
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisaties moeten niet alleen sneller kunnen inspelen op veranderingen, maar ook de 

kwaliteitsmanagement normen en het stelsel van risico beheersende maatregelen evenredig tegen 

het licht te houden en  monitoren. De interne Business Continuity Management auditor speelt een 

belangrijke rol omdat zij ‘weten’  wat er speelt binnen de volle breedte van de organisatie, binnen 

de processen en daarbuiten.   

 

BCM Auditing richt zich op organisatie brede risico’s en het borgen van een integere 

bedrijfsvoering. Deze  belangrijke informatiebron voor management & bestuur door objectieve 

feedback stelt in staat tussentijds te sturen en risicoprofielen aan te passen.    

 

Aantal deelnemers 

Alle opleidingen van BCM Aca- 

demy vinden plaats in kleine groe-

pen. De groepsgrootte wordt 

afgestemd op het doel en inhoud. 
 

 

Duur 

3 dagen 

 

Data 2017 

26, 27 en 28 juni 

18, 19 en 20 december 
 

 

Investering 

Inclusief opleidingsmateriaal en 

catering € 1623,00 btw vrij. 

 

 

Locatie 

BCM ACADEMY biedt de workshop 

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. 
 

 

Kenmerk 

BCMIA-22-017 

 

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; 

info@bcmacademy.nl 

 

Op alle BCM ACADEMY opleidingen zijn 

onze algemene leveringsvoorwaarden 

van toepassing. 

 

   

BCM Internal Auditor - BCMIA 

‘The Course of Lectures 

BCM Internal Auditor’ is a 

product of BCM ACADEMY 

Educational Services. 

 

 

 

 

 

Internal BCM Auditing wordt toenemend vaker ingezet 

voor risicobeheersing vormt een onmisbare schakel 

binnen (corporate) governance en draagt bij aan de 

“Licence To Operate”.  

 

De BCM Auditor vervuld een onafhankelijke  rol en 

richt zich op informatie en analyse  waarmee een 

organisatie haar eigen bedrijfsprocessen ‘holistisch’ 

kan beoordelen en de kwaliteitsdoelen monitort. 

Voorwaarden zijn niet alleen het voldoen aan 

kwaliteitsmanagementnormen of wet en regelgeving, 

maar omvat ook de werking van het primaire proces 

en is een nuttig instrument binnen risicomanagement.  

 

Internal BCM Auditing is zeker niet alleen een 

methode voor zelfevaluatie. Het biedt het inzicht dat 

juist nodig is om het potentieel te benutten. Wie de 

interne audit enkel beschouwt als een methode voor 

zelfevaluatie mist kansen. Op basis van deze rol kan 

ook waardevolle input gegeven worden aan directe 

collega’s maar ook aan lijn en staf verantwoordelijken.  

Doelstelling 

Het is de taak, rol of functiegebied  van een interne 

BCM auditor om de organisatie waarvoor hij werkt 

op (specifieke) continuïteits en kwaliteits aspecten 

en processen te controleren.  Dit altijd  met een 

holistisch projectiekader gericht op de brede 

organisatie.  

 

Het beoordelen van de afhankelijk en 

kwetsbaarheden en het stelsel van maatregelen is 

binnen het domein een aspect van belang. 

Toenemend zal ook de zogenoemde business 

planning waar de organisatie naar toe beweegt 

onderdeel vormen.  

 

Doelstelling van de opleiding Internal BCM Auditor is 

als een spin in heb web te kunnen functioneren en 

vanuit ondernemingskennis aangevuld met ervaring 

en vakmatige kennis binnen het Business Continuity 

Management domein een onderscheidende rol te 

vervullen. 
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We have forty million reasons 

for failure, but not a single 

excuse. - Rudyard Kipling 

 

 

 

 

 

Het Academymodel  

‘Inspiration comes standard’ 

De opleiding vindt 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 

case studies, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep 

(Interne) auditors die het vakgebied willen 

verbreden, BCM specialisten, 

kwaliteitsmanagers, BCM Coördinators, ICT 

specialisten, Facility managers, Proces 

Managers en Risico Managers behoren tot de 

primaire doelgroep.  

 

Voor professionals met kennis van en ervaring 

met bijvoorbeeld geïntegreerde ISO 

standaarden (9001, 14001, 22301, 19011, 

27005, 31000) en (interne) consultants actief op 

het snijvlak ‘process & content’ is deze opleiding 

waardevol. 

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  Fax: +31 (0)341 410179 

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

P.O. Box 2  8070 AA  Nunspeet 

Elspeterweg 42, 8071 PA Nunspeet  
 

 

 

 

 

Services, Knowledge & Innovation, Professional Services & 

Solutions 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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Inhoud & onderwerpen 

De theoretische kaders en elementen daarbinnen 

worden ondersteund door gerichte case studies, 

interactieve break outs en multimedia interfaces. 

Binnen het dagprogramma behoren 

praktijkopdrachten, issue management en 

deelsimulaties. De rode draad zal steeds worden 

geprojecteerd op de eigen actuele praktijk en de 

projectie op de reële toekomst. 

 

De opleiding BCMIA is gebaseerd op de THIN 

BCM methoden en technieken welke naast directe 

toepasbaarheid voldoet aan genormeerde 

standaarden. 

 

 

 

Dag 1  

Dagdeel 1:  

o Het BCM Procesmodel 

o Randvoorwaarden voor BCM 

o Doel & Kaders (afbakening) BCM 

Audit 

o Rol & functie Internal BCM 

Auditor 

Dagdeel 2:  

o Bedreigingen & Impact 

o Kwaliteitsmanagement en 

Systemen 

o BCM Auditdoelen 

o Competenties BCM Auditors 

Dag 2 

Dagdeel 1:  

o Audit cases 

o Proces ontwikkeling 

o Reporting & Modeleren  

Dagdeel 2:  

o Audit tools en BCM modellen 

o Standaarden & Alternatieven 

o Continuïteits planning 

Dag 3 

Dagdeel 1:  

o Onderhoud & testen maatregelen 

o Case building BCM Audits 

o Normenkaders & Wet, 

regelgeving (cases) 

Dagdeel 2:  

o Risk based  BCM audits 

o Problem Solving Team Building 

(PSTB) 

o Business Case building 

https://www.bcmacademy.nl/nl/nieuws/category/thin-papers/article/thin-paper-thin-bcm
https://www.bcmacademy.nl/nl/nieuws/category/thin-papers/article/thin-paper-thin-bcm

