Waarom business continuity management juist nu belangrijk is

BCM: durft u nog
langer af te wachten?
Business Continuity Management (BCM) gaat over het beschermen van uw organisatie tegen de gevolgen van omvangrijke verstoringen en (on)bekende risico’s. Dit is anno 2019 geen overbodige luxe. Helaas denken veel organisaties onvoldoende na over hoe ze een calamiteit gestructureerd dienen aan te pakken en kunnen overleven, terwijl de
risico’s zich voor menige sector juist in een ongunstige richting ontwikkelen.

Door Gert Kogenhop, bcm+

Verkoop, productie, logistiek… eigenlijk alle

met betrekking tot de continuïteit van de

voor uitval is er tevens cybercrime, een

geledingen binnen een organisatie zijn voor-

bedrijfsvoering vaststelt en een kader schept

onderwerp dat dagelijks in het nieuws is en

namelijk bezig met de dagelijkse gang van

voor het opbouwen van weerstandsvermo-

dat geregeld activiteiten platlegt. De APM

zaken en uitvoering van de plannen opge-

gen en veerkracht (resilience). Door effectief

terminal in Rotterdam (Maersk) is een voor-

steld door het management. Het halen van de

reageren worden de organisatiebelangen, de

beeld van e
 rnstige continuïteitsproblemen

(financiële) doelstellingen staat bovenaan de

reputatie alsmede het merk bewaakt. Tevens

veroorzaakt door een virus, binnengekomen

agenda en dat is vanzelfsprekend begrijpelijk.

wordt de uitvoering van de waarde creërende

via een O
 ekraïens bedrijf, wat tot honderden

De aandacht is minder gericht op bekende

activiteiten gewaarborgd.

miljoenen euro’s schade heeft geleid.

verstoren en zelfs wellicht het voortbestaan

Niet alleen voor IT

De afgelopen jaren is men zich gaan realise-

van de organisatie ernstig kunnen bedreigen.

In de IT is het managen van continuïteit

ren dat die speciale aandacht eigenlijk zou

Business Continuity – in goed Nederlands

dé nummer één prioriteit. Sterker nog, wij

moeten gelden voor alle belangrijke functies

bedrijfscontinuïteit – en dan natuurlijk iets

eisen van de IT-functie binnen onze orga-

binnen de organisatie en niet alleen voor IT.

specifieker het managen hiervan, verdient

nisatie minimaal 99,9% betrouwbaarheid

Daar ligt de basis voor Business Continuity

zeker een meer prominente plek op diezelfde

en ‘uptime’ en zeker ook wanneer deze is

Management. Er zijn voldoende voorbeel-

agenda. Wanneer de continuïteit van de

uitbesteed aan een derde partij. Overigens

den uit het recente verleden van ernstige

organisatie in gevaar komt als direct gevolg

is een ‘downtime’ van 0,1% nog altijd bijna

verstoringen buiten de IT. De helikoptercrash

van een ernstig incident, komen clichés als:

9 uren, dus wanneer dat op een ongunstig

in de Bommelerwaard enkele jaren geleden

‘Hadden we maar...’ al snel naar voren.

moment gebeurt kunnen er alsnog grote

(dagenlang geen elektriciteit); de dreiging

en onbekende risico’s die dit proces kunnen

problemen ontstaan. Er mag niets gebeuren

van een pandemie (nu wél opeens aandacht

Bedrijfscontinuïteit kan worden omschreven

en als er iets gebeurt, moeten we zo snel

voor een continuïteitsplan); het voor langere

als het vermogen van een organisatie om te

mogelijk verder kunnen zonder al te veel

tijd uitvallen van mobiel telefoonverkeer

plannen voor en te reageren op incidenten

vertraging en gegevensverlies. Het antwoord

(regelmatig), elektriciteit en internet (bijvoor-

met als direct gevolg een ernstige verstoring

van de IT-functie op deze (terechte) eisen

beeld Ziggo na meerdere DDoS-aanvallen

van de organisatie, om zodoende te waarbor-

is dat er onder andere back-up procedures

een paar jaar geleden). Denk echter ook aan

gen dat men operationeel op minimaal een

zijn ontwikkeld en dezelfde ‘real time data’

de mogelijke gevolgen van een staking of

van tevoren vastgelegd niveau kan functio-

op verschillende plaatsen (in de wereld)

blokkades (ook een toename de laatste tijd);

neren. BCM dientengevolge is het complete

beschikbaar is gemaakt (redundantie). Naast

de beschikbaarheid en de prijsfluctuaties

managementproces dat mogelijke gevaren

technische problemen die kunnen zorgen

van belangrijke grondstoffen; die grote,
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trouwe relatie die niet meer voor u kiest of de

stand komen van de belangrijkste producten

Gevolgen in vier fasen

overheid, die door veranderende regelgeving

en/of diensten middels een Business Impact

Wanneer het productieproces of de dienst-

een behoorlijke spaak in het wiel steekt. Het

Analyse (BIA). Deze activiteiten worden

verlening onverwacht stil valt, kan men de

gaat economisch beter, leidend aan de ene

geanalyseerd en beoordeeld op gevoeligheid

gevolgen daarvan in de tijd gemeten grofweg

kant tot minder faillissementen, maar aan de

voor een aantal van tevoren vastgestelde

onderverdelen in vier fasen. Des te langer het

andere kant bijvoorbeeld tot een tekort aan

impactgebieden, zoals financiële impact,

duurt, des te groter de schade. Wat gebeurt er

vakmensen en materialen in de bouwsector

klanttevredenheid, productkwaliteit, repu-

bijvoorbeeld bij een producent van kunststof

en personeel in de zorgsector.

tatie en het voldoen aan wettelijke verplich-

onderdelen voor de automobielindustrie die

tingen of service level agreements. Op deze

na een succesvol LEAN-traject alleen nog

Wanneer u dit zo leest slaat de angst u

wijze prioriteert u alle activiteiten en komen

maar op order produceert, weinig tot geen

wellicht om het hart en dat is misschien wel

de meest kritische activiteiten naar voren

voorraad heeft en getroffen wordt door een

goed, zeker indien u niet goed voorbereid

en tegelijkertijd welke activiteiten in geval

stroomstoring?

bent. Halsstarrig de andere kant op blijven

van een calamiteit best wel even stil kunnen

kijken, de kop in het zand steken of denken:

liggen.

‘Dat overkomt mij niet’ is in ieder geval geen

Als eerste ontstaat productiegerelateerde
schade. De aangemaakte hoeveelheden half-

De Risico Analyse (RA) geeft inzicht in welke

fabricaat of recepten in het productieproces

risico’s voor de onderneming reëel zijn: alge-

kunnen wellicht niet langer worden gebruikt

Een aanpak in twee stappen

mene risico’s, risico’s behorend bij de aard

en moeten worden weggegooid. Machines

Maar wat is dan een juiste aanpak om tot

van de activiteiten (advocatenkantoor of

moeten worden ontdaan van materialen

Business Continuity Management te komen?

chemieconcern) en de vestigingsplaats (nabij

welke in het proces (vast)zitten, terwijl ook

In twee stappen analyseert u de organisatie.

water, het spoor, een luchthaven, een tank-

medewerkers met de armen over elkaar staan

Uitgaande van een bedrijf, gaat u bijvoor-

station aan de overkant …). Het gaat hier om

en niet productief zijn. Men heeft slechts een

beeld uit van de belangrijkste producten en/

de kans en de mogelijke impact van het feit

korte periode om zich te herstellen, anders

of diensten. Nadat deze zijn vastgesteld, wor-

dat een bedreiging een ernstige verstoring

komt de tweede fase van impact om de hoek

den alle activiteiten tegen het licht gehou-

veroorzaakt. Vanzelfsprekend kunnen niet

kijken: het niet of slechts deels kunnen leve-

den en worden die activiteiten geselecteerd,

alle risico’s worden uitgesloten: er zal altijd

ren van de eindproducten. Omzetschade is

die een directe bijdrage leveren aan het tot

een ‘restrisico’ blijven.

dan het directe gevolg.

verstandige strategie.
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Wanneer de stilstand langer voortduurt en

van BCM in de organisatie levert een enorme

voor of wilt u uw producten in een bepaalde

er dagenlang niet kan worden geproduceerd,

toegevoegde waarde. Het bijvoorbeeld tot de

volgorde produceren of wilt u eerst bepaalde

komt men in de derde fase terecht. Hier

conclusie komen dat men enkele uitermate

processen hebben draaien? Allemaal legi-

zien we de financiële impact escaleren, met

belangrijke medewerkers heeft rondlopen die

tieme vragen die u toch liefst vóórdat iets

mogelijk contractuele boetes van klanten

specifieke kennis en vaardigheden bezitten

ernstig gebeurt duidelijk wilt hebben om de

(de automobielbedrijven), daar zij ook met

(single point of knowledge), kan leiden tot de

juiste herstelstrategie te kunnen uitvoeren.

zeer kleine voorraden werken (Just-In-Time)

beslissing om de vastlegging van procedures

en op uw leveringen rekenen, plus mogelijk

en werkvoorschriften nóg strakker te orga-

Naast het genoemde Resilience Plan worden

cashflow-problemen omdat meerdere dagen

niseren. Het kan bijvoorbeeld ook gevolgen

diverse scenario’s uitgewerkt met de kritische

niet is geproduceerd en geleverd en dus niet

hebben voor de plannen met betrekking

activiteiten (uit de BIA) als eerste prioriteit,

is gefactureerd. Indien men een bankkrediet

tot opvolging, kennisdeling en het rouleren

op basis van de grootste risico’s (uit de RA).

heeft, zal de bank wellicht ook vragen hoe het

van medewerkers. Een ander voorbeeld: het

Eenvoudig gesteld zijn dit scenario’s met als

er voor staat, om de spanning nog maar even

vaststellen van het feit dat u voor enkele

uitgangspunt: ‘Hoe leveren wij onze klanten

iets op te voeren.

belangrijke grondstoffen of diensten slechts

zo snel mogelijk in de volgende situaties?’:

één leverancier heeft (single sourcing) en

• uitval van IT;

Verder kan er nog sprake zijn van ernstige

dat alternatieven nodig zijn lijkt een open

• uitval van energievoorzieningen;

merk- en reputatieschade: de vierde fase. Het

deur, maar is dat voor veel ondernemers niet.

• de locatie is onbereikbaar (wegafsluiting,

gaat dan om verloren vertrouwen bij allerlei

Zeer regelmatig komt het voor dat er van

locatie afgebrand, explosiegevaar bij de

betrokkenen, van banken tot aandeelhouders,

een belangrijke machine slecht één exem-

buren…); en

van klanten en leveranciers tot personeels-

plaar aanwezig is (single point of failure).

leden. Wanneer men niet in staat is om

Vaak wordt onderschat wat de gevolgen zijn

adequaat op een calamiteit te reageren, kan

wanneer deze langere tijd niet functioneren.

de continuïteit van de gehele onderneming

Al deze activiteiten dienen te worden opge-

En niet direct productiegericht: ‘Hoe overle-

serieus in gevaar komen. U kunt zelf onge-

nomen in een separaat actie/verbeterplan

ven wij als onderneming in geval van’:

twijfeld een parallel trekken naar uw eigen

met stappen, eigenaren en deadlines, indien

• Een grote terugroepactie van ons product.

organisatie.

nodig voorzien van een budget. Het beheren

• Het verlies van een grote klant, order of

van het hier geproduceerde ‘Resilience Plan’

Vier keer ‘T’

is een wezenlijk onderdeel van de succesvolle

Na bepaling van de ‘gevaarlijke’ combinatie

implementatie van BCM binnen de organi-

van bedreigingen en de eerder vastgestelde

satie.

• andere calamiteiten, specifiek voor uw
situatie.

tender.
• Het verlies van een belangrijke (product)
certificering.
• Een andere calamiteit, specifiek voor uw
situatie.

activiteiten, die onze belangrijke producten
en/of diensten ondersteunen, dienen de vol-

Wat vervolgens te doen?

gende mogelijkheden te worden overwogen:

De invulling met betrekking tot ‘Wat vervol-

Uiteindelijk zijn we dan zo optimaal mogelijk

1. Gaan we dit behandelen/afdekken in

gens te doen?’ wordt in een belangrijke mate

voorbereid op een ernstige verstoring, ook

bepaald door een aantal factoren. Ten eerste

al gebeurt er iets waar we nou nét niet een

2. Accepteren we dit risico (Tollerate)?

welke activiteiten (met de juiste prioriteit)

scenario voor hebben bedacht. De denk- en

3. Dragen we dit risico over aan derden,

continuïteitsplannen (Treat)?

betreft het en vervolgens welke (en hoeveel)

werkwijze zit nu in de genen. U zult even

middels uitbesteding of een vorm van

mensen en middelen zijn nodig om deze

verrast zijn, maar niet de controle verliezen.

verzekering (Transfer)?

uit te kunnen voeren. Tevens is het van het

4. Beëindigen/opschorten/veranderen we
deze activiteit (Terminate)?

grootste belang te weten wat de maximaal

Waarom juist nu?

toelaatbare periode van de ernstige versto-

Recent onderzoek van het Business Continuity

ring mag zijn: na welk moment in de tijd

Institute (thebci.org – Horizon Scan 2019)

Vervolgens wordt besloten ‘Wat te doen’ en

gemeten heeft doorgaan geen zin meer en

geeft aan dat voor de komende periode

nog belangrijker en uitermate krachtig: ‘Hoe

kunt u beter energie in andere zaken steken?

dit de top tien is van dreigingen/risico’s

kunnen we het weerstandsvermogen en de

De laatste factor is het minimale activiteiten-

(wereldwijd):

veerkracht (resilience) van de organisatie ver-

niveau waarop u tijdelijk kunt functioneren.

1. cybercrime (Cyber attack & data breach);

hogen? Hoe kunnen we de kritische activitei-

U hoeft niet altijd direct voor de volle hon-

2. uitval van IT;

ten minder kritisch maken en hoe kunnen we

derd procent te functioneren, maar op welk

3. extreem weer en natuurrampen;

kans of de impact van een risico verlagen?’

percentage dan wel? Met welke machines en

4. falen van de vitale infrastructuur;

Het vinden van soms eenvoudige mogelijk-

bezetting? Met welke producten of diensten

5. reputatie-incidenten; en

heden gedurende en na de implementatie

voor welke klanten? Gaan bepaalde klanten

6. verandering in wet- en regelgeving.
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7. Gebrek aan kennis en vaardigheden.
8. Verstoring van de supply chain.
9. Uitval van energie- en watervoorziening.
10. Politieke instabiliteit.
Cybercrime is duidelijk. We blijven, zo lijkt het,
achter de feiten aanlopen. Criminelen houden
zich aan geen enkele regel en de handhavers
aan steeds meer. Het lijkt een wedstrijd waarin
de ‘good guys’ steeds meer achterop raken.
Uitval van ICT is een apart verhaal. Veel
bedrijven voeren alles dubbel of driedubbel
redundant uit en tóch staat het op de tweede
plek. Dit is toe te schrijven aan de afhankelijkheid. Wie je het ook vraagt: de afhankelijkheid
is enorm, vreselijk of volledig. Eigenlijk zeggen
we ‘onacceptabel’, maar we noemen het niet
zo. Denk daar maar eens over na…
Extreem weer en natuurrampen, daar

Uitval van IT scoort zeer hoog in de top tien van dreigingen en risico’s.

kunnen we kort over zijn. Moeder natuur
bepaalt, wij reageren. Wat de oorzaak ook

Gebrek aan kennis en vaardigheden is een

problemen. Het is overduidelijk dat een

mag zijn, het lijkt er nu toch echt op dat als

‘sluipmoordenaar’, een groeiend probleem, we

groentenverwerker (wassen/snijden/verpak-

gevolg van klimaatveranderingen er steeds

zien het gebeuren, maar wat doen we er aan?

ken) absoluut niet zonder water kan produce-

meer extremen zijn: tijdelijk of permanent,

Dit is zowel gerelateerd aan de economische

ren. Op het eerste gezicht lijkt een advocaten-

wie het weet mag het zeggen. Extreem

groei als de vergrijzing van de beroepsbevol-

kantoor dat wel te kunnen, maar wanneer

droge, koude en natte periodes kunnen

king. Immigratie? Omscholing? Robotisering?

het toilet niet functioneert, zal tóch vanwege

leiden tot verstoringen van (woon-werk)

Er zal iets moeten gebeuren en wanneer u zich

Arbo-omstandigheden het gebouw dienen

verkeer of de mogelijkheid om producten of

bevindt in een hiervoor gevoelige sector (land-

te worden gesloten. Thuis of ‘remote’ werken

diensten te leveren.

bouw, bouw en zorg bijvoorbeeld) dan moet u

is in dat laatste geval wellicht een (tijdelijk)

iets ondernemen.

oplossing die u wel geregeld moet hebben,
maar de groentenverwerker kan niets zonder

Onder de vitale infrastructuur verstaan

een gedegen plan B.

we in dit geval al hetgeen benodigd is om

Verstoring van de supply chain is ook een

sociaal en economisch te functioneren;

interessante. Veel hiervan hebben we zelf

het hebben van voedsel, zorg, bankverkeer,

veroorzaakt. Als ik voor tien uur ‘s morgens

Publieke instabiliteit, denken we, komt

openbaar vervoer, politie, naast gas, elektra,

iets bestel via internet, heb ik het soms

alleen voor in verre landen, in Afrika of het

water en telefoon.

dezelfde dag nog in huis! Er hoeft dan ook

verre Oosten, maar als daar uw grootste

maar íéts te gebeuren in de supply chain

klant of leverancier zit raakt dit u direct. Met

Reputatie-incidenten worden weer ‘positief’

en dan lukt dat niet en is het niet meer

de handelsspanningen tussen landen als

gevoed door de macht van social media.

onopgemerkt te corrigeren. Waar voorheen

China en de Verenigde Staten en een moge-

Goed of niet, er hoeft maar íéts te gebeuren

de supermarkten een groot magazijn hadden

lijke Brexit komt ook dit onderwerp redelijk

en je ligt onder het vergrootglas, je moet in

en de vrachtwagen drie maal per week kwam

dichtbij. Ook de leveringen van grond- en

de verdediging en van goede huize komen

om te bevoorraden, komen ze nu minimaal

hulpstoffen kunnen in deze conflictsituaties

om het tij te keren. Men is daar terecht

drie keer per dag. Ook dan leidt een dagje

beïnvloed worden, inclusief prijswijzigingen

bezorgd over in dit onderzoek.

extreem weer of een probleem bij een (vers)

als het gevolg van importheffingen.

leverancier direct tot lege schappen en een
Verandering in wet- en regelgeving is toch

continuïteitsprobleem.

Daarom is Business Continuity Management
juist nu belangrijk. Welke organisatie kan

ook nog steeds een zorgpunt. Denk in dit
geval aan Europese regelgeving (vraag het

Uitval van energie- en watervoorzienin-

het zich veroorloven het onderwerp niet op

de pulsvissers) of Brexit.

gen leidt in veel organisaties direct tot

de agenda te zetten?
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