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NIEUWS OVER BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Heeft COVID-19 de afhankelijkheid
van derden blootgelegd?
De COVID-19-uitbraak heeft onmiskenbaar duidelijk gemaakt hoe ontzettend afhankelijk wij als samenleving
zijn van de gehele waardeketen en hoe belangrijk het is dat alle radartjes vooral kunnen blijven draaien. Denk
maar eens terug aan de eerste week dat men massaal ging hamsteren: vooral toiletpapier, medicijnen (er was
geen paracetamol meer te krijgen) en goedgekeurde mondmaskers vlogen over de toonbank. Kortom, bij de eerste schokgolf moesten heel wat organisaties alle zeilen bijzetten om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Dit
vraagt nogal wat van organisaties met het oog op inzicht, beheersmaatregelen, communicatie, durf en financiële
aspecten.
Door Rob van den Eijnden, MBCI CISA CRISC, Global Business Continuity & Resilience Leader, Royal Philips
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De COVID-19 crisis heeft een (nog) beter inzicht
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Inzicht in de waardeketen
Om nu grip, controle en inzicht te verkrijgen
in deze leveranciers zal een diepgaand inzicht
verkregen moeten worden in de waardeketen
(value chain) van de producten en/of diensten
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Figuur 1: De supply chain. Bron: ISO22318: 2015

mei-juni 2020 | www.kwaliteit-in-bedrijf.nl

22/05/2020 13:24:26

Redactie: Gert Kogenhop, bcm+
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Een acceptabel niveau
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wel geleerd dat deze afhankelijkheid cruciaal

relevante leveranciersgegevens vanuit een

staande gegevens goed te registreren en te

is om de dienstverlening en leveren van pro-
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onverwachte gebeurtenis met één of meerdere

belangrijke rol spelen. Organiseer vervolgens

materiaal gemaakt?

suppliers, dan wil de organisatie per direct
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Supply Chain Continuity
Management
Eén van de ‘ondersteunende normen’ op
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kan zich bij Gert Kogenhop (Voorzitter van
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Rob van den Eijnden in deze rubriek.
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e-mail aan: gk@bcmplus.nl
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