14

Kwaliteit in Bedrijf

mei 2015

BCM en de cumulatieve impact
van een ernstig incident
Bij Business Continuity Management gaat het om het zo optimaal mogelijk voorbereid
zijn op het onverwachte. De strategische, tactische en operationele vaardigheid van
een organisatie om te plannen voor en te reageren op ernstige incidenten, met als
direct gevolg een ontwrichting van de organisatie, om zodoende te waarborgen dat de
organisatie operationeel op minimaal een van tevoren vastgelegd niveau functioneert.
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