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Curriculum Vitae  
Personalia 
 
 

 
Drs. P.A. (Alex) Hoogteijling RE CISA MBCI 
Telefoonnummer: +31 (0)344 – 613 324 

Mobiel nummer: +31 (0)6 – 2060 2258 

E-mail: alex.hoogteijling@bcmspecialist.nl  

Website https://www.bcmspecialist.nl/  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/BCMspecialist/  

 
Adres: 
 

 
BCM Specialist B.V. 
Stekelbaars 68  
4007NB Tiel 
Nederland 

  

Kennis en ervaring 
   
 Ik ben een ervaren consultant op het gebied van business continuity management (BCM). In de afgelopen 23 jaar heb ik zo’n 

330 projecten voltooid voor ongeveer 160 verschillende organisaties in diverse branches, zowel nationaal als internationaal 
en van iedere omvang. Tot mijn klantenportefeuille behoren organisatie in bijvoorbeeld de financiële, chemische, productie, 
voedsel, utiliteit, retail, gezondheid en logistieke sector en allerlei soorten overheidsinstellingen.  
 
Doorgaans begeleid ik volledige BCM-implementatietrajecten waarbij het complete BCM-proces van begin tot eind wordt 
doorlopen. Het komt echter ook voor dat mijn klanten ondersteuning wensen bij slechts één onderdeel uit dit BCM-proces 
zoals een risicobeoordeling, business impact analyse (BIA), het opstellen van een business continuity plan (BCP) of het 
organiseren van een crisisoefening.  
 
Wat anderen vooral aan mij waarderen is mijn vaardigheid om ingewikkelde BCM-materie voor iedereen begrijpelijk te maken. 
Ik weet mijn uitgebreide BCM-vakkennis en ervaring uitstekend te vertalen naar pragmatische oplossingen voor complexe 
business continuity vraagstukken. Naast mijn consultancy werkzaamheden, geef ik ook geregeld trainingen en gastcolleges in 
BCM. Ik sta hiervoor als erkend docent geregistreerd in het landelijk Docentenregister van het Centraal Register Kort 
Beroepsonderwijs (CRKBO). Verder maakte ik onderdeel uit van de ISO-normcommissie die de wereldwijd erkende 
ISO22301 BCM-standaard heeft opgesteld.  
 
Ik heb een bachelor en master diploma in bedrijfseconomie en beschik over een Register EDP-auditor (RE) en Certified 
Information Systems Auditor (CISA) accreditatie. Daarnaast ben ik een statutair geaccrediteerd lid (MBCI) van het Business 
Continuity Institute (BCI), ’s werelds toonaangevende beroeps- en certificeringsorganisatie voor business continuity 
professionals. In 2019 werd ik door dit instituut op de shortlist geplaatst voor de Europese award “Best Continuity & Resilience 
Consultant of Europe 2019”. Naast mijn BCM-specialisatie heb ik ook uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van IT-
auditing en informatiebeveiliging.  
 

Functies 
  
 2010 – heden BCM Specialist B.V. 

Directeur/oprichter. Organisatie adviesbureau dat consultancy diensten aanbiedt op het gebied 
van Business Continuity Management (BCM). 
 

 1999 – 2010  PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (PwC) 
Laatste functie: Senior Advisor. Verantwoordelijk voor services die PwC aanbiedt op het gebied 
van bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM). Naast BCM gerelateerde projecten heb ik ook 
audit en adviesopdrachten uitgevoerd op o.a. het gebied van risicomanagement, 
informatiebeveiliging en IT-auditing. 
 

 1996 – 1997 Electronic Data Systems (EDS) 
System Engineer. Verantwoordelijk voor de implementatie en het beheer van het 
boekhoudprogramma Exact binnen de divisie Customer Data Services en het begeleiden van 
orders binnen de afdeling Betaaldiensten van deze divisie. 
 

 1995 – 1996  CoenenMoik & Partners 
Productmanager. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van een bordspel. 
CoenenMoik & Partners was een door studenten van de Hogeschool van Utrecht gerunde 
startup bedoeld om ondernemerschap onder studenten te stimuleren. 
 

Opleidingen 
  

• Rotterdam School of Management (RSM), PwC advanced management programme (pre-MBA), certificaten: Operations 
Management (2004), ICT (2004) en Strategic Management (2007). 

 • Twice IT-Training, certificaten: Prince2 Foundation (2005) + Prince2 Practitioner (2006). 
 • Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), postdoctorale graad in IT-Auditing (2003). 
 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU), doctorandus graad in Bedrijfseconomie (2003). 
 • Information Systems Audit and Control Association (ISACA), Certified Information Systems Auditor (CISA) certificaat 

(2001). 
 • Hogeschool van Utrecht, bachelor graad in Bedrijfseconomie (1997). 
 • University of Oxford, Young Enterprise Europe Examination certificaat (1996). 
 • Koningin Wilhelmina College (KWC) Culemborg, HAVO graad (1992). 

• Diverse trainingen op het gebied van o.a. auditing, projectmanagement, organisatieverandering, coaching, 
risicomanagement, communicatie- en adviesvaardigheden. 
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Statutaire accreditaties en Register inschrijvingen 
  
 • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), geregistreerd als erkend docent voor het (kort) beroepsonderwijs in 

het landelijk Docentenregister van het CRKBO (2015 – heden). 
 • British Standards Institute (BSI), geregistreerd als lid van het BSI Associate Consultant Programme (ACP) waartoe 

onafhankelijk experts behoren die kunnen adviseren bij implementatie van managementsystemen (2013 – heden).  
 • Business Continuity Institute (BCI), statutair geregistreerd als geaccrediteerd Member (MBCI graad) in het register van 

deze wereldwijde certificerings- en beroepsorganisatie voor business continuity, resilience & crisis management 
professionals (2008 – heden). 

 • Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA), statutair geregistreerd als geaccrediteerd Register EDP-Auditor 
(RE) in het register van deze landelijke beroepsorganisatie voor IT-auditors (2003 – heden). 

 • Information Systems Audit and Control Association (ISACA), statutair geregistreerd als Certified Information Systems 
Auditor (CISA) in het register van deze wereldwijde beroepsorganisatie voor IT-auditors (2001 – heden). 
 

Nevenactiviteiten 
 
 Docentschappen: 
 • Namens het NEN - Nederlands Normalisatie-Instituut, trainer voor alle cursussen die NEN organiseert op het vlak van 

business continuity management en organizational resilience (o.a. NEN7131 en ISO22301) (2011 – 2017). 
 • Gastdocent in business continuity management binnen de opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ), verzorgd 

door het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN) (2016). 
 • Gastdocent in business continuity management binnen de opleiding ‘Security in Organizations’ aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen (2009 – 2015). 
 • Docent in business continuity management binnen de opleiding ‘Master of Security Science & Management’ aan de Delft 

TopTech School of Executive Education van de TU Delft (2009 - 2011). 
 • Docent in business continuity management binnen de opleiding ‘Information Security & Risk Management’, verzorgd 

door het Institute for International Research (IIR) (2006 – 2009). 

• Spreker / trainer op diverse congressen, seminars en round tables over business continuity management. 
  
 Commissie- en bestuursfuncties: 
 • Statutair Partner bij het Adviescentrum Bescherming Vitale Infrastructuur, een coöperatief samenwerkingsverband 

tussen verschillende experts op het gebied van Safety & Security dat diensten levert gericht op bescherming van vitale 
infrastructuren en vitale processen (2011 – heden).  

 • Commissielid van de normcommissie ISO/TC 223 ‘Societal Security’ die internationale standaarden op het gebied van 
business continuity opstelt (o.a. ISO22301) (2006 – 2008, 2014 – 2015). 

 • Commissielid van de begeleidingscommissie “Meetmethoden Weerbaarheid” van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze commissie houdt toezicht op de 
kwaliteit en onafhankelijkheid van een wetenschappelijk onderzoek naar indicatoren waarmee het weerbaarheidsniveau 
van de Nederlandse samenleving kan worden vastgesteld (2013 – 2015). 

 • Bestuursvoorzitter van ‘Stichting mei CvA 2015’, een Stichting dat als doel heeft, het organiseren van het College van 
Afgevaardigden (CvA) voor leden van de Nederlandse Federatie van Junior Chamber International (JCI). Dit CvA is een 
landelijk congres met een algemene ledenvergadering, workshops, seminars en bedrijfsbezoeken voor alle 2.000 leden 
van JCI in Nederland (2014 – 2015).  

 • Penningmeester van ‘JCI de Betuwe’, een lokale afdeling van Junior Chamber International (JCI), een non-
gouvernementele instelling die de hoogste adviesstatus heeft bij de Verenigde Naties en met wereldwijd circa 170.000 
leden tracht positieve veranderingen te realiseren in lokale communities (2012 en 2013). 

 • Vice President UN Affairs – Global Compact voor de Nederlandse Federatie van Junior Chamber International (JCI), een 
non-gouvernementele instelling die de hoogste adviesstatus heeft bij de Verenigde Naties en met wereldwijd circa 
170.000 leden tracht positieve veranderingen te realiseren in lokale communities (2012). 

 • Commissielid van de PwC Advisory overlegcommissie, onderdeel van de PwC ondernemingsraad (2006 – 2009). 
 • Oprichter en bestuurslid van de Vereniging voor Associates, het latere Young PwC binnen PwC (2000 – 2004). 

 

Overig 
 
Publicaties 

• Interview over voorbereiden op crises en twee sub-artikelen: ‘In 7 stappen bedrijfscontinuïteit op orde’ ‘De 5 
belangrijkste BCM-valkuilen’ | DeCrisismanager, 26 april 2020. 

• Bedrijfscontinuïteit: doorwerken na natuurgeweld | in ‘Gevaarlijke Lading’, vaktijdschrift voor vervoer, op- en overslag 
van gevaarlijke stoffen, juni 2018. 

• BCM-oplossingen: pragmatisch en resultaatgericht | in ‘Bedrijfscontinuïteit Verzekerd’, een bijlage van Elsevier, 30 april 
2016. 

• Datamanagement in relatie tot BCM | in ‘Audit Magazine’ nummer 1 van 2016, Instituut van Internal Auditors. 
• Bedrijfscontinuïteit als verlengstuk van safety en security | in ‘Jaarboek Beveiliging Totaal 2016’. 
• Structurele aandacht voor continuïteit maakt bedrijven aantrekkelijker | expertbijdrage in ‘Dimensions’ januari 2012, 

Siemens. 

• ISO 22301:2012 Societal security - Business Continuity Management Systems - Requirements | expertbijdrage via 
technische normcommissie ISO/TC223. 

• Meetmethode Weerbaarheid | expertbijdrage via begeleidingscommissie TNO / WODC 2014.  

• Grip op de griep | in ‘Inzake Uw Zaken’ #4 september 2009, PwC. 
 

Screenings 

• Door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst gescreend voor vertrouwensfuncties op niveau B (2007) en C (2014). 

• Door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst gescreend voor vertrouwensfuncties op niveau B (2012). 
 
Overig 

• Genomineerd voor de award “Beste Continuity & Resilience Consultant van Europa 2019”, uitgereikt door het Business 
Continuity Institute (BCI). 

 


