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BCM Essentials ICT Professionals

Aantal deelnemers

(ITSCM, DRM, IRBC) - BCMICT
De continuïteit van de gehele organisatie staat in directe relatie tot de totale prestatie en de

Alle opleidingen van BCM Academy
vinden plaats in kleine groepen.
De groepsgrootte is aangepast op
het doel en de inhoud.

kwaliteit van alle ondersteunende ICT. Het management wordt bij iedere beslissing geconfronteerd

Duur

met het gecompliceerde dilemma, ‘TCO versus geboden functionaliteit’, ofwel zowel aan de vraag

2 dagen

naar kosteneffectiviteit als die naar continuïteit te kunnen voldoen.

Tarief
Inclusief opleidingsmaterialen en
catering €1.409,- (btw vrij).

De opleiding ‘BCM Essentials ICT Professionals’ stelt u in staat het ICT continuïteitsbeleid te
ontwikkelen overeenkomstig de eisen die hieraan door de organisatie worden gesteld.

Data 2018

Doelstelling

Het resultaat van de opleiding stelt de deelnemer

De opleiding is een ‘getting acqainted’ in het

in staat voor het ICT continuïteitsbeleid binnen de

kunnen vertalen van continuïteitsvraagstukken

eigen organisatie een adaptieve interface te

naar de eigen ICT omgeving. Door inzicht te

ontwikkelen. Daarnaast bent u op

verkrijgen in de reikwijdte van het

kosteneffectieve wijze, binnen de dynamiek van

organisatiebrede proces BCM, zult u in staat zijn

de technologie, in staat de verantwoordelijkheid

awareness te creëren en toegevoegde waarde

voor de continuïteit van de organisatie mede te

van Business Continuity Management binnen de

dragen.

Locatie
BCM Academy biedt de opleiding
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.

ICT omgeving te realiseren. U bent na de
opleiding in staat Business Continuity
Management, zowel procesmatig, beleidsmatig
Beleid
Strategie

als organisatorisch te positioneren en te
implementeren.

Kenmerk

Strategisch
Niveau

ITSCM-E/A0

BCM

Contact

Risico-analyse
Business Case
BCM

Crisis
Management

Change
Management

Tactisch
Niveau

Controlling

Maatregelen
Testen/onderhoud

Security
Management

BHV
BCM

Incident
Management

Open inschrijvingen
26 & 27 maart
19 & 20 april
24 & 25 september
26 & 27 november
Gesloten- of incompany
In overleg

Facility
Management

Operationeel
Niveau

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.
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Het Academymodel ‘Inspiration

Uw profiel

Inhoud & Onderwerpen

comes standard’

Deelnemers aan de opleiding ‘BCM

Alle theoretische elementen worden

De BCM Academy opleidingen vinden plaats

Essentials ICT Professionals’ zijn werkzaam

ondersteund door case studies, multimedia,

in een inspirerende en actieve omgeving. U

als ICT Manager, Beheerder, Systeem- of

en interactieve break-outs. Praktijkopdrachten

ondervindt geen overvloed aan informatie,

Applicatie-beheerder, Procesmanager,

behoren tot het vaste dagprogramma. Deze

maar een nauwkeurige balans tussen

Consultant, Financial Specialist, Auditor of

worden steeds gerelateerd aan de eigen

relevante theorie en praktische invulling. Door

Controller en/of betrokken bij

actuele praktijksituatie en de projectie op

het gebruik van case studies, de inbreng van

continuïteitsvraagstukken.

reële toekomst. De onderwerpen die in de

content matter experts en continue interactie,

opleiding aan bod komen zijn:

wordt de materie vanuit verschillende
Inleiding op het vakgebied
Beleid
Risico-inventarisatie
Business Impact Analyse
BCM Continuïteitstrategieën en Business
Case
Stelsel van maatregelen
Kwaliteitsborging

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

ICT Recovery plan als onderdeel van het BCP
Realiseren ICT Recovery
ICT Recovery organisatie
Opstellen ICT Recovery Plan

eigen omgeving. Alle opleiders en trainers van
BCM Academy zijn gecertificeerd en zijn
geselecteerd op basis van ‘thought

Testen van het ICT Recovery Plan

leadership’ en’ best in class’.

ICT Recovery in relatie tot Crisismanagement

Programma

BCM Procesbesturing

Het 2-daagse programma van de opleiding is
Relatie van BCM tot overige (ITIL) Processen
Backup & Recovery, Cloud, Availability
Configuration, Change, SLM, Incident,
Operations

intensief en inspirerend. In twee opeenvolgende dagen presenteren content matter
experts u het volledige theoretische kader, dat

Cybersecurity
Fraud risk

wordt ondersteund door case studies,
praktijkopdrachten en multimedia

Disaster Recovery Management – DRM
ISO 24762:2008

presentaties.

IT Security Continuity Management – ITSCM
ISO 27031:2011

. IT Readiness for Business Continuity - IRBC

“There is only one way to avoid
criticism: do nothing, say nothing and
be nothing.”
Aristotle

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

Services, Knowledge & Innovation, Accreditation &
Certification 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.

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
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