
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risico’s die dagelijks de continuïteit van bedrijfsprocessen bedreigen zijn divers van aard.  

Traditionele rampen, waaronder natuurrampen, brand en diefstal hebben naar waarschijnlijkheid van 

optreden plaatsgemaakt voor andere dimensies van bedreiging: pandemie, criminaliteit, fysiek en 

cyberterrorisme, product recalls, sabotage en ICT-verstoringen.  

 

Echter, ongeacht de oorzaak van de verstoring of crisis, de gevolgen kunnen grote impact hebben en voor de 

organisatie desastreus van aard zijn. Het beheersen van de ‘high impact’ risico’s die de continuïteit van dat 

proces bedreigen, vereist echter specifieke en inhoudelijke kennis. 

Aantal deelnemers  

Alle opleidingen van BCM ACADEMY vinden 

plaats in kleine groepen. De groepsgrootte is 

aangepast op het doel en de inhoud.  

 

Duur  

2 aaneengesloten dagen van 09:00 tot 

17:00 uur  

 

Investering  

Deelname inclusief opleidingsmateriaal en 

catering overdag € 1.390,- (excl. btw). 

 

Data 2023 

Edition I: 09 & 10 maart 

Edition II:  22 & 23 juni 

Edition III:  21 & 22 september 

Edition IV:  23 & 24 november 

 

Locatie  

BCM ACADEMY biedt de training aan in het 

BCM ACADEMY Insight 

Center, Elspeterweg 42 te Nunspeet. Het 

Insight center voorziet in een inspirerende 

en authentieke omgeving, gebaseerd op het 

ACADEMY Model. Of binnen de eigen 

organisatie (incompany). Overige locaties in 

overleg. 

 

 

Contact 
Voor verdere en aanvullende informatie, 

gericht advies, specifieke In-Company 

varianten en aangepaste Purpose-Built 

Solutions nodigen wij u graag uit contact op 

te nemen: 

 

BCM ACADEMY 

0341-410914 

ps@bcmacademy.nl 

 

 

 

 

Op alle BCM ACADEMY opleidingen zijn onze 

algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 

 

Business Continuity Management Essentials - BCME 

The Introduction Course 
Business Continuity         
Management Essentials is a 
product of BCM ACADEMY 
Educational Services 

Het belang van Business Continuity Management 

is dan ook evident. Onderzoek toont aan dat de 

maatregelen die ondernemingen nemen om ‘high 

impact’ risico’s te beheersen een basis 

acceptatietoets structureel niet kunnen doorstaan. 

Belangrijkste elementen zijn de onvolledigheid van 

maatregelen, onvoldoende actualiteit, het niet 

voldoen aan actuele wet- en regelgeving en het 

niet of onvoldoende zijn getest. Bovendien 

beperken initiatieven zich veelal tot het domein 

van facilities, informatiebeveiliging, 

crisismanagement of uitwijk. Of het is niet duidelijk 

welke strategie aan deze initiatieven ten grondslag 

ligt en ontbreekt er beleid. 
 

 

De Course ‘BCM Essentials’ voorziet in het basis 

kennisniveau om Business Continuity 

Management binnen de eigen organisatie te 

positioneren en toe te passen en maakt bekend 

met de principes, grondbegrippen, doel, 

doelstelling en toegevoegde waarde van het 

proces BCM. 

 

Doelstelling 

De Introduction Course is een ‘getting  

acquainted’ met het Business Continuity 

Management Proces. U verkrijgt de basiskennis die 

vereist is om BCM binnen de eigen organisatie te 

kunnen positioneren en u maakt zich de 

basisprincipes eigen om het proces te kunnen 

implementeren.  
 

Resultaat van de BCME Course is het inzicht wat 

de voor de eigen omgeving relevante continuity 

issues zijn. U bent in staat maatregelen op 

kwalitatieve aspecten te beoordelen en vast te 

stellen wat de huidige mate van continuity 

preparedness is. U bent bekend met de 

kernattributen van Business Continuity 

Management: actualiteit, conformiteit, 

volledigheid, wet- en regelgeving, committent en 

awareness. 
 

Opdat u zich ook ná de opleidingsdagen door 

zelfstudie verder in het vakgebied kunt verdiepen, 

wordt bij het cursusmateriaal ruim in overdracht 

en materiaal hiervoor voorzien. 
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Inhoud & Onderwerpen 

Alle theoretische elementen worden 

ondersteund door casestudies, multimedia, en 

interactieve break-outs. Praktijkopdrachten 

behoren tot het vaste dagprogramma. Deze 

worden steeds gerelateerd aan de eigen 

actuele praktijksituatie en de projectie op reële 

toekomst.  

 

De onderwerpen die in de opleiding aan bod 

komen zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Risico ontstaat door niet te weten wat je 
aan het doen bent.”  
 

- Warren Buffett 1930 -,  
Amerikaans ondernemer en investeerder 

 

 

Het AcademyModel  

‘Inspiration comes standard’ 
 

BCM ACADEMY courses vinden plaats in een 

inspirerende en actieve omgeving. U 

ondervindt geen overvloed aan informatie, 

maar een nauwkeurige balans tussen relevante 

theorie en praktische invulling. Door het 

gebruik van casestudies, de inbreng van 

content matter experts en continue interactie, 

wordt de materie vanuit verschillende 

invalshoeken belicht. Het Academymodel borgt 

een optimale adoptie van kennis en informatie 

door de uitgebalanceerde verhouding van 

theorie, praktijk, didactiek en de garantie van 

directe toepasbaarheid in de eigen omgeving. 

Alle opleiders en trainers van BCM ACADEMY 

zijn Certified en zijn geselecteerd op basis van 

thought leadership en best in class. 

 

 

Tijdens de introduction course wordt u 

exclusieve deelname geboden aan de BCM 

Community Of Practice. Op het extranet 

‘Insight’ biedt BCM ACADEMY u ondersteuning 

door feedback, cases, onderzoeks informatie, 

modellen, tools en members dialogue’s. 

 

 

Het opleidingsmateriaal dat u bij aanvang van 

de cursus wordt verschaft, voorziet in de 

handvatten om ook ná de opleidingsdagen u 

verder in het vakgebied te verdiepen. 

 
 

Programma 

Het 2-daagse programma van de BCME 

Course is intensief en inspirerend. In twee 

opeenvolgende dagen presenteren content 

matter experts u het volledige theoretische 

kader, dat wordt ondersteund door 

casestudies, praktijkopdrachten en 

multimediapresentaties. 

 

Uw Profiel 

Deelnemers aan de BCME Course ‘Business 

Continuity Management Essentials’ zijn 

ondermeer werkzaam als BCM-proces 

coördinator of-specialist, bedrijfs- hulpverlener, 

securityspecialist, ICT-specialist of facility 

medewerker en betrokken bij of geïnteresseerd 

in continuïteitsvraagstukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCM ACADEMY is het toonaangevende Europese Instituut 

voor Business Continuity & Crisis Management. 

BCM ACADEMY richt zich primair op de professionalisering en 

adoptie van Business Continuity & Crisis Management. Alle 

producten binnen onze service lines, Educational  

Neem voor meer informatie contact op met: 

Tel.: +31 (0)341 410914  

E-mail: ps@bcmacademy.nl www.bcmacademy.nl 

P.O. Box 2, 8070 AA  Nunspeet 

  

 

 

 

 

 

Services, Knowledge & Innovation, Professional Solutions & 

Services behoren tot de best-in-class en voldoen aan de 

hoogste eisen. Het totaal van de propositie is erop gericht 

organisaties in de praktijk van Business Continuity & Crisis 

Management te ondersteunen.  
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Dagdeel 1 + 2 - Introductie op BCM 
Basisprincipes van het BCM-proces 

- High Level Structure (HLS) 
- ISO 22301/22330/45001 
- Beleid 
- Business Impact Analyse 
- Risico-inventarisatie- en 

Evaluatie 
- Business Case & Benefit Logic 
- Stelsel van Maatregelen 
- Testen, onderhoud & kwaliteit 
- Randvoorwaarden voor BCM 
- Bedreigingen, risico’s en impact 

(BIA, RIA) 
- ISO 22317  
- ISO 31000 

 
Dagdeel 3 + 4 - BCM Maatregelen in de 
praktijk 
Ontwikkeling en invoering van de BCM-
maatregelen 

- Preventieve maatregelen 
- Crisismanagement (ISO 22330) 
- Bedrijfsnoodplan/BHV (ISO 

45001) 
- Continuiteitsplan (BCP) 
- Onderhoud en testen van 

BCM-maatregelen 


