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Business Continuity Management 
conform ISO 22301
Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties

Belang van business continuity management
Business continuity management is een belangrijk thema 

voor veel bedrijven en instellingen. Uit onderzoek dat vorig 

jaar in opdracht van Siemens in Nederland is uitgevoerd 

komt naar voren, dat business continuïteit management bij 

62% van de ondervraagde bedrijven met meer dan 250 

werknemers een vast punt is op de agenda van directie-

vergaderingen en dat 76% van deze bedrijven beschikt 

over een bedrijfscontinuïteitsplan. Bij grotere bedrijven zijn 

deze percentages nog hoger. Dit resultaat wordt bevestigd 

door een onderzoek van Ernst &Young waarin 48% van de 

ondervraagde bedrijven bedrijfscontinuïteit bestempelt als 

top-3-prioriteit. Dat bedrijfscontinuïteit ook een belang-

rijk thema is voor kleinere bedrijven blijkt onder meer uit 

onderzoek dat in opdracht van Nationale Nederlanden is 

uitgevoerd door TNS NIPO onder ruim 600 MKB-bedrijven. 

Zo blijkt uit dit onderzoek, dat structurele aandacht voor de 

risico’s, die de continuïteit van een bedrijf in gevaar kun-

nen brengen, kan bijdragen aan kostenbeheersing en een 

betere concurrentiepositie van het bedrijf. 

Onderzoeken wijzen echter ook uit dat business continuity 

management en risicomanagement niet altijd de aandacht 

krijgen die zij verdienen. Het onderzoek van Siemens laat 

zien dat 53% van alle ondervraagde bedrijven van mening 

is meer te moeten doen om de bedrijfscontinuïteit te waar-

borgen. Ruim 50% van de ondervraagde bedrijven uit het 

onderzoek van Ernst & Young geeft aan de intentie te heb-

ben de investeringen in bedrijfscontinuïteit op te schroeven. 

Uit het onderzoek van TNS-NIPO blijkt dat de borging van 

bedrijfscontinuïteit en risicomanagement in de organisatie 

vaak onvoldoende aandacht krijgt. Van alle ondervraagde 

MKB-bedrijven heeft 49% geen risicoanalyse, staat bij 64% 

bedrijfscontinuïteit en risicomanagement niet als vast punt 

op de agenda bij directievergaderingen en heeft 72% geen 

bedrijfscontinuïteitsplan. 

Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming, 
een proces waarbij potentiële bedreigingen en gevolgen daarvan voor een organisatie worden geïdentificeerd 
en maatregelen worden getroffen om die gevolgen te beperken. Het doel is bescherming te bieden aan de 
belangrijkste belanghebbenden van de organisatie (zoals afnemers, toeleveranciers en samenwerkingspartners), 
haar reputatie en haar waarde-creërende activiteiten. De nieuwe internationale norm voor business continuity 
management, ISO 22301, levert organisaties aanzienlijke voordelen op. Dit blijkt uit recent onderzoek. In dit 
artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten daarvan en voorstellen voor vervolgstappen.
Drs. Erik van de Crommenacker, MRM, Nationale Nederlanden en dr. ir. Henk J. de Vries, Rotterdam School of Management, 

Erasmus University
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De nieuwe norm ISO 22301
De publicatie van de nieuwe internationale norm ISO 22301 

Business continuity management systems – requirements 

in juni 2012 biedt mogelijkheden tot aanvullend onderzoek 

en theorievorming. ISO 22301 is ontwikkeld vanuit het 

nieuwe kader voor managementsysteemnormen van ISO 

(‘High Level Structure’) en bevat dus de generieke kern-

componenten van een managementsysteem. Aanvullend 

daarop bestaat het specifieke deel van ISO 22301 vooral uit 

de volgende onderdelen: 

•	 bedrijfs-impact-analyse	en	risicobeoordelingen;	

•	 bedrijfscontinuïteitsstrategie;	

•	 bedrijfscontinuïteitsprocedures;	

•	 oefenen	en	testen,	en

•	 herstel.	

Net als bij andere managementsystemen spelen naast ex-

terne drijfveren, zoals het voldoen aan wet- en regelgeving 

en aan wensen van de klant, interne drijfveren een grote 

rol bij de implementatie van ISO 22301. Organisaties die 

een managementsysteemnorm implementeren vanuit een 

interne motivatie behalen in het algemeen meer voordeel 

uit de implementatie dan organisaties die de norm invoeren 

vanwege externe factoren.

Opzet van het onderzoek
In het kader van de afronding van zijn Masterstudie Enter-

prise riskmanagement aan de Universiteit van Amsterdam 

deed Erik van de Crommenacker een onderzoek naar 

de toegevoegde waarde van ISO 22301 en de certifice-

ring daarvan voor de prestaties van een organisatie. Het 

onderzoek werd begeleid door Henk de Vries van de 

Erasmus Universiteit. De doelstelling van het onderzoek 

was een bijdrage te leveren aan de theorievorming over 

business continuity management en certificering daarvan. 

Dit doel werd bereikt door op basis van een literatuurstudie 

en empirisch onderzoek een antwoord te krijgen op de 

centrale vraag wat de meerwaarde is van een gestandaar-

diseerd managementsysteem voor business continuity 

management, en van eventuele certificering daarvan. Naast 

deze theoretische relevantie beoogt dit onderzoek ook een 

bijdrage te leveren aan de continuïteit van organisaties door 

het management van deze organisaties inzichten te bieden 

waarmee business continuity management gericht(er) kan 

worden geïmplementeerd. 

Het onderzoek bestond uit een combinatie van litera-

tuuronderzoek en empirisch onderzoek. Aan de hand van 
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Figuur 1- De PDCA-cyclus van business continuity management volgens ISO 22301
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literatuuronderzoek is een theoretisch model opgesteld voor 

het meten van de toegevoegde waarde van implementatie 

en certificering van business continuity management. De 

houdbaarheid van het theoretische model en de onderlig-

gende hypotheses zijn in het empirisch onderzoek getoetst. 

Het model omvat de volgende aspecten: 

•	 	de	belangrijkste	interne	en	externe	factoren	(‘drivers’)	

om business continuity management te implementeren; 

•	 	de	wijze	waarop	business	continuity	management	is	

geïmplementeerd binnen de organisatie; 

•	 	de	invloed	van	internalisatie	en	certificering	op	de	pres-

taties van de organisatie en 

•	 	het	gebruik	van	financiële	en	niet-financiële	indicatoren	

om de prestaties van de organisatie te meten. 

Door het gebruik van ook niet-financiële prestatie-indi-

catoren wordt een beter inzicht verkregen in de bijdrage 

van business continuity management aan de overall 

performance van organisaties en aan de prestaties van de 

organisatie op de langere termijn. Het empirisch onder-

zoek bestond uit een combinatie van casestudies bij drie 

bedrijven en een online enquête onder een groot aantal 

andere bedrijven, survey-onderzoek en een vergelijkende 

casestudie. De bevindingen hieruit zijn getoetst door middel 

van een aanvullende telefonische enquête.

Resultaten van het onderzoek
Uit het empirisch onderzoek blijkt dat organisaties voorde-

len kunnen behalen met de implementatie en certificering 

van business continuity management volgens ISO 22301, 

met name: 

•	 een	verhoging	van	de	klanttevredenheid;	

•	 	een	verhoging	van	de	kwaliteit	van	product	en	dienst-

verlening; 

•	 minder	klachten	en	

•	 een	lerende	organisatie.	

Certificering draagt aanvullend bij aan: 

•	 een	verbetering	van	het	imago	van	het	bedrijf;	

•	 een	betere	concurrentiepositie;	

•	 het	binnenhalen	van	nieuwe	klanten;	

•	 klantbehoud	en	

•	 	het	voldoen	aan	de	eisen	met	betrekking	tot	compliance	

en regulering. 

Bovendien versterkt certificering het implementatieproces 

door de extra inspanningen van de organisatie om het 

certificaat te verkrijgen of te behouden. De baten zijn dus 

te danken aan zowel het systeem zelf als aan de certificatie 

ervan. 

Uit het onderzoek blijkt dat organisaties die business conti-

nuity management succesvol willen implementeren, moeten 

zorgdragen voor: 

•	 commitment	van	het	topmanagement;	

•	 heldere	doelstellingen;	

•	 een	duidelijke	rol-	en	taakverdeling;	

•	 	het	stimuleren	van	de	samenwerkingsbereidheid	binnen	

de organisatie; 

•	 voldoende	kennis	van	medewerkers;	

•	 een	heldere	communicatie	en	

•	 	een	goede	afstemming	met	de	belangen	van	hun	

 stakeholders. 

Aandeelhouders, wetgevende instanties, toezichthouders 

en klanten zijn de belangrijkste externe partijen die van 

invloed zijn op de implementatie van business continuity 

management en certificering daarvan. Organisaties die 

business continuity management implementeren op basis 

van een intrinsieke motivatie behalen in het algemeen meer 

voordeel dan organisaties die het proces implementeren 

op basis van de eisen of wensen van een externe partij. 

Tevens is er dan sprake van een betere aansluiting op de 

bedrijfsdoelstellingen. 

Op basis van de verkregen inzichten uit het onderzoek kan 

business continuity management gerichter worden geïmple-

menteerd. Tevens kunnen de inzichten in de effecten van 

implementatie en certificering volgens ISO 22301 worden 

meegenomen in de afwegingen van organisaties hierin te 

investeren. 

Vervolginitiatieven
Het onderzoek geeft aanleiding aanvullende normalisatie-

initiatieven te overwegen voor bijvoorbeeld het Midden- en 

Kleinbedrijf, duurzame inzetbaarheid van personeel en 
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Organisaties kunnen voordelen behalen    
met de implementatie en certificering van 
business continuity management volgens  
ISO 22301.
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Figuur 3 - Percentage van het totaal aantal deelnemers aan het empirische onderzoek dat vindt dat certificering van 
business continuity management ‘veel’ tot ‘zeer veel’ bijdraagt aan de desbetreffende performance-indicator

Figuur 2 - Percentage van het totaal aantal deelnemers aan het empirische onderzoek dat vindt dat implementatie van 
business continuity management ‘veel’ tot ‘zeer veel’ bijdraagt aan de desbetreffende prestatieperformance-indicator
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bedrijfsadvisering. Uit het onderzoek blijkt dat de invloed 

van business continuity management op de prestaties van 

organisaties groter is in het MKB dan in grotere organisa-

ties. Bij veel van deze MKB-bedrijven ontbreekt het echter 

aan specifieke BCM-kennis om hier op een adequate wijze 

invulling aan te geven. Een praktische vertaling van ISO 

22301 naar de omvang en specifieke wensen van het MKB, 

bijvoorbeeld in de vorm van een Nederlandse praktijkricht-

lijn, zou behulpzaam kunnen zijn. De richtlijn zou aangevuld 

kunnen worden met een tool voor self-assessment. Een 

andere optie is het maken van aanvullende richtlijnen voor 

verschillende branches. 

Personeel van organisaties is een belangrijke stakeholder 

bij business continuity management, niet alleen vanwege de 

maandelijkse salarisbetalingen. Continuïteit van organisaties 

is voor een groot deel afhankelijk van de kennis en ervaring 

van medewerkers op korte en langere termijn. Daarom zou 

gekeken kunnen worden hoe business continuity manage-

ment zou moeten worden ingepast in de richtlijnen voor 

duurzame inzetbaarheid van personeel zoals omschreven 

in NPR 6070 Sturen op duurzame inzetbaarheid van mede-
werkers. In dit kader kan ook worden gekeken of de voor dit 

thema beschikbare subsidiemogelijkheden ingezet kunnen 

worden voor bedrijfscontinuïteitsbevorderende maatregelen 

in het algemeen.

Erkend risicoadviseur
Een ander initiatief dat inmiddels, mede op basis van dit 

onderzoek, al van de grond is gekomen, is de ontwikke-

ling van een beroepsprofiel voor de erkend risicoadviseur. 

Dit profiel is mede gebaseerd op ISO 22301 en wordt 

ontwikkeld met als doel een standaard neer te zetten, die 

bedrijven zekerheid biedt over het kwaliteitsniveau qua ken-

nis, vaardigheden en competenties van de risico-adviseur, 

en dat deze up-to-date worden gehouden. 

De scope van dit beroepsprofiel omvat: 

•	 	het	integraal	inventariseren	van	de	risico’s	bij	een	

ondernemer en inzicht geven in de mogelijke gevolgen in 

relatie tot zijn bedrijfsdoelstellingen; 

•	 	kansen	en	bedreigingen	inzichtelijk	maken	en	onafhan-

kelijk advies geven over beheersmaatregelen; 

•	 	op	basis	daarvan	de	ondernemer	begeleiden	om	

bewuste keuzes te maken met als doel de continuïteit en 

duurzaamheid van zijn onderneming te waarborgen. 

De individuele adviseurs kunnen op basis van dit beroeps-

profiel worden gecertificeerd door een onafhankelijke 

certificatie-instelling. Zij kunnen zich daarmee onderschei-

den, zijn herkenbaar en hebben een betrouwbaar imago. 

Het beroepsprofiel wordt momenteel vastgelegd in de NTA 

8595 Erkend risicoadviseur.

Tot besluit
Nader onderzoek naar de toegevoegde waarde voor de 

prestaties van organisaties zal bijdragen aan het verder 

op de kaart zetten van business continuity management. 

Gezien het belang van continuïteit voor een organisatie zou 

het niet misstaan als basisvak in de studie bedrijfskunde. 

Aanvullende initiatieven zullen in ieder geval bijdragen 

aan de bekendheid van de ISO-norm en daarmee aan de 

concurrentiepositie van organisaties die deze norm toepas-

sen. Business continuity management komt hiermee in een 

nieuw perspectief te staan en wordt daarmee een effectief 

instrument dat kan bijdragen aan de strategische positione-

ring van organisaties.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik 

van de Crommenacker, telefoon 06 150 66 340, e-mail 

erik.van.de.crommenacker@nn.nl.


