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NIEUWS OVER BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Normontwikkeling voor crisismanagement
binnen organisaties onderweg
Er zijn verschillende soorten crises waarbij een crisismanagementteam in verschillende hoedanigheden en
verschijningsvormen in actie moet komen en crisisplannen worden uitgevoerd. We herinneren ons allemaal
nog de kredietcrisis rond 2008: financiële instellingen kwamen in de problemen, met alle gevolgen van dien.
Bedrijven konden moeilijk een lening krijgen en de huizenmarkt kreeg een aanzienlijke tik, met heftige gevolgen
voor m
 ensen met een hoge hypotheek. Voorts kennen we de lokale crisis, bijvoorbeeld als gevolg van een aanslag
zoals in 2019 in Utrecht of de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Een bedrijf kan ook in een crisissituatie terecht
komen, bijvoorbeeld door een recall van producten met mogelijk schadelijke, negatieve publiciteit via allerlei
social media kanalen. Zodra het bedrijfsproces echter tevens verstoord wordt, bijvoorbeeld in geval van een brand,
langdurige stroomuitval of ICT-storing, dient naast het crisismanagementteam tevens het bedrijfscontinuïteits
team actief te worden, zoals al in een eerdere bijdrage in deze rubriek is besproken. Het hoe en wat aangaande dit
laatste is in diverse ISO-normen goed uitgewerkt. Voor crisismanagement gebeurt dit momenteel.
Door Gert Kogenhop, bcm+
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Redactie: Gert Kogenhop, bcm+

Waarom de ontwikkeling van een ISO-norm
voor crisismanagement belangrijk is…
Treinreizigers herkennen de volgende situatie wel; op het station hoor je het bericht dat jouw trein niet rijdt
wegens inzet van hulpdiensten of een verstoring in de infra. Misschien rijden er de hele dag al minder treinen in
verband met zware wind. Alternatieven als omreizen of mogelijk vervangend vervoer komen in beeld en je kunt je
reis vervolgen.
Door Marcia van Hugten Msc., adviseur crisismanagement NS

Elke verstoring in de treindienst is een
disruptie in het proces om reizigers daar
te krijgen waar ze heen willen. Alternatieven als omreizen of vervangend vervoer
zijn continuïteitsmaatregelen. Elke dag
zijn vele spoorcollega’s bezig met business
continuity management (BCM). Maar er zijn
soms momenten dat de continuïteit niet
meer geborgd kan worden, dat er bijzondere
situaties ontstaan en dat er meer risico’s of
zelfs direct gevaar dreigt. Dan stappen we
over op crisismanagement.
Crisismanagement omvat de voorbereiding
op, de respons en het herstel van issues en
incidenten met een grote impact, wanneer
de eerste beheersmaatregelen niet meer
afdoende zijn. Goed crisismanagement

Crisismanagement heeft de aandacht van de directie van NS: er wordt regelmatig met ProRail en overheids
hulpdiensten geoefend en de opgedane ervaringen heeft men al meerdere malen in echte situaties moeten
toepassen. (Foto: sergeant-majoor Hille Hillinga, ministerie van Defensie).
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