Nederlandse vertaling van Europese specificatie voor crisismanagement gepubliceerd

CEN/TS 17091 geeft praktische
handvatten voor crises
Afgelopen oktober is de Nederlandse vertaling van de Europese Technische Specificatie NVN-CEN/TS 17091 voor crisis
management gepubliceerd. CEN/TS 17091 geeft organisaties praktische handvatten om crises het hoofd te bieden.
Daarbij wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een crisismanagementplan, leiderschap en besluitvorming
in geval van crises, crisiscommunicatie, het oefenen en valideren van plannen en het leren van eerdere crises.
Inmiddels is besloten op basis van deze CEN/TS een ISO-norm voor crisismanagement te ontwikkelen, waarbij Nederland een actieve inbreng heeft via de normcommissie voor Business Continuity Management en Crisismanagement.
Door Dick Hortensius
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ISO-norm voor crisismanagement
CEN/TS 17091 is ontwikkeld door de Europese Technische Commissie CEN/TC 391 ‘Societal
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Meer informatie

ISO/TC 292 ‘Security and resilience’ die daarvoor een speciale werkgroep Crisismanagement
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systemen bij NEN Milieu & Maatschappij,
telefoon: (015) 269 01 15, e-mail: mm@nen.nl
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