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Bedrijfscontinuïteit voor
de moderne onderneming

Geen enkele organisatie kan meer zonder IT. Sterker nog, de afhankelijkheid 

van IT is de afgelopen jaren steeds groter geworden en gaat in de toekomst 

alleen nog maar meer groeien. Organisaties transformeren in hoge snelheid 

van traditioneel naar digitaal. Dat onderschrijft ook de CEO van ING. Hij ziet 

zijn organisatie niet meer als bank, maar als een technologische organisatie 

in de financiële sector. Digitalisering en de beschikbaarheid van data is de 

sleutel van het succes voor ING. 

De keerzijde van digitale transformatie
De digitalisering kent ook een keerzijde. De afhankelijkheid van IT is namelijk voor elk bedrijf 

ontzettend groot. Het waarborgen van de beschikbaarheid van data (en daarmee de conti-

nuïteit van uw bedrijf) moet dan ook bij elke organisatie hoog op de agenda staan.

Momenteel ervaart 25% van de organisaties nog steeds onverwachte downtime in een jaar. 

Daardoor gaat er data verloren, kunnen medewerkers niet meer werken en gaan miljoenen 

euro’s omzet in rook op.

Genoeg redenen om stil te staan bij Business Continuity Management. Voordat het te laat is. 

In deze whitepaper nemen we u mee in de noodzaak van Business Continuity, het ontwik-

kelen van een strategie en mogelijke oplossingen om de continuïteit van uw IT-organisatie 

te waarborgen.
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De noodzaak van bedrijfscontinuïteit

De IT-omgeving moet altijd blijven draaien. 24 uur per dag, 365 dagen per 

jaar. Toch durft slechts 9% van de IT-managers hun handen in het vuur te 

steken dat hun IT-omgeving continue beschikbaar is. Wanneer werknemers 

geen toegang hebben tot data en applicaties, kunnen zij hun taken niet naar 

behoren uitvoeren. Business Continuity is - simpel gezegd - de kunde om 

ervoor te zorgen dat een IT-omgeving binnen een organisatie ook daadwer-

kelijk altijd kan blijven draaien.

Onbeschikbaarheid van de IT-omgeving kan allerlei oorzaken hebben: van een ransowma-

re-aanval tot een brand of diefstal. Zelfs bij een korte onderbreking kan het effect al zeer 

groot zijn. Nu denkt u waarschijnlijk: ‘Maar zoiets overkomt mij niet’. U bent niet de enige. 

Uit onderzoek in 2017 door Siemens blijkt dat slechts 49% van deze bedrijven beschikt over 

een bedrijfscontinuïteitsplan. 51% van de ondervraagde bedrijven zijn van mening meer te 

moeten doen om bedrijfscontinuïteit te waarborgen. 

De uitval van de IT-omgeving kan vervelende consequenties hebben en heeft direct gevolgen 

voor de dienstverlening en omzet. Denk dan aan:

•   medewerkers die niet kunnen werken

•   de dienstverlening stopt

•   verlies van data

•   klanten kunnen geen orders plaatsen

•   reputatie- en imagoschade

Het belang van een gedegen Business Continuity plan is groot. Uitval is altijd vervelend en 

komt nooit gelegen, maar het is prettiger om te weten dat, mocht er een uitval plaatsvinden, 

u binnen afzienbare tijd in ieder geval weer aan het werk kunt. Stelt u zichzelf daarom eens 

de volgende vragen:

•   Test u regelmatig het terugzetten van een backup?

•   Hoe afhankelijk bent u van de werking van de (internet)verbinding?

•   Hoeveel tijd heeft u nodig om bij uitval weer up-and-running te zijn? 

•   Beschikt u over een doortimmerd Disaster Recovery Plan?

•   Wat gebeurt er als uw organisatie 23 minuten zonder IT zit?

van de organisaties 
ervaart onverwachte 
downtime in een jaar.

van de organisaties 
verwacht een toe-
name in kosten t.g.v. 
downtime.

is de gemiddelde duur
van een downtime.

minuten
25% 87% 23
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Hoe snel wilt u weer
operationeel zijn?

Hoe lang kunt u zonder uw IT omgeving? En welke data mag u nooit kwijtra-

ken? Het antwoord luidt vrijwel altijd en zonder omwegen: Ik kan niet zon-

der IT omgeving en ik mag data niet kwijtraken. In de meeste gevallen is de 

uiteindelijke situatie veelal genuanceerder. En gelukkig maar. Aan dergelijke 

data-afhankelijkheid hangt namelijk een prijskaartje.

Hoe snel data en systemen weer beschikbaar zijn is afhankelijk per type bedrijf. Zo heeft een 

webwinkel veel meer belang bij een minimale downtime dan een verhuisbedrijf. De webwin-

kel kan geen orders meer ontvangen terwijl het verhuisbedrijf nog steeds kan blijven verhui-

zen en weinig hinder ondervindt wanneer de IT uitvalt. Bij Business Continuity Management 

is het belangrijk om indicaties te hebben wanneer uw bedrijf weer (volledig) operationeel is. 

Er zijn een aantal begrippen om de voorwaarden te bepalen:

•   RPO (Recovery Point Objective); tijd die verstreken mag zijn sinds de laatste volledig her-

stelbare back-up;

•   RTO (Recovery Time Objective); tijd die het mag duren voordat relevante informatiesyste-

men voldoende hersteld zijn zodat gebruikers ze weer kunnen gebruiken.

•   MTD (Maximaal Toelaatbare Downtime); tijd die het mag duren voordat je organisatie weer 

operationeel is

Een zo laag mogelijke RTO, RPO en MTD is uiteraard wenselijk. Maar een lagere waarde bete-

kent ook dat de kosten exponentieel stijgen. Een weloverwogen keuze is mogelijk wanneer u 

kunt inschatten wat de financiële schade zou zijn van uitval van uw systemen.

Als u daarna kunt bepalen hoe aannemelijk de onbeschikbaarheid is, dan is de keuze voor 

een RTO en RPO een uitvloeisel van de eerdere stappen. En daarmee is de cirkel bijna rond: 

financiële impact, risico analyse en financiële consequenties zijn de bouwstenen.

Uw data-afhankelijkheid verlagen is vaak niet mogelijk. Het beperken van de schade is ech-

ter wél te realiseren. In de basis geen moeilijke opgave, maar dit is niet alleen materie voor 

de financiële- of IT-afdeling maar ook voor het volledige MT. Dat is waarom data-afhankelijk-

heid vaak pas op de agenda komt na een calamiteit. Dat is echter (te) laat.

Managed
by you
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Work Recovery
Time (WRT)Recovery Time Objective (RTO)

Maximum Tolerable Downtime (MTD)
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DATA-
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De noodzaak van een Business Continuity strategie is helder. Tijd om de 

risico’s in kaart te brengen en maatregelen te formuleren om uptime te ga-

randeren. Waar moet u rekening mee houden als u met Business Continuity 

Management wilt beginnen en hoe stelt u een gedegen Business Continuity 

Strategie op?

Een Business Continuity Strategie toepassen in een organisatie is geen simpele opgave en 

bestaat uit een vijftal fases.

Risico-inventarisatie
Door het uitvoeren van een risico-inventarisatie of risicoanalyse wordt inzicht verkregen in 

de risico’s die de continuïteit van de bedrijfsvoering bedreigen. Binnen de scope van BCM 

worden uitsluitend zuivere risico’s inbegrepen. Met name de risico’s die een lage kans van 

optreden kennen, maar een grote schade tot gevolg hebben, vormen bedreiging voor de con-

tinuïteit. Omdat veel risico’s ‘onbekend’ zijn, vraagt het inbeeldingsvermogen om hier goede 

invulling aan te geven. Vaak kan één enkele bron onmogelijk het hele spectrum aan risico’s 

aangeven en worden er meerdere sporen gevolgd: bijvoorbeeld een interactieve brainstorm-

sessie (brown paper sessie), locatie onderzoek, desk research (branch onderzoeken, bench-

marks etc.) en focus-interviews. Bij ieder risico wordt tegelijkertijd vastgesteld of er al maat-

regelen zijn getroffen in de risicobeheersende sfeer of de calamiteitenbeheersende sfeer. 

Daarnaast wordt er onderzocht welke maatregelen het risico zouden kunnen afdekken. 

Business Impact Analyse (BIA) 
Door een BIA op te stellen, wordt het inzichtelijk en transparant waar de kwetsbaarheden 

van de organisatie liggen en wat de impact is van een eventuele calamiteit. Bij het opstel-

len van een BIA staan vragen als ‘wat zijn de gevolgen als er uitval van een bedrijfsproces 

optreedt?’ en ‘welke processen zijn kritisch voor de organisatie?’ centraal. Ervoor zorgen dat 

(met name) deze kritische processen vrij blijven van uitval vormt de basis voor een Business 

Continuity Plan. Daarnaast wordt duidelijk hoeveel downtime geoorloofd is. De uitvoering 

van een Business Impact Analyse (BIA) is in veel organisaties de eerste echte hindernis bij 

het inrichten van BCM. Ten eerste is schade als gevolg van een calamiteit op voorhand lastig 

uit te drukken in geld en ten tweede brengt een calamiteit vaak ook reputatieschade met 

zich mee, welke nog lastiger uit te drukken is. 
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In vijf stappen naar een Business
Continuity Strategie
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Strategie bepalen 
In deze fase worden de uitgangspunten en de te hanteren strategie bepaald en vastgesteld 

voor Business Continuity. De keuzes voor de strategie vloeien voort uit de resultaten van de 

voorgaande fasen. De strategie bestaat uit verschillende bouwstenen die tezamen leiden 

tot Business Continuity Management. De bouwstenen komen in het volgende hoofdstuk 

uitgebreid aan bod.

Implementatie 
Wanneer het duidelijk is met welke bouwstenen optimale Business Continuity behaald kan 

worden, kan deze geïmplementeerd worden. Doorgaans gebeurt dit gefaseerd zodat ook tij-

dens de implementatie de werkzaamheden gewoon door kunnen gaan.

Managen van Business Continuity
Dat de implementatie is afgerond, betekent niet dat u als organisatie geen omkijken meer 

heeft naar Business Continuity. Bepaalde procedures worden in deze fase uitgewerkt of 

aangepast. Ook moet er continu gekeken worden of er bijvoorbeeld risico’s bijkomen, groter 

worden of juist afnemen. Van groot belang in deze fase is het blijven testen van procedures 

en maatregelen. 

3

4

5
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De bouwstenen van
Business Continuity

De noodzaak van Business Continuity is duidelijk en u weet wat u te doen 

staat om een strategie in te zetten. Maar welke bouwstenen heeft u nodig 

om  Business Continuity te garanderen?

Hybride
De eerste vraag is of u voor de meest veilige oplossing gaat, en dus niks meer in eigen huis 

laat draaien. Deze optie is het meest veilig, maar is er ook eentje die bezwaren kent van 

privacy-, juridische- of technische aard. De gulden middenweg is hier te vinden in hybride 

cloud-oplossingen, met goede back-ups. Zo heeft u een deel van uw data en applicaties in 

eigen huis, en een deel wat u vanuit de cloud draait. Neem bijvoorbeeld uw bedrijfskritische 

applicaties. Aan deze applicaties worden hoge eisen gesteld op het gebied van performan-

ce, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Alhoewel voor deze applicaties hard- en software 

wordt aangeschaft die daarvoor ontworpen is, ligt er vaak een probleem bij de serverruimte 

van veel organisaties. Deze bevatten vaak minder goede faciliteiten op het gebied van be-

veiliging, stroomvoorzieningen en koeling dan een extern datacenter. De kans op downtime 

wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. Door uw bedrijfskritische applicaties vanuit een hybride 

cloud omgeving te draaien verkleint u de kans op calamiteiten en downtime.

Storage
Uw data is heilig in uw organisatie. Zonder data bent u nergens en het is dus van wezen-

lijk belang dat uw data goed en veilig wordt opgeslagen. Het ‘probleem’ is dat organisaties 

blijven groeien en het daarbij belangrijk is dat de opslag schaalbaar is. Organisaties moeten 

met hun huidige databehoeften omgaan en zichzelf voorbereiden op meer data in de toe-

komst. Het beheren van deze data kost echter tijd, geld en mankracht. Organisaties kiezen 

vaak voor eigen beheer met als argument dat ze op die manier sneller kunnen schakelen, de 

lijntjes korter zijn en het goedkoper is. 

Het tegendeel is echter waar. De huidige opslagmogelijkheden in de cloud bieden veel voor-

delen. De fysieke en virtuele veiligheid is beter gewaarborgd doordat een extern datacenter 

en cloud door professionals is gebouwd en wordt beheerd. Daarnaast bieden met name cl-

oudopslag de mogelijkheid om zeer flexibel te schalen; het uitbreiden van opslagruimte is 

vaak een kwestie van een paar muisklikken. Onder de streep is opslag in de cloud of een 

extern datacenter vaak goedkoper dan de investering en operationele kosten van een eigen 

storageomgeving.
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Back-up & restore
Het maken van back-ups is letterlijk van levensbelang voor de bedrijfsprocessen en infor-

matiestromen van uw organisatie. Met een goede back-up kan onnodig verlies van kostbare 

en/of vertrouwelijke data voorkomen worden. Iedere organisatie back-upt haar data wel, 

de vraag is of dit op de juiste en meest veilige manier gebeurt. Een back-up maken op een 

lokale NAS klinkt veilig, maar in het geval van een brand heeft een organisatie daar weinig 

aan. Het is aan te bevelen om een backup daarom ook altijd in externe beveiligde locatie te 

bewaren, bijvoorbeeld in de cloud. Via een veilige SSL-verbinding wordt de data daar naar toe 

verzonden. Zo is uw data ook na brand of diefstal nog terug te halen. Mocht er een calami-

teit plaatsvinden, dan kunnen volledige virtuele machines, bestanden eenvoudig teruggezet 

worden. Zonder veel last te hebben van de eventuele calamiteit bent u in no-time weer on-

line en kunt u verder met uw business. Het restoren van applicaties en data moet periodiek 

getest worden. Tevens dient periodiek gecheckt te worden of nog steeds de juiste data in de 

back-up wordt meegenomen.

Redundant
Met de bovenstaande bouwstenen heeft u een solide basis voor een Business Continuity 

Strategie opgebouwd. Maar wat als de verbinding wegvalt? Dan kunt u al uw data nog zo 

veilig hebben staan in de cloud, maar daar koopt u op dat moment niks voor. Dus is het 

van belang dat u ook voor de belangrijke verbindingen een fallback regelt. Er wordt dan een 

tweede verbindingsmogelijkheid gecreëerd via glasvezel, DSL of 4G, die gebruikt wordt wan-

neer de primaire verbinding uitvalt. Op die manier bent u er van verzekerd dat wanneer de 

verbinding wegvalt, een tweede verbinding automatisch wordt geactiveerd zodat u direct 

verder kunt met werken.
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Maar wat als het toch mis gaat?

U heeft uw Business Continuity Management op orde, al uw data staat vei-

lig opgeslagen en zijn tevens voorzien van goede back-ups. Maar dan slaat 

helaas toch het noodlot toe: voor de deur van uw bedrijfspand is een water-

leiding gesprongen, de straten lopen vol en voor u het weet heeft u veel wa-

teroverlast binnen. Als gevolg hiervan valt de stroom uit en is doorwerken 

niet meer mogelijk. Met andere woorden: de Business Continuity is op dit 

moment onderbroken. Weet u moet wat u moet doen wanneer een calami-

teit van dergelijke omvang uw organisatie treft?

Disaster Recovery
Vaak wordt er - onterecht - gedacht dat Business Continuity hetzelfde is als Disaster Re-

covery. Business Continuity richt zich (zoals eerder al te lezen) op de continuïteit van een 

organisatie. Een Disaster Recovery Plan (DRP) beschrijft wat er moet gebeuren bij een ca-

lamiteit die de ICT-omgeving van het bedrijf onderbreekt of zelfs verloren doet gaan, zodat 

de ICT-functionaliteit zo snel mogelijk weer beschikbaar is. Zoals inmiddels bekend steunen 

veel organisaties immers zwaar op hun ICT-omgeving.

Uitwijklocatie
Laten we het voorbeeld uit de inleiding nemen. Uw organisatie wordt getroffen door een 

grote stroomstoring als gevolg van een gesprongen waterleiding op straat. Iets waar u geen 

invloed op heeft en wat onontkoombaar is. Maar daar koopt u weinig voor; Wat u wilt, is zo 

snel mogelijk weer aan het werk. Het hebben van een uitwijklocatie is hierbij ideaal. Doordat 

u (hopelijk) uw data in een cloud-omgeving heeft staan (hybride of volledig) is het mogelijk 

om op een andere plek weer aan het werk te gaan. Er zijn datacenters die een complete 

uitwijklocatie bieden. Zo kunt u binnen enkele uren weer aan het werk en was de downtime 

dus maximaal een paar uur.

Praktisch
Denkt u bij een Disaster Recovery Plan ook (vooral) aan de praktische zaken. Wanneer uw or-

ganisatie getroffen wordt door een calamiteit, moet u zich op het ergste voorbereiden. Zo is 

het bijvoorbeeld belangrijk om te weten en te documenteren waar al uw gegevens en back-

ups zijn opgeslagen. Vergeet in het DRP niet de lijst met inlogcodes op te nemen. Daarnaast 

is het altijd goed om een complete en actuele lijst te hebben met werknemers. Het klinkt 

logisch, maar soms té logisch dat het vergeten wordt. Niet alleen met de basisgegevens 

zijn van belang, maar ook bijvoorbeeld de software waarmee een medewerker werkt. Op die 

manier is het mogelijk om te achterhalen hoeveel licenties er zijn voor een softwarepakket 

en wie ze gebruikt.
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Taakverdeling
Ook is het belangrijk om een duidelijke taakverdeling op te nemen in een DRP. Een taak-

verdeling is op twee niveaus nodig. Ten eerste moet een lijst worden opgesteld met welke 

bedrijven bijdragen aan de uitvoering van een DRP (bijvoorbeeld het datacenter waar u naar 

uitwijkt en de locatie van uw back-ups). Daarnaast is het minstens net zo belangrijk om een 

lijst op te stellen met medewerkers die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van 

een DRP. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld de BHV’er bij een calamiteit of een netwerkbeheer-

der bij een stroomstoring.

Testen
Het testen van een DRP is van groot belang. Minstens net zo belangrijk is het rapporteren 

van de testresultaten en deze te evalueren. Het laatste wat u wilt is voor onverwachte ver-

rassingen komen te staan wanneer u uw DRP écht moet uitvoeren. Het zou bijvoorbeeld 

vervelend zijn wanneer uw inlogcodes niet meer blijken te kloppen omdat ze periodiek ver-

anderd worden. Houd uw DRP dus altijd up-to-date. En wees voorbereid op het ergste. Zo 

beperkt u downtime.

Op 29 april ontstond op Schiphol complete chaos na een stroomuitval als gevolg van een falend backup-systeem. 

Duizenden reizigers strandden met miljoenen euro’s kosten tot gevolg.
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Zit u nog met vragen?

Wij hebben de antwoorden!

Neem contact met ons op

Over Previder 
IT begint bij Previder. We overzien het gehele speelveld en leveren alle relevante IT-techno-

logieën en -services volledig gemanaged. Previder adviseert, bouwt en beheert; van werkplek 

tot in de cloud. Omdat het een niet zonder het ander kan! 

Naast een breed aanbod staat Previder vooral voor een persoonlijke aanpak, betrokkenheid 

en directe lijnen. Hierdoor zijn we een sterke samenwerkingspartner voor zorg, overheid, 

bedrijfsleven en de IT sector. Samen zijn we in staat steeds weer innovatieve oplossingen te 

realiseren voor onze klanten. Previder - it starts here!


