
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Continuity Management richt zich op het beheersen van ‘high impact’ risico’s die een bedreiging 

vormen voor de continuïteit van het primaire proces, de veiligheid, beschikbaarheid van informatie, imago en 

reputatie, shareholders en stakeholders. BCM is een professionele competentie en vereist specifieke en 

inhoudelijke kennis. Het doel van BCM is om de organisatie te voorzien van de mogelijkheid om effectief te 

reageren op de verscheidene bedreigingen en disrupties. 

Het is een professie te kunnen voorzien in specifieke, op de eigen situatie afgestemde oplossingen & 

maatregelen; de balans aan te brengen tussen preventief en repressief; waarde toe te voegen door op 

integere basis maatregelen te ontwikkelen, overeenkomstig de aard van de business, de organisatie en het 

proces. Actualiteit, conformiteit, volledigheid, wet- en regelgeving en committent zijn daarbij de 

kernattributen. Het resultaat is een nauwkeurig en gebalanceerd gebruik van de weerbaarheid en veerkracht 

van de organisatie. 

 

Duur 
Module- en doel afhankelijk. 

 

 
 

Tarief 
Op basis van custom-build custom-run 
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Plannings/urgentie afhankelijk 

 

 

 

Locatie 
Plaats van ‘handeling’ voor het presteren van 

de Assessments kan op een selectie van 

locaties plaatsvinden afhankelijk van de aard 

en het beoogde doel. Echter worden er wel 

nadrukkelijke eisen gesteld aan de omgeving 

van en het zogenoemde klimaat van de 

locatie. De (Transnationale) locaties kunnen 

de BCM ACADEMY Insight Centers zijn, maar 

ook een externe ‘neutrale’, of een juist 

groepsgeschikte accommodatie en facilities 

bij team relevante testen. 

 

 
 

Kenmerk 
BCM-ES/17BCMAC 

 

 
 

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 services zijn onze algemene 

leveringsvoorwaarden van toepassing. 

BCM Assessment Centers© BCMAC 

The BCM Assessment Centers 
are a product of BCM ACADEMY 
Expert Solutions 

BCM Assessment Centers 
Business Continuity Management Assessment 
Centers worden toegepast op basis van meetbare 
en kwalificeerbare  competenties binnen het 
actieve werkingsgebied van Business Continuity 
Management. Een multidimensionaal kader binnen 
het toetsingsbereik vormt altijd de basis en focus 
voor kennisconstructie en toepassing van 
kernattributen binnen het BCM domein. 
 

Competentie doelen 
BCM Assessment Centers worden actief ingezet 
voor individuele professionals, specialisten, experts 
en organisatie specifieke functieclusters. Het 
assessmentportfolio is niet begrenst tot de 
zogenoemde human kernattributen van de 
individuele professional of het team maar kan ook 
de procedures en het stelsel van maatregelen 
binnen organisaties omvatten. Ook kan het gehele 
bereik binnen een assessment opgenomen 
worden, dus zowel de professional, de functionele 
rol en het werkingsproces van de organisatie.  
 

Kennis van NU 

BCM Assessments worden altijd in verband 
gebracht met competenties en voldoen uitsluitend 
aan de voorwaarden gesteld voor effectieve inzet 
en gebruik. Authentieke en LifeLike situaties, maar 
ook relevante ‘Future Views’ vormen de basis 
binnen de meting. 

Basiskennis, het toepassen van competenties en 
skills zijn het doel. Binnen de BCM 
Assessmentcenters worden ‘deelnemers’ 
betrokken bij de procedures en worden de 
prestaties geïntegreerd in het ontwikkel- en 
instructieproces waarbij ook actieve coaching een 
aspect kan vormen. 
 

Experts van NU 

Alle BCM Academy Assessment Center grades en 
profielen zijn ontwikkeld door vakexperts, 
arbeidspsychologen en organisatiedeskundigen. 
Het  assessment portfolio kenmerkt zich door de 
hoogste mate van neutraliteit, objectiviteit, 
validiteit, reproduceerbaarheid en 
betrouwbaarheid ten aanzien van prestatie en 
resultaat. Bovendien geldt dit eveneens voor de 
actieve BCM Coaching.  
 
Het BCM Assessment Center proces voldoet vanaf 
ontwerp tot mobilisatiefase aan de beroepscode 
van het Nederlands Instituut voor Psychologen 
(NIP) en de Nederlandse Vereniging voor 
Personeelsmanagement & 
Organisatieontwikkeling (NVP). 
 

Niveau van Bewijs 
De modulaire opbouw van de competentie en 
grading profielen maakt niet enkel een actueel 
‘klokmoment’ inzichtelijk op de kennis, prestatie of 
vaardigheids barometer, maar ook 
ontwikkelpotentieel en richting.  
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 BCM ASSESSMENT CENTERS© 
  Ontwikkelings 
Assessments (RN) 

Capability Assessments 
(PRO)  

InFlow 
Assessments (CRA)  

Selectie 
Assessments (RA)  

ProXimus Primus 
Assessments (PPA) 

Key Proces Assessments 
(KPA) 

Doel De BCM ontwikkelings-
assessments geven 
inzicht en doorzicht in 
patronen van 
ontwikkeld gedrag, de 
sterktes en zwaktes 
binnen de huidige rol 
of functie en het 
professionele 
competentieveld. De 
assessment valuatie 
bestaat uit 
verschillende 
vastgestelde 
onderdelen en een 
‘InFocus’ sectie, de 
Role Navigator (RN). 

De BCM Capability 
Assessments worden 
toegepast voor kwalificatie 
en grading van kandidaten 
die; vanuit een huidige 
rol/functie een stap 
voorwaarts willen zetten, 
een nieuwe andere rol 
beogen, dan wel vanuit 
organisatiedoelen voor 
rol/functiewijziging of 
aanpassing geselecteerd of 
beoordeeld zijn, maar geen 
sluitende of passende 
accreditatie in de vorm van 
diploma’s of 
ervaringscurriculum kunnen 
overleggen. 

Het BCM InFlow 
Assessment Center 
model richt zich 
specifiek op 
professionals binnen 
een BCM Critical Role. 
Deze functioneren 
reeds binnen een 
organisatie kritisch 
proces, hebben een 
hoge ‘zichtbaarheid’ 
of zijn beoogd om een 
sleutelpositie te 
vervullen. 

Het BCM 
selectieassessment 
maakt inzichtelijk 
wat de sterktes en 
zwaktes van een 
BCM ‘Professional’ 
zijn  op het moment 
van onderzoek en 
in tijd geplaatst. 

De ProXimus 
Assessments worden 
voornamelijk gebruikt 
en ingezet binnen 
rollen en functies met 
een sterke FutureView 
projectie en zich 
karakteriseren door 
ultra snelle en 
exponentiele 
verandering en 
gebieden binnen het 
Business Continuity 
Management domein 
die als ‘Future Of Jobs’ 
aangemerkt (kunnen) 
worden. 

BCM  KPA (Key Performance 
Assessments) verschaft inzicht 
en doorzicht van de actuele 
prestatie om strategie in de 
praktijk te brengen,  deze ‘waar 
te maken’ en reëel  meetbaar te 
beoordelen. De KPA is niet 
retroactief, maar is Zero Stated, 

Omschrijving Op basis van vooraf 
bepaalde en een 
vastgestelde 
competentiematrix 
worden de 
intellectuele 
capaciteiten,  
beschikbaar potentieel 
en de persoonlijkheids 
karakteristieken 
inzichtelijk gemaakt.  
Kennis en vaardigheid, 
intrinsieke en 
excentrieke motivatie, 
en de leerstijlen 
worden dynamisch 
beoordeeld en in kaart 
gebracht. Observatie 
en luistergedrag, denk 
en 
(onder)handelingspatr
onen en vorm en stijl 
van leiding geven, 
ontvangen en 
delegeren zijn ook 
onderdeel van de 
evaluatie. 

Het Capability assessment is 
primair gericht op 
niveaubepaling en 
beschikbare capaciteiten. 
Heeft als doel het potentiele 
leervermogen (potentiaal) en 
de curve daarvan in kaart te 
brengen. Afhankelijk van de 
ambitie en het adaptie 
coëfficiënt kan een helder 
beeld verkregen worden van 
de status quo in relatie tot 
ontwikkeling van de 
professional. BCM Academy 
toetst op verschillende 
kernattributen binnen de 
vak, en rol relevantie. 

Binnen het BCM CRA 
Assessment 
onderzoek is een 
programma 
uitgewerkt om de 
specifieke criteria, 
waarbij ook de 
organisatie/opdrachtg
ever in samenspraak 
aspecten kan 
toevoegen aan het 
‘toetsings 
FrameWork’. 
Uitgangspunt is altijd 
dat het resultaat 
geaccrediteerd, en 
waar relevant 
gecertificeerd kan 
worden en dat alleen 
die InFlow criteria 
worden getoetst en 
doorlopen die het 
succesvol 
functioneren binnen 
specifieke rol kunnen 
beïnvloeden. 

Het Resource/Role 
Assessment is een 
nul-meeting of 
‘klokmoment’ 
binnen een 
gewogen en 
reproduceerbaar 
beoordelingsveld. 
Naast een analyse 
van de ontwikkelde 
gedragspatronen 
en de 
persoonlijkheidskar
akteristieken 
worden ook de 
risico’s voor 
prestatie binnen 
een functie (of 
verantwoordelijkhei
d) helder in beeld 
gebracht en 
gekoppeld aan een 
geschiktheidsoorde
el (capacity en 
capability). 

De ‘Future Of Jobs’ 
stelt andere eisen aan 
de professional en de 
organisatie, verdringt 
bestaande 
competenties en 
vereist transformatie 
binnen het 
zogenoemde 
disruptieve veld. BCM 
Academy toetst binnen 
het ProXimus Primus 
(PP) Assessment 
primair de specifieke 
en relatieve grootte, 
het effect en belang 
van specifieke taken, 
//*++functies en 
vaardigheden binnen 
een tijdshorizon. De PP 
Assessments richten 
zich specifiek op de 
Skills Set, de magnitude 
van eisen en effect van 
zowel de professional, 
de leiders, als de 
omgeving daarbinnen. 

Het resultaat van een KPA is een 
uiterst betrouwbare en direct 
toepasbare Grading Analyse die 
ingezet kan worden binnen de 
actuele praktijk met projectie op 
de abstractere 
langetermijndoelen en de mate 
waarin de organisatie er in zal 
slagen de geplande strategie en 
beleid effectief in te zetten. Een 
Business Continuity 
Management  KPA is primair 
gericht op de Capability en 
Capacity van mens & proces en 
kan door de neutrale indices 
direct toegepast worden voor 
beoordeling en ontwikkeling van  
kritieke prestatie-indicatoren 
(KPI’s) binnen operationele 
doelstellingen  waarmee het 
management haar 
prestatiedashboard kan 
beoordelen.  

Componenten Elk BCM Assessment bestaat uit verschillende onderdelen (modules) welke afhankelijk van de doelstelling, het gewenste toets/test karakter binnen niveau van validiteit 
samengesteld zal worden. In alle gevallen is er dus een Fixed set en een variabele (dynamische) set opgenomen. Onderstaand een toelichting van de vaste onderdelen 
binnen de Assessment Centers Modulairiteit (ACM).    

 Counter Interview (CI, ARI & FI) 

 Counter Strike (CS Capaciteiten Scan)  

 Personality  Scan (PS & PP) 

 Fact Finding  (FF) 

 Role Simulation  (RS & RP) 

 Additieve Sub (AS) 

 ReportOut 

 PlainToFinish 

 SnapShot Replicatie (SR) 

Er is een uitgebreide factpac over de BCM Assesment Centers beschikbaar, voor meer informatie info@bcmacademy.nl.  

"The strength of the team is each individual member. The 
strength of each member is the team."  
— Phil Jackson 

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 

  

 

 

 

 

 

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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