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Continuiteïtsmanagement 
in coronatijden

Op het moment van schrijven van dit artikel is net bekend geworden dat de door de overheid ingestelde 

coronamaatregelen in ieder geval nog tot eind april van kracht blijven. Ondertussen verschijnen in de media dagelijks 

berichten over kappers, restauranteigenaars, taxichauffeurs en bloemenkwekers die zich afvragen of ze tegen die tijd nog 

bestaan. En kredietverzekeraars waarschuwen nu al voor een hausse aan faillissementen de komende tijd. Eens te meer 

wordt duidelijk hoe belangrijk het is om als ondernemer – juist in tijden dat het nog goed gaat – na te denken over wat te 

doen als het om wat voor reden dan ook (flink) tegenzit. Met andere woorden: continuïteitsmanagement.

Rykele Betten van Continuum Risico & Continuiteïtsmanagement is gespe-

cialiseerd in risico-, continuïteits- en crisismanagementvraagstukken. Hij be-

geleidt bedrijven al jarenlang bij het in kaart brengen van en op een goede 

manier omgaan met operationele en strategische risico’s. “Kijkend naar risi-

comanagement zie ik de laatste jaren een kentering”, vertelt Betten. “Steeds 

meer ondernemers onderkennen het belang van duidelijk weten waar je 

met je bedrijf heen wilt, welke moeilijkheden je onderweg kunt tegenkomen 

en hoe daarmee om te gaan. Daar inzicht in hebben stelt je in de gelegen-

heid maatregelen te treffen om deze risico’s te voorkomen, ze uit de weg te 

gaan, de gevolgen ervan te reduceren of ze te verzekeren. Daarmee ben je 

er natuurlijk nog niet. Je moet als ondernemer ook een plan hebben waarin 

staat hoe je reageert als een risico zich voordoet. En dan hebben we het niet 

meer over risicomanagement, maar over continuiteïtsmanagement. Zeker in 

het mkb wordt daar nog te weinig over nagedacht.”

Op tijd beginnen
“Het wrange is: het belang van continuiteïtsmanagement zien velen in deze 

tijd van corona nu wel in”, vervolgt Betten. “Maar als je als onderneming ge-

confronteerd wordt met een crisis en dan nog aan de slag moet met con-

tinuiteïtsmanagement ben je te laat. Dan komt crisismanagement om de 

hoek kijken.” Betten nuanceert dit direct enigszins door het unieke van de 

huidige coronacrisis te benadrukken: “Meestal ga je bij risico- en continui-

teïtsmanagement uit van risico’s die jouw bedrijf kunnen raken. Denk aan 

een brand, een toeleverancier die wegvalt of een cyberaanval. Daar bereid 

je je dan op voor door in kaart te brengen wie je stakeholders zijn, hoe je 

met ze blijft communiceren in geval van een calamiteit, uitwijk te regelen 

met de juiste infrastructuur en ga zo maar door. Maar de huidige crisis raakt 

niet alleen jouw bedrijf, maar ook dat van je klanten, je toeleveranciers, je 

uitwijk en iedereen in ons land en in de wereld. Zo’n omvangrijke crisis die de 

economie wereldwijd platlegt hebben we in de moderne tijd nog niet eer-

der meegemaakt. Verreweg de meeste business continuity-plannen houden 

daar dan ook geen rekening mee; zeker niet binnen het mkb.” Toch hebben 

ondernemers die wél hebben geïnvesteerd in risico- en continuiteïtsma-

nagement een voorsprong, ook in de huidige situatie. Betten: “Ondernemers 

die dat wel hebben gedaan zijn gewend om te denken in risico’s en de wijze 

waarop je daarmee om kunt gaan.”

Van de crisis leren
Een belangrijke tip die Betten adviseurs nu wil meegeven, is: leer van deze 

crisis. Betten: “Adviseurs hebben nu de handen vol aan crisismanagement 

en damage control; bij henzelf en bij hun klanten. Echter, ook aan deze crisis 

komt een einde. Het klinkt misschien vreemd,  maar noteer waar je tegenaan 

loopt. Schrijf op wat het betekent voor jouw advieskantoor dat verzekeraar 

X de deuren sluit en alle medewerkers vanuit huis laat werken? Zijn je con-

tactpersonen bij die verzekeraar nog wel goed bereikbaar? En hoe? Was je 

infrastructuur daarop voorbereid? Kijk ook naar de samenstelling van je ei-

gen portefeuille: hoe afhankelijk ben je van welke klant? Staat de inspanning 

die je voor die klant moet plegen in verhouding tot het aandeel van die klant 

in je omzet? Wees tot slot ook kritisch naar je eigen bedrijf: hoe verliep het 

thuiswerken? Hadden je medewerkers de beschikking over de juiste mid-

delen om klanten goed en efficiënt op afstand te kunnen bedienen? En hoe 

beviel dat online klantcontact? Kortom, zijn daar lessen uit te leren om je 

business te herdefiniëren en zo het aantal afhankelijkheden te reduceren? 

Denk over al dit soort zaken nu al na. Want als het straks weer business as 

usual is en je aan de slag wilt met risico- en continuiteïtsmanagement ben je 

alles weer vergeten terwijl er waardevolle lessen uit te leren vallen.” <

Rykele Betten van Continuum Risico & Continuiteïtsmanagement is gespecialiseerd in 
risico-, continuïteits- en crisismanagementvraagstukken.


