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INHOUDSOPGAVE

De vulkaanuitbarsting in IJsland en de aardbeving met de daarop- 
volgende tsunami in Japan waren enkele jaren geleden wereldnieuws. 
De natuurverschijnselen waren een ramp op zich, maar ze hadden ook 
grote gevolgen voor het bedrijfsleven. De ontwrichting van de supply 
chain in deze landen leidde tot bedrijfsonderbrekingen bij veel 
bedrijven. Dat was kostbare gevolgschade, die de marktpositie van veel 
ondernemingen geen goed heeft gedaan.

Het belang van een goed beheersmechanisme voor de supply chain en 
van bedrijfscontinuïteitsmanagement wordt duidelijk als we kijken we 
naar de gevolgen van de aardbeving en de tsunami in Japan. Die 
gevolgen bleven bepaald niet beperkt tot de supply chain van bedrijven 
in het land zelf. Ook bedrijven in de regio en in Europa die handelden 
met Japanse leveranciers ondervonden problemen. Leveranciers zagen 
afnemers van de ene op de andere dag wegvallen en afnemers zagen 
dat hun supply chain werd lamgelegd. Zelfs in fabrieken van 
toonaangevende autoproducenten in Amerika vonden langdurige 
bedrijfsonderbrekingen plaats. 

Ook de vulkaanuitbarsting in IJsland enige jaren geleden had 
verstrekkende gevolgen. In heel Europa werden vluchten geannuleerd 
vanwege de stofwolken die vanaf IJsland over het continent dreven. 
Dagenlang moesten passagiers alternatieve vervoersmiddelen 
gebruiken omdat het onzeker was wanneer het luchtruim weer zou 
worden geopend. Met alle economische schade van dien!

En meer recent de cyberaanval op 64 landen in de zomer van 2017. 
Honderden bedrijven komen tot stilstand, van ziekenhuizen in de 
Verenigde Staten tot aan het Deense bedrijf Maersk, wiens container-
terminals in Rotterdam een week lang geen toeleveringen kunnen 
ontvangen. De totale schade loopt in de miljarden.

In deze white paper legt Riskonet uit hoe u met continuïteits- 
management meer controle krijgt over de risico’s op calamiteiten én 
hoe u gevolgschade kunt beperken. U leest achtereenvolgens waarom  
u er werk van zou moeten maken, wat het inhoudt en wat het voor  
uw organisatie kan doen.
 
Özlem Emgen
Partner Riskonet Turkije

CONTINUÏTEIT 
VOOR UW BEDRIJF

In deze white paper:
•  Hoeveel weet u over uw supply chain?
•  Kunt u deze nog beter beheersen?
•  Hoe kunt u schade door bedrijfsonderbreking beperken?
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HERINNERT U ZICH ERICSSON NOG, OOIT MARKTLEIDER EN PRODUCENT 

VAN ZEER POPULAIRE MOBIELE TELEFOONS? EN DE SCHERPE CONCURRENTIE 

TUSSEN ERICSSON EN NOKIA? EN WEET U OOK HOE ERICSSON, 

MEDE DOOR EEN SUPPLY CHAIN PROBLEEM, ZIJN MARKTPOSITIE KWIJTRAAKTE? 

HOE ERICSSON 
ZIJN MARKTPOSITIE VERLOOR

Ericsson was groot, maar bleek ook kwetsbaar, door een grote 
afhankelijkheid van zijn supply chain. Als gevolg van een 
spanningspiek die ontstond door blikseminslag op een hoog-
spanningslijn in New Mexico (VS), brak er op 17 maart 2000 
brand uit bij een chipproductiefabriek van (toen nog) Philips. 
Omdat de faciliteit en het personeel goed voorbereid waren 
op een mogelijke calamiteit, was de brand binnen tien  
minuten geblust. Al snel bleek dat de brand materialen van 
één productielijn beschadigd had; later werd duidelijk dat 
deze materialen werden gebruikt in de productie van chips 
voor mobiele telefoons. 

Deze gebeurtenis had op het eerste gezicht geen verstrek-
kende gevolgen, de brand was geblust en de directe schade 
viel relatief gezien mee. Indirect had de calamiteit catastro-
fale gevolgen; bij Ericsson en Nokia was de gebeurtenis  
aanleiding voor een langdurige bedrijfsonderbreking en een 
verlies van marktaandeel! Hoe kon dat gebeuren? 

GROTE GEVOLGEN
De chips die in de opslagplaatsen lagen te wachten op trans-
port naar Nokia en Ericsson waren onbruikbaar geworden 
door water- en rookschade. Dat had voor Ericsson grotere 
gevolgen dan voor Nokia. Waarom? Het beheersmechanisme 
van de supply chain en de voorbereiding op mogelijke 
bedrijfsonderbrekingen van deze twee bedrijven verschilden 
van elkaar. Nokia bewaakte de aanvoerketen en was bereid 
om met alternatieve leveranciers samen te werken – en  
had daar ook feitelijke voorzieningen voor getroffen. Vroeg- 
tijdig ingrijpen en omschakelen naar andere leveranciers 
behoorde hierdoor tot de mogelijkheden. Ericsson had zijn 
zaken minder goed voor elkaar, wat later mede bijdroeg tot 
het verlies van zijn leidende positie op de wereldmarkt  
voor mobiele telefoons. 

BUSINESS CONTINUITY 
MANAGEMENT
De moraal van dit verhaal: bedrijfsonderbrekingen zijn vaak 
het gevolg van grote en kleine gebeurtenissen. Met Business 
Continuity Management kunt u deze zaken voorzien en erop 
inspelen, met positieve gevolgen voor de continuïteit van  
uw organisatie. 
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WAT ERICSSON, NOKIA EN MAERSK HEBBEN MEEGEMAAKT, KAN ELKE ONDERNEMING 

OVERKOMEN. EEN SCHOKKENDE TSUNAMI, BLIKSEMINSLAG, CYBERAANVAL 

OF EEN ‘RELATIEF’ KLEIN BRANDJE, OOK UW SUPPLY CHAIN IS ZO STERK 

IS ALS Z’N ZWAKSTE SCHAKEL. BENT U VOORBEREID OP HET ONDENKBARE? 

HOE STERK, FLEXIBEL EN UITVOERBAAR IS UW PLAN B?

ELKE ONDERNEMER 
MOET NADENKEN OVER EEN PLAN B

Over plan B gesproken: omdat Nokia in de gaten had dat de 
effecten van de gebeurtenis veel ernstiger konden zijn dan 
het aanvankelijk leek, slaagden ze erin snel afspraken te 
maken met andere leveranciers en de benodigde chips uit 
andere fabrieken te laten leveren. 

Ericsson was minder voortvarend te werk gegaan bij het 
inschatten van de gevolgen. En toen de omvang van de gevol-
gen eenmaal tot Ericsson was doorgedrongen, waren er 
helaas niet veel opties meer over om de effecten op te van-
gen. Waar Nokia de gebeurtenissen niet of nauwelijks terug-
zag in de bedrijfsresultaten, waren die wel degelijk zichtbaar 
in de jaarcijfers van Ericsson. Het concern heeft aanzienlijke 
gevolgen ondervonden van de brand. 

Er zijn sinds 2000 talloze cases zoals die van Ericsson 
geweest. Zorg ervoor dat uw organisatie niet de volgende 
wordt die zich laat verrassen door zaken die de supply chain 
en daarmee uw continuïteit in gevaar brengen!

•  Voor welke uitdaging staat uw bedrijf?
•  Is blootstelling aan het risico van bedrijfsonderbreking 

beheersbaar?
•  En als het toch gebeurt: hoe kunt u de effecten beperken?
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MEER NATUURRAMPEN, 
MEER BEDRIJFSONDERBREKINGEN

Onderstaand figuur, opgesteld door herverzekeraar Swiss Re, 
toont de verzekerde schades en totale schades tussen 1970 
en 2018. U kunt zien dat het grootste deel van de schades  
als gevolg van natuurrampen niet werd gedekt en een zeer 
zware financiële last vormden voor de betrokken bedrijven. 
Het financiële verlies in 2011, het jaar dat de aardbeving in 
Christchurch, Nieuw-Zeeland, de overstroming in Thailand  
en de aardbeving in Japan plaatsvonden, heeft (samen met  
de menselijke dimensies) een plek in het geheugen van  
talloze ondernemers.

Bron: Swiss Re Institute

Bron: Swiss Re Institute

1.  Hurricane Andrew
2.  Winter Storm Lothar
3.  WTC
4.  Hurricanes Ivan, Charley, Frances
5.  Hurricanes Katrina, Rita, Wilma
6.  Hurricanes Ike, Gustav
7.  Japan, NZ earthquakes, Thailand flood
8.  Hurricane Sandy
9. Hurricanes Harvey, Irma, Maria
10. Camp Fire, Typhoon Jebi

Schadegevallen wereldwijd 1980-2013: totale en verzekerde schade 
(in miljoenen USD)

Verzekerde schadegevallen wereldwijd 1970-2018
(in miljoenen USD)

HET AANTAL NATUURRAMPEN MET BEDRIJFSONDERBREKINGEN ALS GEVOLG 

NEEMT MET DE DAG TOE. DAT BIEDT VOLDOENDE AANLEIDING OM SERIEUS TE KIJKEN 

NAAR DE STATISTIEKEN OVER RAMPEN EN OVER DE EFFECTEN EN SCHADE. 
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Bron: Swiss Re Institute

Verzekerde schades tussen 1970 en 2018, wereldwijd, 
opgesplitst in primaire schades en secondary perils 
(in miljoenen USD)

MEER NATUURRAMPEN, 
MEER BEDRIJFSONDERBREKINGEN

Bron: Swiss Re Institute

Verzekerde en onverzekerde “secondary peril” 
schadegevallen tussen 1970-2018, wereldwijd 
(in miljoenen USD)

SECONDARY PERIL
In de afgelopen decennia traden rivieren in Europa geregeld 
buiten hun oevers als gevolg van hevige regenval; industrie, 
landbouw en transport werden getroffen en bedrijfsonder- 
brekingen deden zich voor. Ook epidemieën, politieke onzeker- 
heden, burgerlijke onrust, burgeroorlogen etc. veroorzaken 
bedrijfsonderbrekingen op kortere of langere termijn.

Herverzekeraars, zoals Swiss Re, constateren een duidelijke 
toename in zogenaamde “secondary peril” schades. Dit zijn 
schades veroorzaakt door meer lokale natuurverschijnselen, 
zoals (rivier)overstromingen, flash floods (overstromingen na 
zware regen), hagel en aardverschuivingen. 
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WAT IS BUSINESS CONTINUITY 
MANAGEMENT? 

We kunnen een gebeurtenis definiëren als een voorval dat 
verlies en noodsituatie(s) kan veroorzaken of als een verande-
ring van omstandigheden en/of situatie. In een land dat in 
een aardbevingsregio ligt – zoals Turkije – is een aardbeving 
onbetwist het grootste risico onder de natuurrampen. Voor 
een land als Nederland is wateroverlast – en sinds enkele 
jaren mogelijk ook droogte – het grootste risico.

We kunnen een lange lijst opstellen van gebeurtenissen en 
situaties met grote gevolgen, onder andere: 
•  Vertrekkend personeel
•  Staking/lock-out
•  Terreur 
•  Natuurrampen (aardbevingen, maar ook wateroverlast)
•  Brand 
•  Defecte machine
•  Problemen in de aanvoerketen
•  Wetgeving
•  Gegevensverwerking

Het zijn stuk voor stuk gebeurtenissen die de noodzaak 
onderstrepen van een bedrijfscontinuïteitsplan en een goede 
voorbereiding op onvoorziene gebeurtenissen. 

Business continuity is niet alleen een dik document in de  
kast van de directeur waar tot in detail in is uitgeschreven 
welke stappen er bij welke calamiteit genomen moeten  
worden. De beschreven calamiteit doet zich namelijk nooit 
precies zo voor. Business Continuity Management verdient uw 
aandacht, bij productiebedrijven, in de industrie, maar zeker 
ook in de dienstensector. 

Kortom: u heeft begrip van uw organisatie en een hierop toe-
gesneden plan nodig.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT IS DE VAARDIGHEID OM TE REAGEREN 

OP DE OORZAKEN VAN EEN GEBEURTENIS EN VAN DE GEVOLGEN TE HERSTELLEN.  

DAT GAAT OVER HET HEBBEN VAN EEN PLAN B, MAAR OOK OVER HET VERMOGEN  

OM HET UIT TE VOEREN. 
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UW PLAN B

Voor uw plan van aanpak is het belangrijk om werkprocessen 
te bepalen, kritieke processen te identificeren en in te schat-
ten hoe lang het bedrijf de gevolgen van een onderbreking 
kan doorstaan. In dit proces is het bepalen van de kriti- 
sche afhankelijkheden een ander belangrijk aspect. Bedrijfs- 
continuïteitsbeheer omvat drie basisplannen:

NOODPLAN
Het noodplan richt zich op de bescherming van mensen, 
bezittingen en omgevingsfactoren en wordt direct na de in 
aanmerking komende gebeurtenis in werking gesteld. Het is 
niet alleen een vereiste voor de wetgeving inzake veiligheid 
en gezondheid op het werk om noodplannen up-to-date  
te houden – het is ook essentieel voor het waarborgen van  
de bedrijfscontinuïteit.

CRISISBEHEER- EN 
COMMUNICATIEPLAN
Dit omvat de activiteiten en informatiestromen die zijn 
bedoeld om het imago en prestige van het bedrijf te waar- 
borgen. Het is gemaakt om het besluitvormingsproces van 
kritieke beslissingen met betrekking tot respons en bedrijfs- 
herstel te begeleiden. Een gebeurtenis die in eerste instantie 
niet als een crisis wordt beschouwd, kan immers na verloop 
van tijd wel degelijk een crisis worden. Interne en externe 
communicatie moet effectief worden uitgevoerd, aangezien 
informatie in dit tijdperk van communicatie en social media 
niet lang verborgen blijft. Een fout op dit gebied kan een 
bedrijf nog lang achtervolgen.

BEDRIJFSHERSTELPLAN
Dit richt zich op het behouden van de inkomsten en markt-
aandelen van het bedrijf. Daarom is het belangrijk om te 
bepalen in welke volgorde en wanneer de activiteiten  
moeten worden hervat en welke resources nodig zijn om  
dit te realiseren.

HET OPSTELLEN VAN ZO’N PLAN EN AANPAK IS HARD WERKEN. HET OPSTELLEN  

VEREIST ONDERZOEK, ORGANISATIE, PLANNING, BEOORDELING, EVALUATIE, TRAINING, TESTEN  

EN OEFENING. HET VEREIST ECHTER GEEN DIK PAK PAPIER. 

Stappen voor bedrijfscontinuïteitsbeheer

Ac
tie

Tijd

Gebeurtenis
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ACTIE: 
ZET TEAMS AAN HET WERK

Als bedrijven zich bewust zijn van de bedrijfsactiviteiten en 
de risico’s waarmee ze te maken hebben (fysiek, operationeel, 
financieel etc.), en scherp hebben wat bedrijfsonderbreking 
kan veroorzaken, kunnen ze zich voorbereiden om snel en 
effectief te reageren wanneer zich een (mogelijk) bedrijfs- 
onderbrekende gebeurtenis voordoet. 

BELANGRIJK: U HEEFT 
EEN RISICOBEHEERSYSTEEM NODIG
Daarom is het nodig om naast bedrijfscontinuïteitsplannen 
ook een risicobeheersysteem te hebben. Een succesvol  
systeem kan worden opgezet door de ‘Plan-Do-Check-Act’- 
cyclus toe te passen. 

Het is daarnaast ook mogelijk om alle uitgevoerde activiteiten 
voor bedrijfscontinuïteit te integreren in bestaande beheer-
systemen in het bedrijf en dit te laten certificeren door een 
onafhankelijke partij. Op basis hiervan is het zogenoemde 
ISO 22301 (Societal Security - Business Continuity Management 
Systems - Requirements) certificaat te verkrijgen dat soms 
door afnemers wordt gevraagd.

De stap na de realisatie van deze activiteiten is misschien  
wel de belangrijkste stap in het proces. Het systeem dient te 
worden omarmd door de organisatie en ook voor de langere 
termijn te worden onderhouden en bijgehouden. Het dient 
een levend systeem te zijn. Ook is het belangrijk om de  
processen en procedures periodiek te oefenen, op basis van 
realistische scenario’s.

Zoals in alle beheersystemen is de grootste succesfactor dat 
het topmanagement zich verantwoordelijk voelt voor het pro-
ces, het ondersteunt, zich eraan verbindt en er de benodigde 
bronnen (tijd, personeel, budget) voor reserveert.

OM TOT EEN GOED PLAN TE KOMEN ÉN OM BIJ EEN ONVERHOOPTE GEBEURTENIS  

ADEQUAAT ACTIE TE ONDERNEMEN, IS HET ESSENTIEEL DAT U GESCHIKTE EN COMPETENTE  

TEAMS VORMT. DE ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE TEAMS MOETEN DUIDELIJK  

WORDEN GEDEFINIEERD VOOR DE PERIODE VÓÓR, TIJDENS EN NA DE GEBEURTENIS.
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WAT KAN BUSINESS CONTINUITY 
MANAGEMENT VOOR U DOEN?

De voordelen van een goed en doordacht plan B  
zijn groter dan u in eerste instantie kunt inschatten.  
Denk bijvoorbeeld aan:
•  Het waarborgen van het imago en prestige van het bedrijf.
•  Het behouden van omzet, winstgevendheid  

en marktaandeel.
•  Verlies van klanten voorkomen.
•  Voordeel behalen ten opzichte van de concurrentie.
•  Zorgen voor naleving van de voorschriften van regel- 

gevende instanties.
•  Bescherming van de rechten van belanghebbenden.
•  Voordeel behalen op de verzekeringsmarkt.
•  Erkenning van de sterke en zwakke punten van het bedrijf.
•  Zorgen voor de flexibiliteit van de aanvoerketen  

(van onder naar boven of vice versa).
•  Geen onderbrekingen in de aanvoerketen.
•  Een systeem opzetten om het ISO 22301-standaard- 

certificaat te verkrijgen en dit te integreren met  
de huidige beheersystemen.

Hoewel onze voorbeelden zich vooral richten op de aanvoer-
keten en natuurrampen zijn er vele andere risico’s voor de 
bedrijven die tot ongewenste gebeurtenissen kunnen leiden. 
Het is belangrijk om de benodigde infrastructuur te hebben 
geïmplementeerd en zo goed voorbereid te zijn op ongewenste 
gebeurtenissen. Zo kunt u hun effecten minimaliseren.

ORGANISATIES DIE SERIEUS WERK MAKEN VAN BEDRIJFSCONTINUÏTEIT EN DIE INVESTEREN 

IN BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT, BEHALEN BELANGRIJKE VOORDELEN. 
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BRONNEN

http://www.husdal.com/2008/10/18/ericsson-versus-nokia-the-now-classic-case-of-supply-chain-disruption

ISO 22301 Maatschappelijke veiligheid - Bedrijfscontinuïteit beheersystemen - Vereisten

http://www.munichre.com

http://www.michaelsamonas.gr/resources/Impact%20of%20Catastophes%20on%20Shareholder%20Value.pdf

http://www.livescience.com/39110-japan-2011-earthquake-tsunami-facts.html

https://www.swissre.com/dam/jcr:c37eb0e4-c0b9-4a9f-9954-3d0bb4339bfd/sigma2_2019_en.pdf
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DISCLAIMER 
Dit is een publicatie van Riskonet.
Niets in deze uitgave mag worden 

gereproduceerd, opgeslagen in een 
geautomatiseerde database of in enige  

vorm of op welke manier dan ook openbaar 
worden gemaakt, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door middel van druk, foto- 
kopie of op enige andere wijze, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming  
van Riskonet.

Amsterdam, januari 2020

IS HET TE INGEWIKKELD EN KUNT U WEL 
WAT PROFESSIONELE ONDERSTEUNING GEBRUIKEN? 

Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van de risico’s  
van uw onderneming of wilt u advies over hoe u in uw bedrijf 
de continuïteit zo goed mogelijk kunt waarborgen? Neem  
dan gerust (en zonder enige verplichting) contact op met 
Özlem Emgen of Ron de Bruijn. We helpen u graag verder. 

RISKONET.COM

Ö Z L E M  E M G E N
Partner Riskonet Turkije

ozlem.emgen@riskonet.com
+90 533 211 20 51

R O N  D E  B R U I J N 
Managing Partner

ron.debruijn@riskonet.com
+31 (0)6 225 212 55


