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 ardlining als strategie om snel, duidelijk en vooral impactverhogend de ‘zaken te doen’ binnen zowel organisaties, als de 
politieke arena’s lijken enorme ‘trending’ vormen aan te nemen. Binnen welhaast elk dilemma van ‘gewicht’ wordt verwezen 
naar de doctrine van het beleid welke ‘hardlining’ strategie nodig zou hebben om compromisloze beslissingen te nemen en 
uit te voeren. 

 

Hardlining als strategie om snel, duidelijk en vooral 
impactverhogend de ‘zaken te doen’ binnen zowel 
organisaties, als de politieke arena’s lijken enorme ‘trending’ 
vormen aan te nemen. Binnen welhaast elk dilemma van 
‘gewicht’ wordt verwezen naar de doctrine van het beleid 
welke ‘hardlining’ strategie nodig zou hebben om 
compromisloze beslissingen te nemen en uit te voeren. 

Binnen Continuity Management kan op strategisch tactisch 
niveau de HardLining strategie een enorme impact hebben op 
de risico en governance balansen. Niet enkel binnen ‘eigen 
organisatiehuishouding’, maar sterker ook de gehele 
enterprise van de werking. Vinger aan de pols houden is strikt 
onvoldoende, agile en vooral naadloze pro activiteit van het 
Business Continuity Management Systeem is dan 
voorwaarde.   

Voorbeelden van HardLiners welke door macht en kracht 
soms autoritair of compromisloos het Continuiteits 
Management ernstig opschudden is bijvoorbeeld de huidige 
Amerikaanse president Trump welke ‘ongehoorzame’ 
kabinetsleden volgens de harde koers uitwisselt en binnen 
het vacuüm besluiten juist hard tegen de gevestigde orde in 
neemt. Ook onze regering welke nu, na jaren van ‘polderen’ 
en handelen vanuit het beslis vacuüm dilemma nog binnen 
een half jaar na een nieuw kabinet minister Wiebes de stelling 
laat uitspreken binnen ‘slechts’ één decennium de totale 
gasproductie van de NAM in noord, en oost Nederland te 
staken en letterlijk Nederland ‘GasVrij’ te zullen maken. 

Andere treffende actuele voorbeelden en 
dilemma projecties waar HardLining 
strategieën ‘gewoongoed’ worden zijn talloos. 
Simpelweg omdat versnelling, verandering of 
drastische veranderingen niet anders dan op 

de absolutistische, compromisloze of uit andere doctrine(s) 
lijken genomen te kunnen worden.   

Meer HardLining strategieën zullen manifest gaan worden, zo 
is niet enkel de voorspelling, maar ook de teneur van de 
beleidsplannen welke nu (As IS) in de week liggen. Simpelweg, 
versnelling en verandering verdragen (soms) geen andere 
ideologie meer welke van ‘draaideur naar draaideur’ gaat.     

Binnen de ethische normenkaders van het Business 
Continuity Management Systeem vormen de veranderende 
HardLining strategieën juist binnen ‘beleid’ op strategisch 
tactisch niveau een uitdaging van formaat. Zeker als de 
voorspellingen van het WEF (World Economic Forum), de 4IR 
(Fourth Industrial Revolution) slechts enkel als richtsnoer 
meegenomen worden is er niet enkel werk aan de winkel, 
maar dienen we ons voor te bereiden op disrupties waarvan 
enkel de magnitude zichtbaar is, maar de maatregelenstelsels 
nog in de kinderschoenen staan. 

Terwijl bestuurders en beleidsmakers nu reeds de randen op 
(dienen te) zoeken binnen het compliance & governance 
evenwicht ligt hun ‘orde’ steeds meer onder vuur. Als 
voorbeeld binnen het energie dilemma: We speken dan over 
een nieuwe ‘energie toekomst’ voor Nederland en de wereld. 
Non Solus (niet alleen) is dan ineens het thema. Het 

‘vooruitgangsoptimisme dilemma”: We hebben meer 
inkomen, maar steeds minder te besteden, willen meer in de 
netto portemonnee, maar minder inzet daarvoor plegen. 
Recente conclusie van Rabobank economen: Sinds 1977 is 
het reëel besteedbare inkomen van Nederlandse 
huishoudens nauwelijks toegenomen.   

BCM Academy hanteert binnen de Continuïteits Reflex 
modellen de zogenoemde ShadowLining en Transparancy 
analyse. In het kort: Continuity Management Reflex, is 
hierbinnen de automatisch uitgevoerde handelingen van het 
BCMSysteem als gevolg van strategische besluiten. 
ShadowLining: Continue schaduwen van de proceswerkingen 
als gevolg van beleid, en transparancy is het behouden van 

inzicht en doorzicht van de resultaten. (Cause & Effect).  

De analogie, maar ook een metafoor binnen HardLining en 
Continuity Management brengt BCM Academy aan binnen 
die van vogels met de Havik en de Duif, de bestuurders welke 
het offensief, de aanval of escalatie verkiest boven het ‘debat’ 
of de functionele hiërarchie. De Duif staat daarbij voor het 
symbool van gematigde en juist meer zachte waarden welke 
liberaal vanuit ‘gedragen’ en uitgaat van een consistente ‘life 
ethic’. Dus ook voor bestuurders welke binnen strategie dit 
naar beleid weten te presteren. 

Hardliners binnen HardLining is altijd een Arena veld 
complexe: Daar waar het gevecht plaatsvind tussen de 
‘spelers’, vele ‘toeschouwers’ meekijken, leven & dood 
normaal zijn, en continuïteit tot centrum staat.    

Haviken zijn roofvogels welke niet anders kunnen 
dan andere dieren aanvallen en eten. Selectief en 
uiterst doelgericht aanvallen is de enige 
escalatievorm daarbinnen. Duiven daarentegen 

vallen niet aan en eten geen ‘dieren’ binnen ‘eigen keten’ en 
daarbij eten zij enkel selectief wat zij nodig hebben uit 
verschillende bronnen.  

Havik termen worden ook binnen de politiek nogal eens 
gebruikt als er in plaats van debat voor de aanval gekozen 
wordt om juist het ingezette, of om het oorspronkelijk 
bestaande doel van meer kracht te voorzien en juist de 
activistische, ideologische of escalatie boost hard en strak te 
plaatsen. HardLining vergt van het BCMS (Business 
Continuity Management Systeem) het uiterste en vooral het 
juiste.  

HardLining Posities zijn absolutistisch en soms autoritair 
extremistisch en compromisloos. Continuïteits Management 
is juist dan de backbone en kan de License to Operate 
behouden.  
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“HardLining vergt van het BCMS (Business 
Continuity Management Systeem) het uiterste 

en vooral het juiste.” 
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