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Business Continuity Management Essentials
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 cyber terrorisme, 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 17:30
Tarief
Deelname COP ‘Insight’, inclusief
opleidingsmateriaal en catering overdag
€ 1.249,00 (btw vrij).
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Op alle BCM ACADEMY opleidingen zijn onze
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toepassing.
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Dagdeel 1 + 2 - Introductie op BCM
Basisprincipes van het BCM proces
Randvoorwaarden voor BCM
Bedreigingen, risico’s en impact (BIA,RIA)

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

Dagdeel 3 + 4 - BCM Maatregelen in de
praktijk
Ontwikkeling en invoering van de BCM
maatregelen
Preventie
Crisismanagement
Bedrijfshulpverlening
Continuiteitsplan
Pandemie

Onderhoud en testen van BCM maatregelen
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studies, praktijkopdrachten en multimedia
presentaties.

“Risico ontstaat door niet te weten
wat je aan het doen bent.”
Warren Buffett 1930 -,
Amerikaans ondernemer en investeerder

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, 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.

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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