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Risicomanagement binnen BCM perspectief –
RCM®

Aantal deelnemers

Risico’s die dagelijks de continuïteit van bedrijfsprocessen bedreigen zijn divers van aard.

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

Traditionele rampen, waaronder natuurrampen, brand en diefstal hebben naar waarschijnlijkheid van

Duur

optreden plaatsgemaakt voor andere dimensies van bedreiging: pandemie, criminaliteit, fysiek en cyber

2 aaneengesloten dagen

terrorisme, product recalls, sabotage en ICT verstoringen.

Tarief

Echter, ongeacht de oorzaak van de verstoring of crisis, de gevolgen kunnen grote impact hebben en

Deelname Risicomanagement binnen
BCM perspectief – RCM®, inclusief
opleidingsmateriaal en catering overdag
€ 1.168,- (btw vrij).

RCM

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.
Voorbereid zijn op mogelijke calamiteiten start

Doelstelling

Data 2018

met de meest effectieve risico-inventarisatie- en

Risicomanagement binnen het BCM perspectief

analyse. Risicomanagement is essentieel binnen

biedt u de kennis die vereist is om

Open inschrijvingen:
28 & 29 mei

Business Continuity Management. Om de

risicomanagement binnen het BCM kader te

continuïteit van organisaties te kunnen

kunnen vormgeven.

waarborgen is het van belang risico’s te
herkennen, te erkennen en te benoemen.
Organisaties weten wel wat ze zouden moeten
doen en willen veranderen om voorbereid te zijn
op een calamiteit of crisis, maar één van de
redenen is te kiezen voor de veilige weg van

Resultaat van de leergang is het verkrijgen van
inzicht wat de relevante risico’s zijn van uw
organisatie. U bent in staat een vertaalslag vanuit
de risico-inventarisatie- en analyse te maken om
doeltreffende maatregelen te treffen.

voorziet in het potentieel ontwikkelen om een
effectieve risico-inventarisatie- en analyse uit te
voeren. Om hiermee het BCM proces vorm te
geven binnen de eigen organisatie.

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.
Kenmerk

negeren en risicomijdend gedrag.

Risicomanagement binnen het BCM perspectief

Gesloten- of incompany:
In overleg

U bent bekend met de kernattributen van

BCM-ESRCM/H16

Risicomanagement in het kader van BCM:

Contact

actualiteit, conformiteit, volledigheid, wet- en

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

regelgeving, committent en awareness.

Op alle BCM ACADEMY opleidingen zijn onze
algemene leveringsvoorwaarden van
toepassing.
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Het Academymodel

Inhoud & Onderwerpen

‘Inspiration comes standard’

Alle theoretische elementen worden

De BCM ACADEMY courses vinden plaats in

ondersteund door case studies, multimedia,

een inspirerende en actieve omgeving. U

en interactieve break-outs. Praktijkopdrachten

ondervindt geen overvloed aan informatie,

behoren tot het vaste dagprogramma. Deze

maar een nauwkeurige balans tussen rele-

worden steeds gerelateerd aan de eigen

vante theorie en praktische invulling. Door het

actuele praktijksituatie en de projectie op

gebruik van case studies, de inbreng van

reële toekomst.

content matter experts en continue interactie,

De onderwerpen die in de opleiding aan bod

wordt de materie vanuit verschillende

komen zijn:

invalshoeken belicht. Het academymodel



Risicomanagement binnen het BCM
proces

Uw Profiel



Doel van risico-inventarisatie- en

Deelnemers aan de leergang

evaluatie

‘Risicomanagement binnen het BCM



Managen van risicohouding en

perspectief’ zijn onder andere werkzaam als

obstakels

BCM-coördinator of-specialist, bedrijfs-



Generieke proces van risico-

hulpverlener, security specialist, ICT specialist

inventarisatie

of facility medewerker en betrokken bij of

en best in class.



Praktische werkvormen

geïnteresseerd in continuïteitsvraagstukken.

Tijdens de leergang risicomanagement binnen



Classificeren van risico’s

BCM perspectief wordt u exclusieve



Beheersmaatregelen

deelname geboden aan de BCM Community



Business Case

Of Practice. Op het extranet ‘Insight’ biedt



Hints en tips

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

BCM ACADEMY u ondersteuning door
feedback, cases, onderzoeks informatie,

Programma

modellen, tools en members dialogue’s.

Het programma van de leergang

Het opleidingsmateriaal dat u bij aanvang van
de cursus wordt verschaft, voorziet in de
handvatten om ook ná de opleidingsdagen u
verder in het vakgebied te verdiepen.

Risicomanagement binnen het BCM
perspectief is intensief en inspirerend. In een
dag presenteren content matter experts u het
volledige theoretische kader rondom
risicomanagement, dat wordt ondersteund
door case 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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