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BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT
EN DE RELATIE MET ISO 9001:2015
Business Continuity Management (BCM) richt zich op het zo optimaal mogelijk voorbereid zijn op het onverwachte en er voor zorgen dat u onder (bijna) alle omstandigheden
uw producten en diensten kunt leveren. Risicomanagement is hiervan vanzelfsprekend
een wezenlijk onderdeel. U zou rechtlijnig kunnen stellen dat wanneer u niet levert u
‘geen kwaliteit levert’. Eén van de statements rond de nieuwe ISO 9001:2015 is: ‘Riskbased thinking’. Wat is de relatie tussen BCM en dit statement?

De relatie tussen BCM en kwaliteit is in
dit kader aldus vastgesteld: Het niet (kunnen) leveren leidt tot het niet voldoen aan
de afspraken (specificaties) en vervolgens
tot klantontevredenheid. Het uitvoeren van
een risicobeoordeling, middels het in kaart
brengen van uw kwetsbaarheden en bedreigingen, vervolgens uw risico’s bepalen en
hiernaar handelen, valt binnen de scope van
het BCM systeem (ISO 22301). Een logische
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