
om jouw bedrijf te beschermen 

9 Stappen 



Noodsituaties zijn per definitie onvoorspelbaar, of ze nu op globaal of lokaal niveau

plaatsvinden. Bedrijven die niet aan de planning voldoen, worden echter het hardst

getroffen door grote rampen en zelfs door kleine storingen. Daarom is het hebben van

een bedrijfscontinuïteitsplan van onschatbare waarde in het geval van een crisis of een

economische neergang. Door voor een breed scala aan omstandigheden te plannen,

zullen jij en je bedrijf boven onzekere tijden uitstijgen, ongeacht hoelang deze duren.

Elke verstoring van je bedrijf kan verstrekkende gevolgen hebben en onenigheid

veroorzaken in anders gestroomlijnde processen. Door een bedrijfscontinuïteitsplan op

te stellen, zorg je er niet alleen voor dat iedereen weet wat hij moet doen in geval van

nood, maar krijg je ook een duidelijker beeld van wat goed werkt in je bedrijf en wat er

kan worden verbeterd.

9 STAPPEN OM JOUW BEDRIJF TE

BESCHERMEN

Of je nu midden in een crisis zit of gewoon een continuïteitsplan opstelt om je bedrijf

te beschermen tegen een mogelijke noodsituatie, deze negen stappen helpen je om

jouw bedrijf te beschermen voor succes op de lange termijn.
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De eerste stap bij het plannen van bedrijfscontinuïteit is

om te beoordelen waar de zaken momenteel voor staan.

Als je een duidelijk gedefinieerde en geprioriteerde lijst

van vitale services en leiderschap bij de hand hebt, kun je

snel beslissingen nemen als dat nodig is. 

Je beoordeling moet het identificeren van de minimale

CORE-functies in je bedrijf omvatten. Wat zijn de

essentiële diensten die je aanbiedt en die je nodig hebt

om de activiteiten op een basisniveau te houden?

Daarnaast zou je eraan moeten werken om de KEY-

teamleden te identificeren en een duidelijk organigram

op te stellen dat verantwoordelijkheden en

commandostructuur in kaart brengt. Bij noodplanning

moet rekening worden gehouden met strategieën om het

hoofd te bieden aan het verlies of de langdurige

afwezigheid van een belangrijk teamlid. Is er

doorlopende crosstraining zodat anderen kunnen

ingrijpen als dat nodig mocht zijn?

Om effectief vooruit te plannen, is toegang tot betrouwbare financiële gegevens over je bedrijf van

cruciaal belang, evenals een zeer duidelijk inzicht in de financiële gegevens en balans. Je wil niet in

paniek raken en kosten besparen zonder je opties strategisch te beoordelen. 

Het behouden van contant geld moet de hoogste prioriteit hebben tijdens een crisis, dus je moet

essentiële en niet-essentiële uitgaven identificeren. Als deze duidelijk zijn afgebakend, is het

gemakkelijk om te beslissen wat te snijden als de tijd daar is. Beoordeel op dezelfde manier welke

producten of services het beste presteren. Begin bij het plannen van bezuinigingen met het

vereenvoudigen van je productlijn en het verwijderen van minder winstgevende producten. Het kan

verstandig zijn om je voorraad terug te brengen tot die welke echt de ‘werkpaarden’ van je bedrijf zijn.
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STAP 1
Beoordeel de situatie en de verwachte impact

STAP 2 

Bewaar geld en evalueer je financiën 

"Het lijdt geen twijfel dat het lidmaatschap van

TAB me geld heeft bespaard. Mijn TAB-

bestuursleden hebben me suggesties gegeven die

ik zelf nooit zou hebben bedacht. Er zijn geen

botsingen, niemand doet mee, iedereen wil elkaar

gewoon helpen."

Colin Burney, Managing Director & TAB lid 
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STAP 3 
Plan cashflow, kredietverlening en Supply Chains 

STAP 4 
Zoek naar mogelijkheden om je bedrijfsmodel te draaien

Nogmaals, de cashflow is je ‘lifeline’ in tijden van economische spanningen. Onderdeel van het

opstellen van een effectief continuïteitsplan is het in kaart brengen van worst case-scenario's: hoe

de zaken eruit zullen zien met een vermindering van 25%, 50% of meer van de omzet.

Focus op het verschuiven naar langlopende schulden in plaats van kortlopende schulden door

leningen te verlengen. Het vastleggen van schulden tegen lage rentetarieven zal je op de lange

termijn en in de nabije toekomst van dienst zijn door je uitgaande kasstroom uit te stellen. Als je

een realistisch model voor verkoopprognoses hebt op basis van een aanzienlijke daling van de

inkomsten, kun je strategische beslissingen nemen over op welke uitgaven je kunt besparen.

Bovendien heb je een duidelijke kaart van je supply chain nodig om onderbrekingen te plannen.

Welke onderdelen zijn essentieel en wat is je voorhanden voorraad? Hoe lang kun je een tekort aan

bepaalde materialen overleven?

Of je nu je strategie bouwt tijdens een groot evenement of tijdens normale operaties, het is altijd

productief om gebieden met kansen te identificeren. Zoek naar kansen met een hoge financiële

impact (winstmarge) gecombineerd met een lage organisatorische impact / kosten, en die op korte

termijn kunnen worden bereikt. Mogelijk zijn er projecten met een laag risico en een grote impact die

moeten worden nagestreefd, terwijl projecten voor de langere termijn mogelijk moeten worden

verlengd. 

Bovendien moet je beschikken over een duidelijk omschreven operationeel businessplan voor

minimaal twaalf maanden. Dit helpt iedereen om op schema te blijven om de belangrijkste doelen en

doelstellingen van het bedrijf te behouden.



Zorg ervoor dat je de werknemers ondersteunt op een

manier die een ondersteunende bedrijfscultuur bevordert,

zelfs in tijden van grote stress. Hoewel ontslagen

onvermijdelijk kunnen zijn, kun je overwegen om essentiële

werknemers naar parttime te verplaatsen. Daarnaast

kunnen periodes van serviceonderbreking of vertraging een

gelegenheid zijn om echt op training te focussen.

Uiteindelijk streef je naar retentie en wil je een ‘giftige’

werkomgeving vermijden. Afhankelijk van de aard van een

crisis kan er een aanzienlijke vermindering van de

beschikbare arbeidskrachten plaatsvinden. Dus het

behouden van de mensen die je hebt, zelfs onder beperkte

voorwaarden, heeft de voorkeur boven het aannemen van

nieuwe krachten.

De sleutel tot crisismanagement en effectieve lopende operaties is duidelijke communicatie met

alle betrokkenen: klanten, medewerkers, aandeelhouders en iedereen die belang heeft bij de

prestaties van je bedrijf. Hoewel dit een onderdeel zou moeten zijn van de normale bedrijfsvoering,

moet een effectief bedrijfscontinuïteitsplan gedetailleerde richtlijnen bevatten voor nauwkeurige

en tijdige verspreiding van informatie na een crisis. Dit omvat contact met werknemers, klanten,

verkopers, openbare veiligheidsfunctionarissen (indien nodig) en andere relevante derde partijen.

59 stappen om jouw bedrijf te beschermen 

STAP 5 
Maak gebruik van je arbeidskrachten

STAP 6 

Ontwikkel een communicatieplan voor

alle belanghebbenden

"Mijn TAB-bestuur is erg goed in het stellen van de

vragen die ik niet wil beantwoorden! Het is altijd

interessant om hun advies te horen, omdat het me nieuwe

ideeën geeft voor het omgaan met uitdagingen. Het feit

dat mijn medeleden me helpen bij het werken aan mijn

bedrijf doet mijn enthousiasme weer oplaaien en houdt

de zaken fris. "

Kristy Davies-Chinnock, Managing Director & TAB lid 



Zeker in tijden van economische neergang is het behouden van loyale klanten een must. Begin

met het evalueren van je doelgroep om ervoor te zorgen dat je trouwe klanten nog steeds

producten of diensten aanbiedt die aan hun behoeften voldoen. Misschien wil je zelfs

belangrijke klanten onderzoeken om te bepalen wat zij zien als de uitdagingen die voor je

liggen en de manieren waarop je bedrijf aan hun behoeften kan blijven voldoen.

Met het oog op retentie wil je ook een plan maken om kwaliteitsproducten en klantenservice te

blijven leveren. Beoordeel de huidige activiteiten. Zijn er gebieden van klantgerichte

ondersteuning die om verbetering vragen? Zorg ervoor dat de eventuele probleemgebieden

aanpakt worden voordat er klachten ontstaan. Uitzonderlijke klantenservice zal een lange weg

gaan naar klantenbehoud als de tijden moeilijk worden.
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STAP 7 
Focus op klantbehoud 

"TAB houdt me verantwoordelijk en herinnert me eraan

dat, hoeveel je ook denkt te weten, je niet alles kunt

weten. Het is buitengewoon nuttig om feedback te

krijgen van anderen met veel ervaring."

Tom Wechsler, President & TAB lid 



Het marketingbudget mag niet een van de eerste items zijn op het bezuinigings hakblok. In

tijden van economische spanning moet je meer dan ooit een effectief marketingplan opstellen.

Maak gebruik van het huidige pijnpunt voor je klantenbestand en vind innovatieve manieren

om hun problemen op te lossen. 

Hoewel het verstandig is om de kosten te beperken, kan het op de lange termijn in gevaar

brengen van de prestaties van het bedrijf als je niet kijkt naar de veranderende behoeften van

je belangrijkste klanten. Bedrijven die de behoeften van de klant duidelijk begrijpen en die hun

best doen om strategieën, producten en diensten aan te passen aan de veranderende vraag,

zullen waarschijnlijk zowel tijdens als na een recessie floreren. Door naar je klanten te luisteren,

ontdek je nieuwe kansen enpast het marketing- en verkoopinspanningen snel aan om hiervan

te profiteren.

Vooral in het midden van een ramp zal het hebben van een business coach en/of een

Advisory Board jou en je bedrijf goed van dienst kunnen zijn. Een Advisory Board geeft je

toegang tot collega's en mede-ondernemers wereldwijd die wellicht ervaring hebben met

precies dezelfde situatie waarmee je nu mee te maken hebt en die de storm hebben

doorstaan. Zelfs in ongekende situaties zal de Board dienen als een ‘gemeenschap van

kameraadschap’ en ervaren, objectieve luisteraars bieden om problemen op te lossen. Als

je vooruit plant om vóór een crisis een effectief bedrijfscontinuïteitsplan te maken, is het

net zo belangrijk om ideeën uit te werken door andere CEO's en ondernemers die ervaring

hebben met het omgaan met de uitdagingen die je voor ogen hebt.
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STAP 8 
Houd marketing. Blijf verkopen. 

""Ik voelde me geïsoleerd en had iemand van buiten het

bedrijf nodig om mee te praten. TAB heeft me geholpen

met een aantal delicate problemen waar ik voor

terugdeinsde, of die ik gewoon niet had willen

aanpakken. Daarnaast heb ik een aantal geweldige

nieuwe vriendschappen in mijn TAB leden. Het is zo'n

diverse groep, maar ze hebben allemaal dezelfde soort

problemen als ik. "

Darren Aggaslid, Managing Director & TAB lid

STAP 9 
Zorg voor een betrouwbaar klankbord voor grote

beslissingen



Het lijdt geen twijfel dat recessies moeilijk zijn voor het bedrijfsleven. Veel van 's werelds beste

bedrijven zijn echter begonnen in moeilijke economische tijden en ook jij kunt jezelf positioneren

om de storm te doorstaan. Door deze negen stappen te volgen, komt je bedrijf er sterker uit in

zonniger tijden. Met gestroomlijnde operaties en een goed begrip van de behoeften van de klant,

ben je mager, efficiënt en goed gepositioneerd om gezond en klaar voor groei naar buiten te

komen.

In de beste tijden is het

hebben van een kwalitatief

klankbord van peers van

levensbelang. In tijden van

economische onzekerheid is

toegang tot nieuwe

perspectieven, expertise en

ondersteuning bij het nemen

van grote beslissingen geen

luxe - het is een noodzaak
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Positionering voor herstel

Waarom zou je het alleen doen als je voor belangrijke, uitdagende beslissingen staat?

Word lid van TAB en ervaar de inzichten en voordelen die een peer Business Advisory

Board je zullen brengen. 

www.TheAlternativeBoard.nl


