
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert Solutions heeft binnen BCM Academy een specifieke en uiterst dynamische status. BCM Crisis 

Engagement Services (CES) maakt daar onderdeel van uit en is een zogenoemde 24/7 (CCXLVII) Service Line, 

365 dagen,  8766 uren en 525.600 minuten per jaar.  

 

CES omvat twee belangrijke aan elkaar gerelateerde en deels aanvullende continuïteitsdiensten. Beiden 

gericht op de huidige ‘Licence To Operate’ van organisaties wanneer deze bedreigt wordt door vormen van 

disrupties binnen het primaire proces. BCM Academy biedt handvatten in de ‘Business As Not Usual’, wanneer 

de situatie manifest wordt en repressieve, dan wel correctieve acties en maatregelen vereist. 

 

Duur 
Module- en doel afhankelijk. 

 

 
 

Tarief 
Op basis van custom-build custom-run 

 

 

Locatie 
Plaats van ‘handeling’ voor het 

presteren van CES 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. 

 

 
 

Kenmerk 
BCM-PSS/17BCMCES 

 
 

 

 

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. 

 

 

Crisis Engagement Services® (CES) 

Crisis Engagement Services  is a 
product of BCM ACADEMY 
Professional Services & Solutions 

 

 

 

 

 

Aspecten 

In alle gevallen omvat dit dus de actieve aspecten 

binnen Crisis Management en de actuele prestatie 

of inzet daarvan. De CES diensten zijn niet 

beschikbaar voor elke organisatie en worden strikt 

volgens normenkaders beoordeeld en uitgevoerd. 

CES is evenwel een ultieme ‘verzekeringsdienst’ 

welke uitgenut kan worden en altijd een positieve 

business case zal aantonen.  

 

Aanpak 

Crisis Engagement Services is een systematische 

aanpak binnen Crisis Management volgens vaste 

modellen en protocollen, vanaf het manifest 

worden van een ‘disruptie’ totdat de status en 

operandi ‘business as usual’, ‘in control’, ‘Green’ of 

‘accomplished’ wordt.   

 

CES biedt direct toezicht en inzicht op de actuele 

situatie binnen een organisatie en haar gehele 

werkingsgebied. Daarnaast heeft het 

‘contactpunten’ met alle relevante overige 

stakeholders. 

 
         

 

Kaders 

Dit omvat niet enkel het primaire Crisismanagement team, 

maar kan onder andere Sales, Legal, Technical 

Professionals, bedrijfsanalisten, netwerkbeheerders, 

Operational Management omvatten waar en wanneer 

relevant.  

 

De processen die CES  volgt zijn erop gericht een 

organisatie als geheel te ondersteunen vanuit een 

expertrol, binnen het Centrale Crisisteam, bij het leveren 

van excellente inzet en acties. Analoog daaraan biedt CES 

ondersteuning bij het nemen van de juiste besluiten, niet 

alleen gericht op de individuele doelen maar op de gehele 

enterprise, dus het alles omvattende werkingsveld.  

 

Onderstaand een shorthand van de twee onderscheidende 

CES diensten binnen een volcontinue framework.     
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Crisis Intervention Support® (CIS) 

CIS, Crisis Intervention Support wordt  binnen CES ingezet volgens de Transpositie 

Methode. Deze methode ondersteund Interventie Management  binnen een 

disruptie/crisis als een actief instrument gericht op een reproduceerbare en snelle (agile) 

reeks verplaatsingen met als doel de ‘beste’ uitkomst. In feite richt CIS zich altijd op 

Recovery Tasks en zijn interventies in real-time planning processen met een ‘logic’. 

Toegepast is dit in feite een reeks van ‘zetten’ welke resulteren in een stelling die in een 

ander verband op een betere en effectievere wijze bereikt kan worden door omzetting 

van regels (Transposities) binnen de ‘logica’ en toegepast op de nieuwe categorische 

proposities binnen de nieuwe situatie. Crisis Intervention Support richt zich uitsluitend op 

het best haalbare en de meest voordeelscheppende posities waarbij tijd, assets en de 

ragdunne verhoudingen onder het vergrootglas liggen. Indien gesproken kan worden van 

comfort tijdens een onfortuinlijke gebeurtenis is CES in elk geval één van de betere 

strijdgenoten.  

 

Onafhankelijk van de omvang, mate, duur, oorzaak of aard van de disruptie, binnen of 

buiten het werkingsveld van de organisatie, vormen de beslissingsondersteunende CES 

methodologieën die kunnen worden gebruikt om de verstoorde status terug te geven in 

de geplande operatie een onmisbare en essentiële meerwaarde. Zeker binnen het uiterst 

volatiele huidige en komende decennium en tijdens de 4IR (Fourth Industrial Revolution).   

 

De Logic is haarscherp en duidelijk; het is beter om voorbereid te zijn op iets dat nooit 

komt dan buitengewoon  gevangen worden wanneer een belangrijk verstorend event 

optreedt. Tijd is kort. Beslissingen moeten worden genomen. BCM Academy  helpt 

organisaties bij het identificeren, beoordelen, begrijpen en omgaan met potentiële 

situaties zelfs voordat ze zich voordoen. 

 

Crisis Intervention Support(CES) en het beheer ervan zijn onmisbaar tijdens situaties die 

onmiddellijke reacties vereisen. Dit zeker in spannende en traumatische omgevingen en 

situaties. In het huidige media tijdsframe is ‘de laatste vaak de eerste’  en ‘de eerste vaak 

de beste’ dat wil zoveel zeggen dat het eerste ‘Perceptie Setting’ moment  het beste 

effect scoort en zonder ‘beleid’ veelal de laatste tot waarheid verheven wordt. Binnen 

social media is dit, bijvoorbeeld, bijna een wet en gebaseerd op het resultaat van de 

beslissingen van de organisatie.  

 

Flexibiliteit en agility zijn de kernbegrippen voor en binnen de samenwerking. Dit vanaf 

planvorming tijdens de business As Usual en optreden volgens plan tijdens de business As 

Not Usual als de organisatie al ‘omgaat’ met een disruptie, calamiteit of crisis. “We stay 

with the issues untill they are resolved, we provide solutions”. The World reacts, We 

respond.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

"De basis is de bal zo snel mogelijk 
onder controle te krijgen zodat je 
iets meer tijd hebt om te kijken." 
 
Johan Cruijff 
 

 

 

 

 

Disruption Management Support® (DMS) 

DMS, Disruptie Management is een methodenset binnen CES welke toegepast wordt als 

‘decision making support’ ter beslis/beleidsondersteuning van het Crisis Management 

en/of onderdeel van het dilemma management proces. Kort; Acties en besluiten die 

kunnen worden gebruikt om de verstoorde status terug te geven in en aan de geplande 

operatie tijdens/na de disruptie.  

  

Het proces van disruptie (calamiteit, crisis of ramp) leidt altijd tot een confrontatie met 

uitdagende problemen zoals de onvoorspelbare gebeurtenissen in tijd, de gevolgen en de 

onzekere duur van de ‘verstoring’ en de hersteltijd, dan wel de mogelijkheden daartoe. Dit 

nog los van de impact op en rond assets (Human/Equity) fixed en non fixed. BCM Academy 

past zogenoemde  discrete optimalisatiealgoritmen toe welke de systeem en 

teamprestaties tijdens en na verstoring waar mogelijk binnen bereik te kunnen 

compenseren en te optimaliseren.   

 

Escalatie en Dilemma  Management maakt integraal onderdeel uit van het gemanagede 

proces met alle ‘onzekere’ actoren en factoren. Tactische en operationele flexibiliteit en 

effectiviteit is een belangrijk en toenemend probleem binnen de huidige en toekomstige 

manifest wordende disrupties waar organisaties zich mee of door geconfronteerd zullen 

worden. Projecties op basis van calamiteiten analyse (2013 | 2017 binnen NL) bevestigen 

dat failures binnen het Crisis Management beleid leiden tot verlaging van operational 

control en hoge fout/fail resultaten. De gevolgen daarvan hebben in alle gevallen geleid 

tot bovenmatig grotere schade ‘opslinger effecten’ van alle ‘assets’.  

 

BCM Academy past binnen actief Crisis/Disruptie Management ook de DES (Discrete Event 

System) methode toe. Een discreet-state, event-driven systeem waarvan staat en evolutie 

volledig afhangt af van het optreden van (asynchrone discrete) gebeurtenissen over de tijd 

binnen de ‘crisis’. Dit discrete gebeurtenis gedreven systeem bevat 

overgangsmechanismes als reactie op plotselinge  onzekerheid die verband houdt met 

‘herstel’ met verschillende probabilistische scenario's.  

 

DMS voorziet organisaties van ‘zekerheden’ in ‘onzekere’ tijden en omstandigheden. Juist 

daar waar onderscheidend vermogen en leiderschap  de ‘Licence To Operate’ is geworden.  

. 

 

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 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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