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Protocol monitoring /Utilization BCM Academy 
Pandemic Corona Virus SARS-COVID2-19 COVID-19) 

Start | Initial date : December 19, 2019 (insight COVID-19 Activ) 

Updates (rev) : Reviews are active per stated dates. Latest per May, 10 |05|22   

Latest Rev  : -10-05-2022 -  (latest id: 063886/A960AD) 

NL 

BCM Academy stelt eisen, behoud aanpassing van diensten overeenkomstig laatste regelgevingen en beleid. Voorziet 

daarbinnen van treffende maatregelen binnen actieve beperkingen (ook) vanwege Corona, SARS COVID-19 per laatste 

10e Mei 2022. Als onderdeel daarvan heeft BCM Academy minimale beperkingen.   

 

 

BCM Academy maakt deel uit van primaire dienstverlening, 

 blijft 24/7 beschikbaar voor specifieke en ‘eigen cliënten’ 

 

Aanpassingen vanaf 10e Mei 2022 (CET 14.00 uur) Actief:  

I. Leergangen, Insights en groepsdeel samenstellingen K&I (kennis & Innovatie) blijven uitgevoerd worden. 

Social Distance en hygiëne maatregelen zijn de basis binnen alle -omgevingen-    

II. Engagement, selectief clientproces zal regulier uitgevoerd worden volgens richtlijnen.  

III. CMTrails worden regulier uitgevoerd conform opdracht/inzet. Informatie en communicatie volgens regels 

regelgeving (actief). Digitale transmissie is en blijft onderdeel en voorzien van optimale -encryptie-  

IV. BCM Academy hanteert regels. Vereenvoudigingen in de hygiënevoorschriften (geen maskers, groepswerk is 

mogelijk en deelbezetting van mensen binnen opleidingen is mogelijk). Hygiënemaatregelen blijven in alle 

gevallen opgenomen, binnen ‘pand eigen’ omgeving en blijft primaire staf (Skeleton Staff) preventief en 

recursief observeren/controleren. Dit ook bij en binnen Clientomgeving en -Bezoekers-.  

V. GRC (Governance, Risk & Compliance) protocollen zijn en blijven onverminderd actief.   

VI. BCM Academy ‘After ‘Heat is Gone®’ scenario’s en BCMAtlas®  is door lopend actief (2020<|>2022) 

 

 

ENG 

BCM Academy sets requirements, maintains adaptation of services in accordance with the latest regulations and 

policies. Provides for striking measures within active restrictions (also) due to Corona, SARS COVID-19 per the last 10th 

of May 2022. As part of that, BCM Academy will have minimal restrictions.  

BCM Academy is part of the primary services,  

remains available 24/7 for specific and "own clients" 

Adjustments from May 10th  2022 (CET 2 p.m.) Active: 

Aldus, en getekend,| 10 Mei, 2022| Thus, and signed,| May 10th , - 2022| 
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