Een wegrestaurant als uitwijklocatie bij een calamiteit is
niet meer van deze tijd
Een goede risicomanager weet wanneer hij externe expertise moet
inschakelen om zijn klant goed van dienst te kunnen zijn. Het is daarom
belangrijk om toegang te hebben tot een netwerk van specialisten
waar je op kunt terugvallen bij het voorkomen of beheersbaar
houden van risico’s die de continuïteit bedreigen. Bijvoorbeeld:
een communicatieadviseur voor effectieve crisiscommunicatie, een
cyberspecialist in geval van een hack én... een specialist op het gebied
van bedrijfscontinuïteit als de eigen locatie door een calamiteit niet
meer beschikbaar is. Voor vraagstukken op dit laatste gebied is het
Alphense VMD Koster verzekeringen een samenwerking aangegaan met
BCM uit Woerden.
“De bedrijfsfilosofie van VMD Koster is erop gericht onze
klanten te helpen om vervelende verrassingen te voorkomen”, legt Menno Sombroek, risicomanager bij VMD Koster uit. “Dat zit in het DNA van het bedrijf en uit zich in de
wijze waarop we al onze klanten benaderen. Niet het verkopen van een verzekering is leidend, maar de klant helpen
voorkomen dat een risico zich voordoet en het beperken
van eventuele schade.” VMD Koster stelt daarvoor eerst een
gedetailleerd profiel op van het bedrijf, om vervolgens alle
mogelijke risico’s in kaart te brengen. Daar laten ze dan een
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klant bekeken of, en zo ja, welke maatregelen daarvoor nog
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nog eens voor zorgen dat hetgeen is bedacht onderhouden
wordt om actueel te blijven. En dat iemand zich daar ook
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verantwoordelijk voor voelt. In het bedrijfscontinuïteitsplan
dat we samen met de klant en VMD Koster opstellen, worden voor al deze vragen en situaties op maat ontwikkelde
plannen en procedures beschreven.”

Geruststellend
Sombroek en Stolk geven tot slot beiden aan het een geruststellende gedachte te vinden dat ze – indien nodig – kunnen
terugvallen op elkaars specialismen: “Dankzij het continuïteitsplan van BCM weten onze klanten wat ze moeten doen
bij een calamiteit”, verduidelijkt Sombroek. “Ze regelen de
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eerste opvang en zorgen ervoor dat de belangrijkste processen weer snel operationeel zijn. Dat maakt dat wij ons volledig kunnen focussen op begeleiding bij de schadebehande-
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gewenste IT- en telefonie-infrastructuur.”

Voorbereid
Het is voor een ondernemer een geruststellende gedachte
om te weten dat er een uitwijklocatie beschikbaar is bij een
calamiteit. Maar dat is slechts één aspect van wat er komt
kijken bij bedrijfscontinuïteit. Want: hoe snel moet de uitwijklocatie operationeel zijn? Welke medewerkers gaan de
uitwijklocatie bemannen? In welke gevallen, hoe en door
wie worden klanten, leveranciers en andere stakeholders
op de hoogte gebracht van de crisissituatie? Hoe worden de
eigen medewerkers opgevangen, en waar? Wie coördineert
de contacten met de hulpverlenende instanties? Moeten er
maatregelen genomen worden om de getroffen locatie te
beveiligen? Zijn er goede voorzieningen getroffen om backups te kunnen maken van de gegevens op de eigen server?
Zijn cloudvoorzieningen bereikbaar? En ga zo maar door.
Stolk: “Je moet voorbereid zijn op alle mogelijke vragen, problemen en scenario’s die zich kunnen voordoen. En als daar
dan een aanpak voor is bedacht, moet je er als bedrijf ook
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