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Het coronavirus:
hoe voorbereid kan je zijn?
Op het moment dat ik dit schrijf is het nog onmogelijk om te voorspellen wat de uiteindelijke impact van het
corona-virus voor mensen en organisaties is, maar een eerste reflectie is wel mogelijk. Niemand heeft kunnen
voorzien dat dit virus binnen enkele weken een enorme impact zou hebben op hoe we leven en werken. Vanuit
een bedrijfscontinuïteitsperspectief tracht ik hier enkele elementen toe te lichten, mij realiserend dat het menselijk leed vanzelfsprekend de grootste impact heeft en elk economisch nadeel tot onbelangrijk maakt. Eind
december werd voor het eerst wereldwijd aandacht besteed aan dit ‘lokale probleem in een Chinese provinciestad’. Hoe snel zou dit veranderen…
Door Gert Kogenhop, bcm+
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Andersom is levering van bijvoorbeeld gronden hulpstoffen of diensten aan bedrijven in
het geïsoleerde gebied niet mogelijk. Andere
afzetmarkten of klanten zijn naar alle waarschijnlijkheid niet snel te vinden, dus wanneer
deze geografische markt voor bedrijven meer
dan enkele procenten van hun omzet uitma-

Agenda

ken, zullen ook zij de gevolgen ondervinden.

Het keteneffect
In beide situaties kan dit vrij snel leiden
tot lagere groei, arbeidstijdverkorting voor
personeel of afscheid nemen van tijdelijke
krachten en mogelijk vernietiging van voorraden grondstoffen of geproduceerde (vers)
producten c.q. oplopende voorraden. Dit heeft
een keteneffect in de ‘supply chain’. Een nieuw
bedrijfspand kan niet in gebruik worden

BCI Netherlands and Belgium Conference: Unieke kans om kennis te maken met
Business Continuity Management en Resilience.
Met meer dan 8.000 leden in meer dan 100 landen, helpt het netwerk van BCM en
Resilience professionals van het Business Continuity Institute organisaties op koers te
houden, wat er ook gebeurt. Elk jaar wordt er in Nederland/België een eendaagse conferentie georganiseerd, waarbij de ‘best practices’ en diverse case-studies worden gedeeld,
netwerkmogelijkheden worden aangeboden en alle informatie over deze onderwerpen
is te vinden. Dit jaar in Antwerpen op 11 juni. Meer informatie kunt u vinden op:
thebci.org/events/event-calendar.html en klik op het conference-logo in de maand juni.

genomen omdat het pand niet kan worden
verwarmd, omdat de verwarmingsketels niet

Let op: Het NEN Business Continuity Management en Crisis Management evenement op

geplaatst kunnen worden door het installa-

2 juni a.s. is uitgesteld in verband met de corona-crisis.

tiebedrijf die deze niet geleverd krijgt van de
producent die niet kan produceren omdat er
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