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NIEUWS OVER BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Crisismanagement vereist meer
dynamiek tussen focus en perspectief
In zijn artikel geeft Gert Kogenhop weer, dat in het geval van een échte crisis het crisisplan wordt geactiveerd,
de leden van het crisisteam bijeen komen en de ‘situatie gaan managen’. Juist in het ‘managen van de situatie’
schuilt een ‘logisch’ gevaar.
Door Michiel Kuethe, S-CCMO, Partner ITP Groep Crisispartners
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Combineer Crisismanagement en
Bedrijfscontinuïteitsmanagement
In sommige situaties leidt een crisissituatie binnen een organisatie niet tot een verstoring van het bedrijfsproces,
maar bijvoorbeeld tot schadelijke, negatieve publiciteit via allerlei social media kanalen, een product recall of een
significante koersval van het aandeel op de beurs. Zodra het bedrijfsproces echter tevens verstoord wordt, bijvoorbeeld
in geval van een brand, langdurige stroomuitval of een ICT-storing, dient naast het crisismanagementteam tevens een
team actief te worden dat de product- en dienstverlening van de organisatie zo spoedig mogelijk herstelt conform van
te voren opgestelde bedrijfscontinuïteitsplannen (BCP). Een team dat zeg maar plan B ten uitvoer brengt.
Door Gert Kogenhop, bcm+
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Redactie: Gert Kogenhop, bcm+

vandaag de dag nog steeds niet écht nodig is.
‘We redden ons heus wel zonder nóg een plan!’
Stoere praat, maar of dit verstandig is?
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TS voor crisismanagement binnenkort
in het Nederlands
In oktober 2018 is de Europese Technische Specificatie ‘CEN/TS 17091 Crisis management - Guidance for developing a strategic capability’
gepubliceerd. Deze TS is geschikt voor elk type organisatie en is bedoeld als hulpmiddel bij het ontwerpen en voortdurend ontwikkelen van het
vermogen van een organisatie tot het managen (beheren en beheersen) van een crisissituatie. Deze standaard is ontwikkeld door het European
Committee for Standardization in de vorm van een Technische Specificatie (TS) en is beschikbaar in de 34 aangesloten landen. Een TS is slechts drie
jaar geldig, waarna die moet worden omgezet in een Europese norm of moet worden ingetrokken. Inmiddels circuleren er al voorstellen om op
basis van deze CEN/TS 17091 een internationale norm te ontwikkelen (waarschijnlijk ISO 22361) die te zijner tijd dan ook als Europese norm kan
worden aanvaard ter vervanging van de TS.
In de inleiding van de TS wordt een crisis omschreven als een inherent abnormale, onstabiele en complexe situatie die een bedreiging vormt voor
de strategische doelstellingen, reputatie en, uiteindelijk, het voortbestaan van een organisatie. Logisch dus dat het voor een organisatie belangrijk is
om zich voor te bereiden op crisissituaties en het vermogen te ontwikkelen om daar op een juiste manier in te handelen.
In de TS worden de principes ‘good practices’ beschreven voor een crisismanagementrespons van een organisatie, binnen de publieke of private
sector. Het vermogen tot crisismanagement behoort volgens de TS de volgende aspecten te omvatten:
•

fysieke aspecten (bijv. uitrusting, faciliteiten en logistiek);

•

intellectuele aspecten (bijv. doctrine, concepten en procedures);

•

structurele aspecten (bijv. organisatie, relaties en verbanden); en

•

mensgerichte aspecten (bijv. selectie, training en opleiding).

Verder wordt aangegeven hoe aan al deze aspecten aandacht moet worden gegeven bij de ontwikkeling van crisismanagementplannen. Daarnaast
is er veel aandacht voor leiderschap, het nemen van strategische en operationele besluiten en communicatie in crisissituaties. Ook het trainen van
personeel, het oefenen van crisissituaties en daarvan leren krijgt aandacht.
Momenteel wordt gewerkt aan een vertaling van CEN/TS 17091. Binnen enkele maanden zal deze beschikbaar zijn bij NEN.
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