Cuccibu
Bedrijfscontinuïteitsmanagement
Is uw organisatie voorbereid als uw gebouw of
werkplek niet meer beschikbaar is? Wat als uw
datacenter wegvalt? Kunt u dan nog uw producten
of dienst leveren? Weten de medewerkers wat
van hen wordt verwacht bij een crisis of incident?
En misschien nog wel belangrijker… Binnen welk
tijdsbestek bent u weer “back in business”?
Bent ú voorbereid?

www.cuccibu.nl
Reduce Risk, Create Value

Cuccibu
Bedrijfscontinuïteitsmanagement
Een calamiteit, crisis of verstorend incident
in de bedrijfsvoering meldt zich zelden aan.
De kans hierop is echter wel aanwezig en
dit heeft u niet altijd zelf in de hand. Dit kan
negatieve gevolgen hebben voor de dagelijkse bedrijfsvoering en het niet – tijdig – kunnen leveren van de belangrijkste producten
of diensten door uw organisatie.
Met Bedrijfscontinuïteitsmanagement bereidt u uw organisatie voor om de negatieve
gevolgen snel te beheersen zodat deze
als minimaal worden ervaren. Met als doel
om de continuïteit van uw bedrijfsvoering
binnen vooraf vastgestelde tijdspaden te
hervatten.
Het implementeren van Bedrijfscontinuïteitsmanagement zorgt voor:
•	Effectieve organisatie tijdens crises.
•	Minimale gegarandeerde dienstverlening.
•	Voorkomen van imagoschade.
•	Voorkomen van (extra) financiële
schade en kosten.
•	Voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Onze aanpak
Bedrijfscontinuïteitsmanagement is een
dynamisch- en cyclisch proces dat continu
onderhevig is aan veranderingen. Uw organisatie en omgeving veranderen immers ook.
Samen met u en onze adviseurs hanteren we
een pragmatische aanpak die volledig is gericht op uw organisatie. Zodoende wordt de
basis gelegd of wordt een verbeterslag gemaakt om uw organisatie voor te bereiden
op een onderbreking in de bedrijfsvoering.
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Onze diensten
Voor het inrichten van uw Bedrijfscontinuïteitsmanagement bieden wij de volgende
diensten aan:
•	Het uitvoeren van een bedrijfsimpact
analyse.
• Het uitvoeren van bedrijfsrisicoanalyse.
•	Structuur aanbrengen in uw bedrijfs
continuïteitsorganisatie.
•	Het in kaart brengen van preventieve,
detectieve en repressieve maatregelen.
•	Opstellen van nood- en uitwijkproce
dures.
• Voorzien in testplannen en oefeningen.
Een calamiteit, crisis of verstorend incident
heeft u niet altijd zelf in de hand en kan
ook van buitenaf komen. De negatieve
gevolgen kunnen groot zijn daarom is het
raadzaam om procedures tijdig vast te
leggen zodat u de gevolgen tijdig en snel
kunt beheersen.

Hope for the best and
plan for the worst

Interesse

in een nadere kennismaking?
Neem dan contact op met Frank Roumans:
frank.roumans@cuccibu.nl of 06 - 5203 5849.
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