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Business Continuity Management

DE STRATEGISCHE KEUZES
BIJ EEN INCIDENT
Bij Business Continuity Management gaat het uiteindelijk om het managen van de situatie tijdens en
direct na een ernstig incident, een verstoring van de ‘business as usual’ situatie. Of dit nu komt door
een ICT- of stroomstoring of door een brand in het bedrijfspand, we moeten voorbereid zijn en zorgen
dat we weten wat we moeten doen om de levering van onze producten en/of diensten aan onze afnemers
zo optimaal mogelijk te waarborgen. Indien nodig moeten we over bijvoorbeeld de (on)mogelijkheden en
prioritering van leveringen van te voren afspraken maken met álle belanghebbenden.
Door Gert Kogenhop, bcm+
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WELKE ACTIVITEITEN IN
WELKE VOLGORDE?
Echter, indien de afnemers leidend zijn tijdens
de continuïteitsinspanning,
dus eerst deze klant en
dan die en die (nog even)
niet, dan is vervolgens
bekend welke producten
gemaakt moeten worden
en/of diensten geleverd
dienen te worden. Hieruit kan
rechtstreeks afgeleid worden
welke activiteiten in welke volgorde hersteld dienen te worden. Deze
strategische keuzes zijn bepalend voor
de tactische (management-) handelingen
en de inspanningen op de ‘werkvloer’; de
operationele kant. Een niet te onderschatten beslissingstraject dat regelmatig wordt
vergeten en tijdens een ernstig incident
leidt tot chaos en kans op verkeerde keuzes en beslissingen. Q
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