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Vertrouwelijkheid

De scriptie in deze versie is openbaar. Gevolg van deze openbaarheid is dat namen en
rugnummers in combinatie met bijbehorende gegevens deels zijn geanonimiseerd of
vervangen voor illustratieve gegevens. Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld de
risk appetite op financieel gebied.
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Samenvatting

Deze scriptie beschrijft de synergie tussen een veranderende “HSSE” wereld
(veiligheidskundige als adviseur) en de implementatie van Business Continuity
Management (BCM) binnen Eneco Groep. De beschrijving vindt plaats aan de hand
van

de theoretische kaders waarbinnen implementatie van Business Continuity

Management binnen Eneco Groep dient plaats te vinden en de daarop aansluitende /
gebruikte tools. Dit alles gevolgd door de conclusie, ten aanzien van de hypothese, in
combinatie met een aantal aanbevelingen.
Aanleiding voor het, binnen Eneco Groep, implementeren van Business Continuity
Management is het optreden van de Vodafoon crisis 2012. De Raad van Bestuur heeft
na analyse van de afhandeling van deze crisis, de conclusie getrokken dat de
organisatie beter voorbereid dient te zijn op calamiteiten. Dit zodat crises veerkrachtig
en gestructureerd kunnen worden bedwongen.

Hiermee wordt tevens invulling

gegeven aan de noodzaak voor de organisatie om in deze crisistijd de schade als
gevolg van een calamiteit zo beperkt mogelijk te houden.
Voor de afdeling HSSE een mooie gelegenheid om veiligheid op een andere wijze bij
het management onder de aandacht te brengen. Over het algemeen concentreren
managers zich immers liever op potentiële verstoringen van hun primaire proces dan
op veiligheid. Op basis van dit uitgangspunt zijn we tot de volgende hypothese
gekomen:
Business Continuity Management kan als katalysator dienen in het gesprek over
veiligheid en daardoor helpen het glazen plafond te door breken en het geheel weer
net iets veiliger te maken.
Conclusie: de hypothese is binnen Eneco juist gebleken. Ondanks het feit dat de
reducerende invloed op het aantal ongevallen niet is bewezen, kan worden
geconcludeerd dat Business Continuity Management binnen Eneco als katalysator
dient voor de afdeling HSSE. Verbeteringen zijn onder andere waarneembaar op het
gebied van:


Positionering en vindbaarheid van de afdeling HSSE.



Risico-denken / risico-bewustzijn.



Doorontwikkeling van organisatie brede tools.
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Daarnaast is binnen Eneco een beweging ingezet waarbij soortgelijke afdelingen
internal risk, internal audit en kwaliteit aan het zoeken zijn naar de synergie van het
gezamenlijk optrekken. Door het gezamenlijk uitdragen van het risico denken wordt het
gezamelijke gedachtegoed steeds breder gedragen. Echter moet op basis van de
Hearts & Minds (H&M) meeting 2014 ook geconcludeerd worden dat dit nog niet heeft
geleid tot het doorbreken van het glazen plafond. Het overgrote deel van de systemen
is aanwezig waarmee het calculatieve niveau is bereikt maar het doorstappen richting
het proactieve niveau vergt nog enige inspanning en tijd. De potentie is er en Business
Continuity Management helpt om als afdeling HSSE invulling te geven aan de strategie
(missie/visie).
Op basis van de afgelopen jaren zou ik graag de volgende aanbevelingen doen:


Onderzoeken of afdelingen als kwaliteit, risk en HSSE kunnen worden verenigd in
één afdeling als Group Risk en Control (GRC). Dit zodat er een gezamenlijk
mandaat ontstaat en de organisatie niet onnodig belast wordt vanuit de afdelingen.



Business Continuity Management een verplicht onderdeel maken van de jaarplan
cyclus en dus op nemen in het bedrijfsonderdeel specifieke jaarplan.



Business Continuity Management evenals het VeiligheidsManagement Systeem
(VMS) continueren als specifieke control in het Eneco Control Risk Systeem
(ECRS).



Business Continuity Management presenteren als onderdeel (voorbereiden op
noodsituaties) van het Eneco Integrated Management System (EIMS) of als
alternatief het VeiligheidsManagement Systeem (VMS).



Optimaliseren samenwerking en samenhang met het primaire processen en
ondersteunende protocollen als het Incident AfhandelingsProtocol (IAP) opdat de
gehanteerde methodieken vanuit de Crisis Management Strategie verder in de
organisatie geborgd worden en de snelheid van handelen toeneemt.



Leiderschapstraining waarin risico-denken, noodplannen en Crisis Management
centraal staan wordt behandeld.



Onderzoeken gebruik van een tool als BowTieXP, om het proces te visualiseren en
te faciliteren.



Uitvoeren Hearts & Minds meting in 2015 ten behoeven van evaluatie.



Doorontwikkelen van het risico-denken en borgen dat de input voor gerelateerde
overleggen niet puur financieel georiënteerd is, maar een gezonde dosis
operational risk bevat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan input vanuit AssetManagement
en Proces Safety.
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1. Inleiding
Aanleiding
Medewerkers van afdelingen als kwaliteit, risico management en veiligheid vechten al
vele jaren om de commitment van het management. Feit blijft dat deze onderwerpen
op één of andere wijze niet “top of mind” zijn bij het management. Het is simpelweg
niet sexy genoeg. Management ziet dergelijke afdelingen veelal als een bouwsteen in
hun organisatie, waarvoor zij iemand hebben aangenomen die het voor hen regelt.
Kortom als input van het primaire proces.
Dit beeld staat echter haaks op het ideaal beeld van menig HSSE en kwaliteitsafdeling.
Voor hen zijn veilig en kwalitatief goed werk juist de output van elk proces. Met
dooddoeners als “zichtbaar leiderschap” en “voorbeeldgedrag” proberen HSSEQ
medewerkers het management te overtuigen van het feit dat hun commitment één op
één afstraalt naar de organisatie. Metaforen als “trekken aan een dood paard” en
spreuken / uitdrukkingen als “van aan je haar trekken wordt het echt niet langer”
worden dan ook in menig organisatie gebezigd. Zo ook binnen delen van de Eneco
Groep.
Vraag blijft echter: Hoe en waar vinden het management en HSSE elkaar? Vanuit mijn
visie hebben we immers het gezamenlijke doel om de organisatie te continueren en
waar mogelijk te verbeteren. De cultuur binnen een organisatie speelt hierin een
belangrijke rol, dit bepaalt immers het gedrag ten aanzien van onder andere
veiligheidsaspecten. Dit al dan niet ondersteund door subculturen als een “no blame
culture” (schuldvraag ondergeschikt aan oorzaak) en “just culture” (rechtvaardig
sanctioneren).
Sinds de eerste veiligheidscultuurmeting (Hearts & Minds)1, 2012, probeert Eneco
Groep te klimmen op de veiligheidscultuurladder2. Los van het feit dat het klimmen op
de cultuurladder nimmer binnen een jaar wordt gerealiseerd, loopt zij tegen een fictief
glazenplafond3 en blijft de stap van berekenend (niveau 3) naar proactief (niveau 4) uit.
Dit neemt niet weg dat men binnen organisatieonderdelen en / of projecten continue
verbeterd en op specifieke onderdelen wel boven niveau 3 uitstijgen. In deze scriptie
1

[BIELA_2012]

2

[GRAAF_2009]

3

[KOOMEN_2013]
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beschrijf ik op welke wijze Business Continuity Management (BCM) binnen Eneco als
katalysator van dit continue verbeterproces werkt en welke tools daarbij gebruikt zijn.

Hypothese
De hypothese:
Business Continuity Management kan als katalysator dienen in het gesprek over
veiligheid en daardoor helpen het glazen plafond te door breken en het geheel weer
net iets veiliger te maken.
Theoretisch gezien kan het glazen plafond zich op elk niveau bevinden. Binnen deze
scriptie bevindt het glazen plafond zich tussen de ontwikkelniveaus “calculatief” en
“proactief”. Dit is ingegeven door het feit dat de gedragsmatige stap van “calculatief”
naar “proactief” groter is dan van bijvoorbeeld van “reactief” naar “calculatief”. Zie
Figuur 1: Glazen plafond.

Figuur 1: Glazen plafond

Scope
Dit document beperkt zich tot de normen, kaders en tools zoals binnen Eneco
gehanteerd. Organisatie specifieke details worden niet beschreven. Achterliggende
gedachte hierbij is onder andere het feit dat de (detail)invulling per organisatie zal
verschillen en de vertrouwelijkheid van gegevens / de openbaarheid van de scriptie.
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Organisatorische ophanging
Binnen de Eneco groep is mijn rol die van adviseur. Ik adviseer, in samenwerking met
mijn direct leidinggevende, de Raad van Bestuur (RvB) en directeuren van Eneco
Groep ten aanzien van HSSE en Business Continuity Management (BCM) en Crisis
Management (CM) aspecten. Het is essentieel hierbij pragmatisch te werk te gaan en
de link

te maken naar het door de Raad van Bestuur vastgestelde strategisch

framework (Figuur 5: Strategische framework_) en bestaande structuren zoals de
structureren vanuit risico management. Zie bijvoorbeeld Figuur 6: Heatchart. Ten
behoeven van de implementatie van Business Continuity Management is naast de lijn/ staforganisatie een projectorganisatie opgezet. Zie Figuur 4: BCM Projectorganisatie.
Binnen het project vielen de bedrijfsonderdelen van Eneco, als Wind, Warmte koude
enzovoorts, onder mijn verantwoordelijkheid. Binnen de verantwoordelijkheid viel ook
het Eneco Groep breed afstemmen en de facilitering van de bedrijfsonderdelen bij het
uitwerken van Business Continuity Management. Binnen het project trok ik gezamenlijk
op met ICT om enerzijds dat vakgebied af te dekken en anderzijds de kans op
bedrijfsblindheid te minimaliseren.
Notitie: Sinds 1 april 2015 ben ik met een soortgelijk takenpakket in dienst bij Eneco
Solar, Bio Hydro / Strategic Assets.

Eneco Groep
Eneco groep is een geïntegreerd Nederlands energiebedrijf. Het bedrijf

is

gespecialiseerd in de duurzame productie, handel, levering en transport van aardgas,
elektriciteit en warmte. Het primaire proces van de organisatie. Er zijn bijna 7.000
medewerkers. De aandelen van het bedrijf zijn in handen van 60 Nederlandse
gemeenten, waarvan de gemeente Rotterdam de grootste is.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Verder zijn er vestigingen verspreid over
heel Nederland en ook in het buitenland onder andere in België, met een hoofdkantoor
in

Mechelen.

Eneco

is

tevens

grootaandeelhouder

van

energieleverancier

Greenchoice, energieleveranciers AgroEnergy, Oxxio, MKB Energie en van Air Energy
(een Belgische ontwikkelaar van windmolenparken). Zie Figuur 2: Eneco Groep.

10

1

Figuur 2: Eneco Groep

Eneco richt zich volledig op duurzame energie en heeft als missie ‘duurzame energie
voor iedereen’. Met de pay-off 'Samen gaan we voor duurzaam' wordt de visie
uitgedragen en samen met klanten en andere partners realiseert Eneco deze visie door
zich te richten op drie pijlers:


Duurzaam opwekken, verhandelen, transporteren en leveren van energie.



Het bedenken van en adviseren over (lokale) energieoplossingen.



Praktische oplossingen voor besparen, zelf duurzame energie opwekken en
duurzaam afnemen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan we kort stil bij de veranderende rol van HSSE afdelingen en de
mensen die werkzaam zijn op dit vakgebied. Om vervolgens in hoofdstuk 3 de
koppeling te maken tussen deze veranderende “HSSE” wereld en Business Continuity
Management als katalysator. In hoofdstuk 4 staan we daarna kort stil bij een aantal
theoretische kaders om vervolgens in hoofdstuk 5 de stap te maken naar de daarop
aansluitende tools. In hoofdstuk 6 brengen we de ontwikkelde tools in de praktijk.
Hoofdstuk 7 geeft een aantal adviezen over hoe Business Continuity Management te
borgen en de personen betrokken te houden. Tot slot in hoofdstuk 8 de conclusie, ten
aanzien van de hypothese, in combinatie met een aantal aanbevelingen. Dit alles
gevolgd door een aantal bijlagen ter ondersteuning.

1

[EINTRA_2015]
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2. HSSE in een veranderende wereld
Dynamische energie
Uit de toelichting op de jaarcijfers 2014 van Eneco blijkt dat de energiebranche zwaar
onderhevig is aan veranderingen. Het verdienmodel verandert door de migratie van
centrale naar decentrale opwek. Hierdoor veranderen ook de producten, processen en
de bijbehorende risico’s.1 Door de verschuiving richting decentrale opwek, bijvoorbeeld
opwek middels zonnepanelen of warmte kracht centrales, zal het huidige verdienmodel
in de toekomst naar verwachting niet of nauwelijks inkomsten genereren. De inkomsten
zullen dan voort moeten komen uit aanverwante producten als bijvoorbeeld de verhuur
van kennis of het verstrekken van advies.
Jeroen de Haas (CEO Eneco):
“ De wereld van energie verandert snel. Wij zijn niet de enigen die zich begeven op het
speelveld van duurzame energie. De concurrentie wordt groter en komt van andere
kanten. Sinds 2007 is de keuze voor duurzaam koersvast. Als Eneco lopen we voorop,
maar willen we koploper blijven, dan moeten we vaart maken.
Nog grotere stappen maken in de transformatie en de performance, dat is wat we
nodig hebben als bedrijf maar ook als collega. Belangrijk om te beseffen is dat die
noodzakelijke transformatie niet mogelijk is zonder verbetering van onze performance.
Door onze performance te verbeteren kunnen we investeren in de transformatie. Onze
kansen liggen in veranderen en vernieuwen.” 2
Kortom de wereld om ons heen verandert steeds sneller, daarmee verandert ook de
scope en rol van de individuen die hierin acteren. Waar vroeger bij recruitment vooral
werd gekeken naar kennis en ervaring, is tegenwoordig veranderingsbereidheid een
belangrijk selectiecriterium. Deze focus verschuiving zie je ook terug op het gebied van
de individuele leercurves en vereiste competenties binnen Eneco.

HSSE en de toekomst
Ook

op

gebied

van

HSSE

zien

we

deze

verschuiving.

Flexibiliteit,

veranderingsbereidheid en bereidheid om andere kennisgebieden te combineren zijn
1

[HAAS1_2015]

2

[HAAS2_2015]
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belangrijke criteria bij de afweging of de afdeling HSSE toegevoegde waarde heeft
voor de organisatie. De literatuur bevestigt dit en spreekt over het samenvoegen van
voorheen strikt gescheiden competenties als die van de arbeidshygiënist, bedrijfsarts
en veiligheidskundige.1 Dit is herkenbaar want, binnen Eneco zien we de rol van de
veiligheidskundige ook verschuiven naar die van bredere “HSSE” adviseur.
De benadering van het management vraagt in deze bredere rol echter ook een
gewijzigde insteek van de afdeling HSSE. Waar veiligheidskundige voorheen een
duidelijke focus hadden, arbeidsveiligheid op de werkvloer, zullen zij uit hun comfort
zone moeten treden om aansluiting te vinden bij het management. Zo dient elke
veiligheidskundige de stap te maken van, het op basis van de Arbo-wet, reguleren en
controleren naar wat er toe doet / speelt binnen de organisatie. Ofwel de HSSE
adviseur dient situationeel te adviseren op basis van de interesse, ambitie en het
vermogen van zijn klant.2
Door deze stap te zetten wijzigt het gesprek met het management, van een gesprek
over het ontbreken van een “veilig” ontwerp naar een gesprek over het veiligheidsrisico
in het ontwerp en de potentiele effecten hiervan op het primaire proces. Voor menig
management een vraagstuk dat veel dichter ligt bij hun belevingswereld.

1

[ALPHEN_2001]

2

[KLOOSTERBOER_1994]
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3. Samenloop van omstandigheden
De katalysator
De branddriehoek (brandbare stof, ontbrandingstemperatuur / energie, zuurstof) focust
zich op de minimale benodigde criteria om tot een geaccepteerd resultaat (brand) te
komen. Zie Figuur 3: De branddriehoek en de brandvijfhoek. Hetgeen metafoor staat
voor / overeenkomt met het niveau 3 (berekenend) op de veiligheidscultuurladder.
Systemen / processen zijn ingericht, faciliteiten zijn beschikbaar en medewerkers zijn
geïnformeerd aangaande de HSSE aspecten. De organisatie is hiermee in
overeenstemming

met

de

geldende

wet-

en

regelgeving,

normen

en

bedrijfsstandaarden. Na incidenten of calamiteiten kijkt men kort waar de systemen /
procedures, faciliteiten gefaald hebben en schrijft deze tekortkomingen dicht.
Echter kijkend naar de brandvijfhoek (Figuur 3: De branddriehoek en de brandvijfhoek)
kan het resultaat (de verbranding) worden geoptimaliseerd door een katalysator toe te
voegen en met de mengverhouding te spelen. Nu is spelen met vuur niet het beste
advies dat ik als veiligheidskundige kan geven. Ik ben er wel van overtuigd dat het
verbreden van de scope van de afdeling HSSE van meerwaarde kan zijn voor de
organisatie en het bestaansrecht van deze afdeling richting de toekomst verder kan
borgen.

Figuur 3: De branddriehoek en de brandvijfhoek

Op basis van de hypothese is Business Continuity Management een katalysator die
menig organisatie de komende jaren kan ondersteunen om veiligheid op een hoger
plan te brengen.
De voornaamste reden hiervoor ligt wat mij betreft op een tweetal vlakken:
1. Noodzaak voor de organisatie om in deze crisistijd de schade als gevolg van een
calamiteit zo beperkt mogelijk te houden;
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2. Managers concentreren zich over het algemeen liever op potentiele verstoringen
van hun primaire proces dan op veiligheid.
De mengverhouding is sterk organisatie afhankelijk en word bepaald door de mate
koppeling aan het primaire proces en de samenwerking binnen de organisatie.

Extra impuls
Business Continuity Management is binnen Eneco pas echt in beeld gekomen naar
aanleiding van de Vodafonestoring april 2012. Als gevolg van deze storing heeft het
mobiele netwerk ca. 7 dagen niet of niet optimaal gefunctioneerd. Gezien Eneco
Vodafone als leverancier heeft, heeft zij veel hinder ondervonden van de storing.
Ervaring: de impact van het uitvallen van mobiele telefonie op een organisatie gericht
op het verhelpen van storingen is groot.
Zo konden monteurs niet meer worden bereikt en aangestuurd. Kon er vanuit
veiligheidsoogpunt niet geschakeld worden in het net omdat communicatie met het
BedrijfsVoeringsCentrum

(BVC)

onmogelijk

was.

Dit

met

als

gevolg

dat

leveringsonderbrekingen niet of niet conform de reguliere werkwijze hersteld konden
worden. Interessant was te constateren dat Eneco als geheel vindingrijk is gebleken en
allerlei impact beperkende maatregelen ging uitvoeren. Echter geschiedde dit alles adhoc, zonder het gewenste mandaat en op basis van kennis in de hoofden van mensen.
Conclusie achteraf:

De organisatie was onvoldoende voorbereid op een dergelijk

scenario en diende terug te vallen op haar creativiteit in combinatie met ad-hoc
management. Dit met als resultaat dat, door het gebruik van internet, vaste
telefoonlijnen en de aanschaf van KPN sim-kaarten de communicatie op de kritische
punten hersteld was en de ergste crisis was afgewend.

Veerkracht
Vanuit de verantwoordelijkheid (governance) als bestuurder beoordeelde de Raad van
Bestuur het proces rondom de Vodafone-crisis als onvoldoende beheerst. En was de
trigger gegeven om het primaire proces van de organisatie te toetsen op meer van
dergelijke scenario’s.
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Hierop heeft zij de afdelingen Internal Audit (IA) en HSSE gevraagd om een analyse uit
te voeren op het crisisproces en een advies uit te brengen. Neveneffect hiervan was
dat de verhouding tussen deze afdelingen veranderde. Waar zij elkaar bij wijze van
spreken eerst bevochten ontdekten ze nu de gemeenschappelijke deler en ging men
elkaar versterken met Business Continuity Management als katalysator. De resultaten
van de analyse toonden aan dat beleid ontbrak en de business continuïteitsrisico’s
daardoor niet of onvolledig geïdentificeerd waren. Dit had als gevolg dat de organisatie
onvoldoende was voorbereid op calamiteiten en zij niet veerkrachtig / adequaat kon
optreden op ongewenste situaties.
Naar aanleiding van deze conclusie heeft HSSE de opdracht heeft gekregen om het
Business Continuity Management (BCM) op te zetten voor de Eneco Groep.
De voornaamste redenen om dit bij HSSE te beleggen zijn:


HSSE reeds bekend met bestaande primaire processen (bedrijfsonderdelen) en
secundaire processen als InControl, HSSE, Risk;



De opbouw van de NEN-EN-ISO 22301 is in lijn met de binnen HSSE
gehanteerde normen als NEN-EN-ISO 14001 en OHSAS 18001;



HSSE vervult al een rol in de operationele risico beheersing van Eneco

Al met al een logische en welkome aanvulling op scope afdeling HSSE. Zeker gezien
het op basis van de hypothese leidt tot hernieuwde dynamiek in de relatie tussen de
organisatie en de afdeling HSSE.

Kaders en afbakening
Op basis van de analyse en de opdracht hebben de afdeling HSSE en de Raad van
Bestuur de doelstelling en initiële prioriteiten rond Business Continuity Management
bepaald. Dit heeft geresulteerd in een door de portefeuillehouder ondertekende
Business Continuity Management beleidsverklaring1-2 en een nadere specificering van
de opdracht.
BCM Beleidsverklaring:
“De Eneco groep staat van productie tot aan het transport en levering van duurzame
energie midden in de samenleving. In onze strategie staat de klant centraal.
Verstoringen van onze processen kunnen leiden tot een onderbreking van onze
1

Zie Bijlage 5: Beleidsverklaring Business continuity Management

2

Zie Bijlage 4: Beleidsverklaring HSSE
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dienstverlening, de veiligheid van mens en omgeving en het imago van onze
organisatie. Wij zijn ons bewust van deze positie en voeren daarom een BCM beleid
dat zich richt op het waarborgen van:


De reputatie van het bedrijf;



De veiligheid van klanten, bezoekers, medewerkers en (onder)aannemers van het
bedrijf;



De continuïteit van de bedrijfsvoering na een calamiteit.”

Nadere opdracht specificering:
De implementatie van Business Continuity Management dient zo goed mogelijk aan te
sluiten op bestaande structuren. Vooralsnog zijn in overleg met de Raad van Bestuur
vijf aandachtsgebieden benoemd welke in het kader van Business Continuity
Management nader moeten worden beschouwt. Deze hieruit voortvloeiende scenario’s
gaan uit van verlies en / of uitval van:
1.

Personeel / medewerkers;

2.

Faciliteiten (pand);

3.

IT;

4.

Communicatie;

5.

Kritische processen en assets (bemande productie locatie);

Welke essentieel zijn voor continuering van het primaire proces.

Organisatie en projectstructuur
De opdracht zoals verstrekt door de Raad van Bestuur heeft betrekking op de gehele
Eneco groep inclusief de buitenlanden. Zie Figuur 2: Eneco Groep.1 Om de input van
de verschillende bedrijfsonderdelen te borgen is onderstaande projectorganisatie
opgericht. Zie Figuur 4: BCM Projectorganisatie. De onderdelen van Eneco, als Wind,
Warmte en koude, enzovoorts, vielen onder mijn verantwoordelijkheid. Hierbij trok ik
gezamenlijk op met ICT om enerzijds dat vakgebied af te dekken en anderzijds
bedrijfsblindheid te voorkomen.

1

[EINTRA_2015]
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Figuur 4: BCM Projectorganisatie1

1

[ESHARE_2015]
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4. Gekoppelde theoretische kaders

Binnen Eneco zijn er diverse kaders en randvoorwaarden waarbinnen moet worden
geopereerd. Door de organisatie en het management worden deze veelal ervaren als
weer een administratieve set van regels waaraan moet worden voldaan. Doordat de
kaders los van elkaar worden / zijn geïmplementeerd mist synergie en krijgt het
management de kans kaders niet of deels in te vullen. Het is menseigen om datgene te
doen dat hem of haar het dichtst bij staat, maar op deze wijze wordt het glazen plafond
nimmer doorbroken. In dit hoofdstuk neem ik u mee in mijn denkwijze over hoe diverse
kaders elkaar kunnen versterken. Basis gedachte is dat het geheel van kaders meer
mensen aanspreekt en dat dit door toename van synergie leidt tot een verbeterd
resultaat. Om mijn gedachte inzichtelijk te maken schets ik eerst de kaders en koppel
ik deze aan het veiligheidskundige model van de BowTie1.

Eneco Strategisch framework
Binnen de Eneco groep is het Eneco strategisch framework door de Raad van Bestuur
op / vastgesteld. Essentieel voor Business Continuity Management is om de link te
maken naar het strategisch framework. Als afdeling HSSE hebben we onze missie en
visie gehangen aan de deelelementen “Operational Excellence” (onder vakmanschap),
“Samen” (onder leiderschap) en “Reputatie” (onder klant eerst) uit het strategisch
framework. De missie / visie beslaat alle activiteiten in scope van de afdeling HSSE.

Figuur 5: Strategische framework2_1 (zie voetnoot 1 volgende pagina)
1

[ZWAARD_2011]

2

[EINTRA_2015]
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Vakmanschap (Operational excellence)
In het kader van vakmanschap denk ik aan het bestaande werk veilig, betrouwbaar en
efficiënt uitvoeren. HSSE aspecten zijn hierbij onderdeel van het primaire proces en
daarmee

onderdeel

van

het

streven

naar operational

excellence.

Hetgeen

overeenkomt met proactief (niveau 4) en generatief (niveau 5) op de veiligheidsladder.
Let op: veiligheid is door de Raad van Bestuur expliciet genoemd onder vakmanschap
als onderdeel van operational excellence. Kennis en innovatie vertaal ik naar het
loskomen van geijkte patronen en theorieën om het geheel tot een hoger plan te tillen.
Dit kan door theorieën te combineren zodat ze elkaar versterken. Hetgeen ook wordt
beoogd met Business Continuity Management als katalysator.
Leiderschap (Samen)
Bij leiderschap komt men al snel op de eerder aangehaalde termen als zichtbaar
leiderschap en voorbeeldgedrag. Echter zou ik in het kader van dit document de f ocus
willen verleggen op de vragen “Hoe verleid ik het management dit gedrag te vertonen?”
en “Hoe optimaliseren we de samenwerking opdat de keten zo veilig mogelijk kan
werken?”. Het uniform beheersen van de risico’s speelt hierbij in mijn ogen een
belangrijke rol. Zeker wanneer dit gerelateerd wordt aan hun primaire proces. Kortom
het praten over het wel op niet dragen van Persoonlijk BeschermingsMiddelen (PBM)
is niet waar het management voor warm loopt. Echter het vermijdbaar uitvallen van een
medewerker waardoor stagnatie optreedt in het primaire proces is voor een grootdeel
van de managers wel een duidelijke trigger om te gaan acteren. Aan ons als
veiligheidskundige

de

uitdaging

om

het

niet

dragen

van

een

persoonlijk

beschermingsmiddel te vertalen naar een dergelijk risico/ scenario. Ook hierin kan
Business

Continuity

Management

de

katalysator

vormen

mits

een

juiste

mengverhouding tussen aandachtsgebieden kan worden gevonden.
Klant eerst (Reputatie)
Bij klant eerst denken wij gelijk aan onze externe klant. Bedrijven en consumenten die
onze producten en diensten afnemen. Naast de externe klant kennen we uiteraard ook
de interne klant. Het is zaak om in beide gevallen “transparant communiceren” het
toverwoord te laten zijn. Door middel van transparante communicatie dient duidelijk te
worden dat eventuele kosten voor aanvullende veiligheidsmaatregelen, één op één
leiden tot een kans reductie met betrekking tot ongevallen of verstoringen van het

1

In maart 2015 is de strategie vernieuwd / aangescherpt. De strategie zoals weergegeven in deze figuur is echter het

uitgangspunt geweest gedurende de uitwerking van Business Continuity Management.
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primaire proces. Voorbeeld hiervan is de communicatie rondom het plaatsen van
zonnepanelen.
Eneco maakt bij deze werkzaamheden hogere kosten door het gebruik van onder
andere steigers en raamankers om de kans op een ongeval te minimaliseren. De
concurrentie daarentegen maakt in een aantal gevallen gebruik van een minder veilige
werkwijze. Dergelijke besluiten beslechten de discussie over kosten en veiligheid en
stelt het management instaat om betrokken, uitgesproken en daadkrachtig op te
treden. Bijvoorbeeld potentieel onveilige situaties bij de klant als gevolg van falende
dienstverlening of installaties bespreekbaar te maken binnen de organisatie.

Heatchart
De heatchart is de vanuit corporate opgelegde methode om strategische risico’s in
kaart te brengen. In lijn met Fine en Kinney (Kinney en Wiruth)1 wordt het risico
bepaald aan de hand van kans en impact. Echter hanteert de heatchart door de
organisatie vastgestelde risico impact categorieën op het gebied van financiën,
veiligheid, integriteit en reputatie. Beoordeling op deze criteria in combinatie met de
waarschijnlijkheid van optreden resulteert in vier risico categorieën, low, moderate, big
en top risico’s.
De criteria worden, op advies van de verantwoordelijke stafafdelingen, vastgesteld
door de Raad van Bestuur. Deze criteria worden vervolgens door het verantwoordelijk
lijnmanagement gebruikt om de “strategische” risico’s inzichtelijk te maken.
Sinds 2014 zijn er een aantal functionele heatcharts aan de methode toegevoegd,
waaronder de HSSE heatchart. De HSSE heatchart wordt per kwartaal bijgewerkt en
geeft de meest relevante risico’s weer. Middels de functionele heatchart is de HSSE
afdeling in staat om de organisatie te informeren en te focussen op de HSSE top
risico’s voor de organisatie. Consolidatie geschiedt op basis van de door de business
opgevoerde HSSE / BCM risico’s.

1

[ALPHEN_2011]
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Figuur 6: Heatchart1

Business Continuity Management (NEN-EN-ISO 22301)
Eén van de belangrijkste risico’s waarmee het risk management zich bezighoudt, is de
bedrijfscontinuïteit of de business continuity. Business Continuity Management wordt
binnen Eneco vaak geassocieerd met preventieve maatregelen ten aanzien van
financiële- en ICT-risico’s in combinatie met een maximale risk appetite. Deze
associatie is echter onjuist / onvolledig. Business Continuity Management richt zich op
het minimaliseren van gevolgschade in het geval van een calamiteit en dus niet op het
voorkomen van calamiteiten. Met andere woorden de focus ligt niet zozeer op
preventie maar de incident reactie en herstel. Zie Figuur 7: BCM gefaseerd. Als er van
Business Continuity Management een preventieve werking uitgaat, dan is dat een
mooie bijkomstigheid.

1

[ESHARE_2015]
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Figuur 7: BCM gefaseerd

Binnen Eneco heeft de introductie van Business Continuity Management een flinke
impact gehad op risicomanagement. Zo zijn er missende barrières en preparatieven /
repressieve maatregelen geïdentificeerd en is men gaan nadenken over de risico’s met
een kleine kans maar een groot effect, zogenaamde Black Swans. Black Swan (zwarte
zwaan) staat voor een onvoorspelbare gebeurtenis welke een enorme impact heeft op
het primaire proces en achteraf middels het aanbrengen van ordening aannemelijk
word gemaakt.
Op basis van de literatuur wordt gesteld dat mensen niet in staat zijn om deze zwarte
zwanen te herkennen. Door Rumsfeld ook wel aangeduid als de niet bekende –
onbekende risico’s.1 De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn volgens Taleb2:
•

het idee dat de wereld eenvoudiger in elkaar zit dan werkelijk het geval is;

•

de vertekening van het terugzien na het aanbrengen van ordening;

•

de nadruk op feitelijke informatie, vooral als deze gecategoriseerd worden.

Dit neemt niet weg dat Business Continuity Management poogt zoveel mogelijk
scenario’s te voorspellen. Daarnaast draagt het nadenken over zwarte zwanen bij aan
de awareness aangaande het onderwerp. Ook hier zie je de werking van Business
1

[RUMS_2011]

2

[TALEB_2010]
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Continuity Management als katalysator. Zo is er bijvoorbeeld vanuit Business
Continuity Management een Eneco brede discussie ontstaan over het toevoegen van
de kans categorie 10-6 aan de heatchart. Terwijl dit vanuit veiligheid een lang
gekoesterde wens was en voor de financiële afdelingen reeds gehanteerd werd bij de
stresstesten. Kortom ook hier een verbetering in samenwerkingen een extra impuls
voor HSSE als gevolg van de discussies.
Doelstelling is dan ook niet om alle zwarte zwanen te voorspellen maar de organisatie
dusdanig voor te bereiden dat de negatieve effecten kunnen worden bestreden en de
eventuele positieve kunnen worden benut. Daarnaast borgt de discussie evenals de
BCM professional de aanwezigheid van business continuity in de organisatie. Dit alles
met als doel de veerkracht te verhogen binnen de organisatie.
Honderd procent veilig bestaat immers niet. Er waren in de afgelopen 10 jaar genoeg
calamiteiten, zie Bijlage 3: Artikelen/krantenknipsels, die in feite niet waren voorzien.
Daarom moet er een vangnet zijn voor het geval een calamiteit onverhoopt plaatsvindt.
Dat vangnet met draaiboeken, in de vorm van factsheets en de bijbehorende
crisisorganisatie, is een resultaat van Business Continuity Management.
De belangrijkste bedreigingen voor de bedrijfscontinuïteit in Nederland zijn wanbetaling
door debiteuren en mismanagement. In sommige gevallen leidt ook wet- en
regelgeving vanuit Den Haag en Brussel tot een bedreiging van het primaire proces.
Dit soort calamiteiten leidt echter niet tot langdurige uitval van bedrijf kritische middelen
en/of voorzieningen, waarbij een Business Continuity Plan of Crisis Management Plan
moet voorzien in het via een uitwijk of alternatieve werkwijze weer beschikbaar stellen
van deze middelen of voorzieningen aan de bedrijf kritische processen. Daarom wordt
in het business continuïteitsplan of Crisis Management Plan geen aandacht
geschonken aan het voorkomen van calamiteiten. Sterker nog er is geen aandacht
voor de calamiteit zelf. Het gaat in het Business Continuity Plan of Crisis Management
Plan slechts om scenario’s als de langdurige uitval van:
•

Personeel / medewerkers,

•

Faciliteiten (panden)

•

IT

•

Communicatie

•

kritische processen en assets (bemande productie locatie).
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Allen hebben op termijn consequenties voor de reputatie en het voortbestaan van de
organisatie.
Welke calamiteit precies de oorzaak is voor die uitval, is voor het Business Continuity
Plan dus niet interessant. In het Business Continuity Plan gaat het om een snel herstel
van de voorzieningen. Schade ten gevolge van uitval is immers doorgaans niet
verzekerd. Dat de toegang tot een pand nu uitvalt door een gifwolk, door een
overstroming of doordat de politie een rood met wit lintje om het gebouw spant, maakt
daarbij niet uit. Wat wel belangrijk is, is hoe in zo’n situatie op zo nodig afstand weer
gebruik gemaakt kan worden van kritische voorzieningen.
Wat ook niet gedekt hoeft te worden door het Business Continuity Plan / Crisis
Management Plan zijn de risico’s die worden geaccepteerd, inclusief de worst-case
scenario’s.
Wat er overblijft voor het Business Continuity Plan is eigenlijk heel overzichtelijk. Het
gaat om:
•

bedrijf en / of tijd kritische bedrijfsprocessen en vooral hun voorzieningen,

•

waarvoor uitwijk beschikbaar is of geregeld moet worden,

•

waarvoor draaiboeken op de plank liggen, waarvan we weten dat ze
daadwerkelijk zullen werken bij een calamiteit.

Op deze wijze is de cirkel van invloed gemaximaliseerd en kan er in het geval van een
calamiteit veerkracht worden getoond en adequaat worden gehandeld. Zie Figuur 8:
Cirkel van invloed.

Figuur 8: Cirkel van invloed1

1

[COVEY_1989]
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BCM commissie
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom Business Continuity
Management is Eneco lid geworden van de betreffende NEN normen commissie. Via
de NEN commissie Business Continuity Management1 leveren wij input op de aan
Business Continuity Management verwante normen. Waaronder de:


NEN-EN-ISO 22301: Business Continuity Management systems



NEN-EN-ISO 22316: Organizational resilience



NEN-EN-ISO 22317: Business Impact Analysis (BIA)

Daarnaast levert de deelname een bredere netwerk van Business Continuity
Management experts waarmee op niveau kan worden gesproken over Business
Continuity Management. Hetgeen leidt tot onderlinge uitwisseling van risico’s /
scenario’s waardoor eventuele Black Swans worden geïdentificeerd. Hetgeen weer
gespreksstof en ideeën oplevert voor de interne discussie en implementatie.

Crisis Management Strategie
Zoals eerder dit hoofdstuk beschreven richt Business Continuity Management zich op
de preparatieve en repressieve maatregelen. Een duidelijke methode met betrekking
tot opschaling is dan ook essentieel voor een efficiënte afhandeling van de ontstane
situatie. Om hier invulling aan te geven hebben we, parallel aan de introductie van
Business Continuity Management de Crisis Management Strategie opgesteld en
geïmplementeerd.
De Crisis Management Strategie beschrijft de rollen in combinatie met de taken en
bevoegdheden zoals deze worden gehanteerd ten tijden van een crisis. Hiermee wordt
de “Incident reactie” zoals beschreven in Figuur 7: BCM gefaseerd organisatorische
geborgd. De inhoudelijke borging loopt middels de vanuit Business Continuity
Management geïdentificeerde risico scenario’s.
De Crisis Management Strategie beschrijft tevens het de door Eneco gebruikte fasering
van een crisis en de bijbehorende communicatielijnen. Zie Figuur 9: Communicatie bij
calamiteiten. Zie ook Figuur 11: BowTie in combinatie met fasering crisismanagement,
waarin deze fasering wordt geprojecteerd op de BowTie.
1

[NEN_2015]
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Figuur 9: Communicatie bij calamiteiten

Binnen Eneco kennen we vier fases binnen een crisis:
Fase 1: incident
Afhandeling middels Incident AfhandelingsProtocol (IAP) van het betreffende
bedrijfsonderdeel (MT verantwoordelijke geïnformeerd)
Fase 2: calamiteit
Afhandeling door het MT verantwoordelijke (directeur geïnformeerd)
Fase 3: crisis
Afhandeling door de directeur ondersteund door eigen crisisteam (Raad van
Bestuur geïnformeerd)
Fase groep: crisis bedrijfsonderdeel overstijgend.
Afhandeling door de Raad van Bestuur ondersteund door crisis manager en
crisisteam
De fases hangen samen met de mate van opschaling. Zie Figuur 10: fases binnen
Crisis management Strategie.
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Figuur 10: fases binnen Crisis management Strategie

De opschalingscriteria per fase, zijn ter beoordeling van de voor die fase
verantwoordelijke persoon. Ter ondersteuning van deze beoordeling kan hij
bijvoorbeeld CMS module 7B: communicatie bij incidenten of een “bedrijfsonderdeel”
specifieke factsheet raadplegen. Fase Groep doet zich enkel voor indien calamiteiten
zich onbeheersbaar ontwikkelen en meerdere bedrijfsonderdelen raken.

Vierkamermodel
Bij het bestrijden van een crisis maken we binnen Eneco gebruik van het
vierkamermodel.1 Dit model is er opgericht om de organisatie richting en structuur te
bieden bij het beheersen van calamiteiten. Het model kent de volgende kamers:


Proces
o

maak duidelijke afspraken (voor zover nog niet gedaan in de voorbereiding) om

o

Wie heeft welke rol; hoe lang en met welke frequentie vergaderen we?

o


Kun of moet je al iets zeggen over vervanging als het lang gaat duren?

Beeld
o

1

op terug te kunnen vallen.

Vorm je eerst een Beeld van de calamiteit voordat je gaat handelen.

[TRIM_2015]
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o

Denk aan Aard, Betrokkenen, Context (ABC). Als er al eerder zoiets heeft
plaatsgevonden is de impact anders; als er slachtoffers zijn is de impact ook
anders. Bijvoorbeeld na de vliegramp MH17: eerst slachtoffers terughalen, dan
pas schuldige zoeken.



o

Gebruik de factsheet als deze beschikbaar is.

o

Prioriteer de geïdentificeerde problemen.

Oplossing
o
o
o



Bedenk oplossingen voor de problemen met de hoogste prioriteit.
Welke oplossingen zijn het meest realistisch / haalbaar?
Communicatie is een essentieel deel van de oplossing en beheersing van de
crisis.

Besluiten
o
o
o
o
o

Besluit welke oplossing(en) gekozen wordt.
Bevestig huidige prioriteitstelling.
Zet acties uit!
Maak afspraken wanneer weer bij elkaar komen.
Toets of de oplossing het gewenste effect heeft.

De invulling van het vierkamermodel is vergelijkbaar met de in de Gecoördineerde
Regionale IncidentbestrijdingsProcedure (GRIP) fases gehanteerde BOB methode. De
iteratieve cirkel van beeldvorming, oordeelsvorming en het nemen van besluiten komt
keer op keer terug. Verschil tussen BOB methode en het vier kamermodel zit hem in
“proces”. Gezien crisismanagement gelukkig niet aan de orde van de dag is, is binnen
Eneco besloten om voorafgaand aan het afhandelen even expliciet het proces met
elkaar af te stemmen / vast te stellen. Binnen GRIP is de relevantie hiervan minder,
daar als gevolg van een hogere frequentie de bekendheid met het proces reeds
aanwezig is.
BOB methode
De BOB methode heeft als doel organisatie richting en structuur aan te brengen in de
communicatie. Zoals eerder vermeld wordt de BOB methode onder andere toegepast
in de GRIP fase. Mogelijke vragen bij toepassing van de BOB methode zijn:


Beeldvorming
o
o

Wat weten we?
Klopt alles wat we (denken te) weten?
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o
o
o


Hebben we die informatie echt nodig om tot een goed besluit te komen?
Hoe gaan we deze informatie verzamelen?

Oordeelsvorming
o
o
o
o



Wat weten we niet?

Wat is ons doel?
Waar maken we ons zorgen om?
Wat zou onze zorgen verminderen?
Aan welke voorwaarden moet het besluit voldoen om acceptabel te zijn?

Besluitvorming
o

Wat besluiten we?

o

Wat gaan we doen?

o
o

Weet iedereen welk besluit genomen is?
Is iedereen het met het besluit eens?

BowTie
De BowTie1 is net als het Zwitserse kaas model2 een veiligheidskundig model om
scenario’s en (falende) barrières omtrent een kritische gebeurtenis vast te leggen.
Links van de centrale as bevinden zich de preventieve maatregelen. Hierbij moet men
denken aan alarmen, automatische shutdown systemen, training, ontwerp enzovoorts
(risicomanagement). Aan de rechter kant bevinden zich de preparatieve en repressieve
maatregelen (Business Continuity Management). Hierbij kan men denken aan
maatrelen als het beschikbaar houden van reserve onderdelen of oproepbaar
personeel.
Al deze preparatieve en repressieve maatregelen zijn er op gericht om de impact van
het opgetreden scenario te reduceren. Indien de maatregelen niet toereikend zijn kan
dit betekenen dat de situatie oncontroleerbaar wordt. Op het moment dat dit het geval
is spreken we van een crisis.

1

[ZWAARD_2011]

2

[REASON_1997]
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Figuur 11: BowTie in combinatie met fasering crisismanagement1

1

IAP staat voor Incident Afhandeling Protocol. Dit protocol beschrijft de werkwijze bij incidenten, coördinatie hiervan

vindt plaats vanuit het bedrijfsvoeringscentrum. Afhandeling op basis van dit protocol wordt door de storingsdiensten
veelal als business as usual beschouwd.
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5. BCM Tools

In het kader van het faciliteren van de business heb ik een aantal tools en templates
ontwikkeld. Vereist was dat deze aansloten op de in het vorige hoofdstuk beschreven
theoretische kaders. De belangrijkste tools binnen Eneco zijn:


BCM Selfassessment
o



Business Impact Analyse (BIA) template
o



Tool gestoeld op best practice en gebruikt als input van de concept norm
NEN-EN-ISO 22317 “Business Impact Assessment”1

Factsheet
o



Tool ingezet binnen Eneco ten behoeve van awareness

Tool welke aansluit op de binnen Eneco gehanteerde vergaderstructuur
tijdens crisissituaties.

BCP / CMP template
o

Inhoudsopgave welke als leidraad dient bij het opstellen van de
crisismanagement plannen.

Al deze tools zijn er op gericht om het bewustzijn met betrekking tot het onderwerp te
verhogen en de kwaliteit te borgen. Uiteraard dient het werken met de beschreven
tools plaats te vinden middels het iteratieve proces van de Deming cirkel. Zie Figuur
12.

Figuur 12: Tools ten behoeve van borging en Awareness

De volgorde van de tools is bewust gekozen daar de deze input vormen voor elkaar.
ECRS staat voor het Eneco Control & Risk system. Hierop kom ik in het hoofdstuk
borging terug.
1

[NEN_2015]
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Business Continuity Management selfassessment
In het kader van de selfassessment hebben we de samenwerking gezocht met de BCM
academy1. Zij hebben een tool ontwikkeld welke geschikt is om een organisatie qua
volwassenheidsniveau te scoren op het Business Continuity Management. Binnen
Eneco hebben we, na toestemming, deze selfassessment gebruikt om awareness te
realiseren voor de scope van Business Continuity Management. Hiertoe heb ik hem
aangepast en in lijn gebracht met de Eneco structuren. De behaalde scores op basis
van de assessment waren dan ook minder belangrijk als het creëren van de awareness
en de onderliggende oorzaken voor de scores.

Business Impact Analyse template
Voor het vervaardigen van de Business Impact Analyse template hebben we gekeken
naar “best practices” zoals onder andere gebezigd in de bankwereld. Conclusie na
overleg met de business is: hou het praktisch. Om hier invulling aan te geven hebben
we gekozen om enkel de essentiële informatie in de template op te nemen en te
starten met een simpel Excel bestand. Uiteraard hebben we kennis genomen van een
aantal systemen als die van Business Continuity Plan (BCP)2 welke het gehele traject
tot Business Continuity Plan / Crisis Management Plan zouden kunnen faciliteren. Na
in 2013 de template te hebben gebruikt hebben we deze in 2014 deels verder
geautomatiseerd door het toevoegen van een aantal macro’s ten behoeve van het
verbeterd automatisch plotten van de scenario’s op de heatchart en het aanpassen van
een aantal verwijzingen waardoor het geheel beter bestand is tegen knippen en
plakken door gebruikers.
Belangrijkste (minimaal) elementen voor Eneco zijn gebleken.
1. Scenario beschrijving
2. Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD)
3. Netto en bruto risico inschatting
4. Preventieve en repressieve maatregelen
Een totaal overzicht van alle kolommen in de template is beschreven in Bijlage 6:
Business Impact Analyse (template).

1

[BCMACA_2013]

2

[ROEST_2014]
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Business Continuity Plan template
In het kader van de Business Continuity Plan is een gelijke wens gehanteerd.
Pragmatisch en lean waren de belangrijkste doelstellingen. De inhoudsopgave van het
Business Continuity Plan is terug te vinden in Bijlage 8: Inhoudsopgave Business
Continuity Plan. Parallel hieraan bleek dit voor Stedin (onderdeel Eneco Groep) een
extra impuls te zijn om hun Incident AfhandelingsProtocol (technisch georiënteerd) te
upgraden naar een Crisis Management Plan.
In 2014 is besloten het Business Continuity Plan volledig te integreren met de Crisis
Management Strategie. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van hetgeen
beschreven op corporate niveau. Tevens komt het de beheersbaarheid ten goede. Het
vereist wel dat er vanuit de business een specifieke invulling wordt gegeven.
De Crisis Management Strategie zoals opgebouwd is modulair van soort. Zie Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.. Hierdoor is het voor de bedrijfsonderdelen
eenvoudiger om bedrijfsspecifieke informatie toe te voegen waardoor er een business
crisisplan ontstaat. Daarnaast biedt de modulaire opbouw ruimte voor integratie met
bestaande crisisplannen en protocollen zoals het incident afhandelingsprotocol en de
bedrijfsnoodplannen vanuit bijvoorbeeld de bedrijfshulpverlening. Daarnaast bevat de
Eneco Crisis Management Strategie ook een crisiscommunicatieplan en factsheets
voor de belangrijkste organisatie brede risico’s.
Alle ook onderdeel van de scope van Business Continuity Management. Ook hierin
heeft Business Continuity Management dus al een katalysator gewerkt.
Factsheet
De factsheet is een tool gebruikt in zowel de koude situatie als de warme (ten tijden
een calamiteit). In de koude situatie stelt het de organisatie in staat om gestructureerd
na te denken over een potentiële ontwikkeling van een bepaald scenario en hoe de
organisatie hierop zou moeten reageren. Door deze doordachte reactie middels een
factsheet vast te leggen kan aanzienlijke tijdswinst worden geboekt gedurende het
bestrijden van een daadwerkelijke crisis. Hierdoor zullen naar verwachting de
neveneffecten op het primaire proces geringer zijn. Dit is niet alleen van uit
bedrijfscontinuïteit wenselijk maar ook van HSSE oogpunt. In een voorspelbare
omgeving is de kans op incidenten voor geïnstrueerde personen immers kleiner.
De factsheet template1 is in Bijlage 10: Sjabloon factsheet (template) opgenomen.
1

[TRIM_2015]
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6. BCM in de praktijk
Actualiteit
Voor Eneco was, zoals reeds vermeld, de aanleiding de Vodafone storing (2012).
Echter hebben er zich sinds 2012 nog voldoende scenario’s voorgedaan welke ook
aanspraak deden op de veerkracht van de organisatie. Hierbij moet men denken aan:


Het wegvallen van subsidies op Wind Energie als gevolg van een besluit van
minister Kamp en daarmee het beëindigen van een project waarop al vele
miljoenen zijn voor geïnvesteerd.



Een lekkage in het warmte net in maatschappelijk belangrijk gebied (gebied met
directe invloed op de samenleving).



Het verzakken en breken van een waterleiding als gevolg van werkzaamheden.



Gasontploffing in een woning waardoor het gebouw ontzet is.

Stuk voor stuk scenario’s die het primaire proces van Eneco of deel gebieden hiervan
in gevaar brengen.
Dit geldt eveneens voor andere organisaties. Ook hier legio voor beelden van Business
Continuity Management scenario’s die zich voordeden. Bijvoorbeeld:


Water en zand in het gas net van Apeldoorn;



Brand in een windmolen met strengere eisen voor de gehele sector als gevolg.

Maar ook in andere industrieën en landen:


Computer storing NS bij Utrecht Centraal;



Zware “sneeuw” stormen zoals in New York;



Sancties tegen Rusland en impact hiervan op bijvoorbeeld gasprijzen.

Opvallend hierbij is de diversiteit. Sommige financieel of technisch georiënteerd,
andere puur op basis van maatschappelijke impact. De combinatie is een interessante
neem bijvoorbeeld een gaslekkage. Technisch gezien niet spannend. Twee kanten
afblokken en lekkage herstellen. Echter de impact op de maatschappij en daarmee het
imago van Eneco kan afhankelijk van de locatie enorm zijn. Ook voor de medewerkers
als personen kan dit het geval zijn. Bijvoorbeeld bij een gaslekkage in een school waar
nog kinderen binnen zitten. In dergelijke situaties wordt nadrukkelijk een beroep
gedaan op hun veiligheidsbesef en inschattingsvermogen.
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Kortom er zijn voldoende scenario’s denkbaar waarin het primaire proces en de daarbij
betrokken medewerkers op zijn minst onder druk komen te staan. Het is dan ook
essentieel dat de data en daarmee de informatie in de BCM tools actueel is en
geoefend wordt.

Business Continuity Management selfassessment
In het kader van Business Continuity Management hebben we de selfassessment
jaarlijks uitgevoegd. Hierbij is 2013 zoals eerder vermeld met name ingezet ten
behoeve van de bewustwording en hebben we 2014 gebruikt om te controleren of dat
deze bewustwording was toegenomen. Een indicator voor de effectiviteit van de
ondernomen activiteiten.
IST Business Continuity Management selfassessment 2013
Gedurende Q2 en Q3 2013 hebben we de tool ingezet om management en de door de
business voorgedragen BCM coördinatoren bewust te maken van de scope. Zij zijn
immers de ambassadeurs van Business Continuity Management in de business.
Opmerking als: “Zo, valt dit ook onder Business Continuity Management?” hebben we
gedurende die periode dan ook zeer regelmatig gehoord. Daarnaast bleek dat de
exacte afspraken of mitigerende maatregelen ook niet organisatie breed bekend
bleken. Voorbeeld hiervan is de bekendheid met de set van maatregelen rond ICT. In
vele organisaties is ICT het verst op het gebied van Business Continuïteit (ISO27001)
waardoor management het als vanzelfsprekend gaat zien. Hierdoor ontstaat tevens het
risico op de situatie waarin twee partijen van elkaar denken: “Dat heeft de ander wel
geregeld”. Terwijl vervolgens tijdens een calamiteit blijkt dat dit niet het geval is.

Figuur 13: Resultaat Business Continuity Management selfassessment 2013
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Ook opvallend is dat op basis van de scores de verbintenis met HSSE aspecten
duidelijk terug te zien in het volwassenheidsniveau. Zo werden door de bevraagden
met name Bedrijfshulpverlening (BHV), Alarmering & Escalatie en risico inventarisatie
erkend /herkend. Zie Figuur 13: Resultaat Business Continuity Management
selfassessment 2013.
Op basis van doorvragen bleek de oorzaak hiervan te liggen in de bekendheid met
bedrijfsnoodplannen in het kader van BHV. Maar ook Incident AfhandelingsProtocollen
zoals gehanteerd binnen met name de onderdelen met een operationele buitendienst
en / of assets.
IST Business Continuity Management selfassessment 2014
Q3 en Q4 2014 hebben we wederom een Eneco brede Business Continuity
Management selfassessment uitgevoerd. Op basis van het resultaat hiervan kan
worden geconcludeerd dat de geboekte er vooruitgang nog niet volledig inzichtelijk is
voor de organisatie. Hierbij moet wel de nuance gemaakt worden dat de onderbouwing
van de scores ten opzichte van 2013 wel significant is verbetert. Nog altijd steken BHV
en alarmering uit boven de overige onderdelen maar specifieke bedrijfsonderdelen
daargelaten moet over het totaal worden geconcludeerd dat het niveau van redelijke
beheersing (5) nog niet is behaalt. Zie Figuur 14: Resultaat Business Continuity
Management selfassessment 2014.

Figuur 14: Resultaat Business Continuity Management selfassessment 2014

Zie Figuur 15: Gewenste situatie (SOLL) Business Continuity Management
selfassessment, voor beoogde SOLL situatie.
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Figuur 15: Gewenste situatie (SOLL) Business Continuity Management selfassessment

Business Impact Analyse
Zoals hierboven gelezen het actueel houden van de Business Continuity Management
scenario’s een must. Om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop een dergelijk scenario
in een BIA kan worden opgenomen werken we hieronder een voorbeeld uit. Hierbij
zullen we de basis kolommen laten passeren zoals deze binnen Eneco worden
gehanteerd. Zie Bijlage 7: Business Impact Analyse (praktijk).
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Figuur 16: Business Impact Analyse in de praktijk

Factsheet
Met de wens voor meer veerkracht van de organisatie in gedachte en kijkend naar het
in de vorige paragraaf beschreven scenario zijn we binnen Eneco gekomen tot de in de
bijlagen opgenomen factsheet. Zie Bijlage 11: Ingevulde factsheet (praktijk). De
factsheet is de leidraad voor actie!
De factsheet zoals hier beschreven beoogt niet 100% volledig te zijn. De reden
hiervoor is dat geen enkel scenario zich volledig ontvouwt zoals bedacht in de koude
situatie (reguliere situatie, niet zijnde crisissituatie). Daarnaast zou dit onevenredig
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veel tijd kosten ten op zichtte van de opbrengsten. Het kan dus maar zo zijn dat bij een
daadwerkelijk crisis meerdere factsheets, en de daarop vermelde beheersmaatregelen
nodig zijn om de ontwikkeling van een crisis te stoppen of te controleren.

Oefenen
Trainen en oefenen is essentieel voor de veerkracht van de organisatie. Doelstelling
hiervan kan per trainingspopulatie verschillen. Voor Eneco zijn de belangrijkste
doelstellingen:


Training communicatielijnen vanuit management, daar zij de spil zijn tussen Raad
van Bestuur en werkvloer.



Bekend raken met de mogelijke Business Continuity Management scenario’s in
combinatie met de reeds voorziene effect beperkende maatregelen.



Bekend raken met de Business Continuity Management tools en de wijze waarop
deze te hanteren.



Inventariseren bijkomende “HSSE” risico’s bij het afhandelen van de crisis.

Om deze doelstellingen te bereiken stellen we jaarlijks, in samenspraak met de
business, een oefenprogramma op. De oefenscenario’s komen voort uit de BIA’s. De
grote oefeningen worden uitgewerkt in een oefenscript waarbij we een response-cel
vormen die de buitenwereld speelt en de crisisorganisatie voedt en van repliek dient.
Voorbeeld scenario’s 2014- 2015 zijn :


Gebroken wiek bij een windmolen langs de A27



Lekkage van warmteleiding in maatschappelijk gebied en met ziekenhuis als
kritieke klant.



Aanboren van een kritische datakabel in belangrijk commercieel gebied.



Cybercrime aanval (in samenwerking met Cap Gemini).



Total Blackout Nederland (in samenwerking met Tennet).

In alle gevallen is de kans van optreden relatief klein maar zijn de gevolgen potentieel
gigantisch.

Veiligheid vanuit een ander perspectief
Kijkend naar de breedte van de scenario beschrijvingen en in een aantal gevallen de
duidelijke link met HSSE aspecten, kan ook hier gesteld worden dat Business
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Continuity Management als katalysator dient om dergelijke scenario’s bij het
management op de kaart te krijgen.
Door de focus op de repressieve maatregelen ontstaat tevens een beter beeld bij de
preventieve maatregelen. Met andere woorden een toename van awareness op de
effecten en mogelijkheden zowel links als rechts van de BowTie.
Ook in het overleg met de overheidsinstanties als de veiligheidsregio, het ministerie
Veiligheid & justitie en het ministerie van Economische zaken komt dit effect terug.
Allen hebben immers belang bij snel herstel van maatschappelijke rust (gevolg van
veerkracht). Dus ook hier blijkt business continuity een katalysator.
Wellicht leidt dit in de toekomst tot overheidsbeleid waarin de Business Continuity
Management scenario’s worden meegenomen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de
locatie van windmolens waar bij de wieken over de weg draaien zoals aan de N15. Op
het moment dat dit een feit is, is daadwerkelijk aangetoond dat BCM een katalysator is
voor HSSE aspecten.
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7. Borging

Wet

Binnen de energie branche kennen we geen wettelijke verplichting om Business
Continuity Management te implementeren, zoals dit in de bankensector wel het geval
is. Desalniettemin zijn er voldoende redenen om ook in onze branche serieus naar
Business Continuity Management te kijken. Zo is er allereerst de klant. Deze willen we
natuurlijk niet in de kou laten staan. Daarnaast beschikken we over kritische
infrastructuur en diverse productielocaties. Tot slot is er natuurlijk de verplichting vanuit
de ARBO-wet artikel 5. Artikel 5 zegt ken je risico’s, informeer je mensen en leidt ze op
om eventuele effecten te voorkomen / te beheersen.
Kortom ondanks het ontbreken van een expliciete wettelijke verplichting zijn er
voldoende redenen om Business Continuity Management in de organisatie te willen
borgen. Borging kan op verschillende manieren. Men kan kiezen voor bijvoorbeeld
systeem of cultuur oplossingen. Gezien de resultaten van de hearts & minds meting
kiezen we er binnen onze organisatie voor om beide toe te passen.

Opstellen normenkader Business Continuity Management
Indien men wil borgen moeten eerst de kaders helder zijn over wat te borgen. Basis
uitgangspunt binnen onze organisatie is de NEN-EN-ISO 22301: Business Continuity
Management systems. Echter vanuit IT kennen we de NEN-ISO 27000: Information
security management systems. Deze norm beschrijft Business Continuity Management
vanuit IT perspectief. Afgesproken is dat het primaire proces leidend is en IT
ondersteunend. Dit is ook zo verwerkt in de beleidsverklaring.
Na dit essentiële besluit is het normenkader opgesteld in samenwerking met de
afdeling Internal Audit. In dit normenkader hebben we de NEN-ISO 22301 vertaald
naar een Eneco normenkader.

Managementsysteem
Op basis van het normenkader Business Continuity Management zijn de processen
zoals beschreven in ons veiligheidsmanagementsysteem bijgewerkt. De update
bestaat voornamelijk uit het verbreden van de scope van het managementsysteem.
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Met deze aanpassing zijn er een aantal generieke procedures beschikbaar voor alle
HSSE/BCM aspecten.
Voorbeeld hiervan is het proces rondom risico-identificatie. Vanuit zowel de ARBO-wet
als de NEN-EN-ISO 22301 voorgeschreven dat risico’s / risico scenario’s moeten
worden vastgesteld en beoordeeld. Binnen de business continuity gebeurd dit middels
een BIA vanuit de ARBO-wet wordt de Risico Inventarisatie en Evaluatie
voorgeschreven en vanuit de ISO 14001 hanteert men het Milieu Aspecten Register.
Kortom het proces is gelijksoortig de uitdaging ligt hem in het hanteren van de juiste
scope. Zo ook bij toetsing aan de hand van het opgestelde normenkader.

Eneco Control & Risk System (ECRS)
Binnen Eneco borgt ECRS de belangrijkste risico’s in combinatie met de
geïmplementeerde mitigerende (preventief, preparatief, repressief) maatregelen. Dit
geschiedt middels ECRS controls welke, na veelal jaarlijkse toetsing, dienen als basis
voor de InControl statement.
Binnen Eneco zijn we van mening dat zowel HSSE als BCM een aantal potentiële
risico’s herbergt welke op dit niveau geborgd dienen te zijn. Om deze reden hebben we
over 2014 een viertal organisatie brede controls opgenomen. Deze controls waren:
HSSE-BCM-1a

"De bedrijfsonderdelen heb ben een risico inventarisatie en Business
Impact Analy se (B IA) uitgevoerd aan de hand van de BIA template, de
uitkomst hiervan is vastgesteld in het MT.
De vastgestelde busine ss continuïteitsrisico's zijn opgenomen in het
risicoregister van het bedrijfsond erdeel met het label Business
Continuity Management (BCM) (in Easy 2Comply)."

HSSE-BCM2a

“De werk ing van de maatregelen beschreven in de factsheets als
onderdeel van het Busine ss ContinuiteitsPlan (BCP) moeten worden
getest conform een oefenplan. Hiertoe stelt het bedrijfsonderdeel een
oefenplan op waarin tenminste eens per jaar een BCM scenario wordt
geoefend.
De nood zakelijke acties voortkomende uit de oefening en worden door
de business opgevolgd en als actie opgenomen in en bewaakt via het
HSSE-jaarplan danwel de directiebeoordeling (2 x per jaar).”

HSSE-BCM3a

"De B IA sce nario's waarbij top en big business continuïteitsrisico's
optreden zijn gekoppeld aan het Busine ss ContinuiteitsPlan (BCP). In
het BCP zijn, middels factsheets en koppelingen naar ande re plannen
(BHV, IT, COPA), de maatregelen opgenomen die zijn ingevoerd om de
business continuïteitsrisico's te beheersen.
Tevens beschrijft het BCP de BCM taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de verschillende functie s."
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HSSE-VMS1a

“De bedrijfsonderdelen geven aantoonbaar en reproduceerbaar
invulling aan het HSE beleid , de eisen uit het corporate
VeiligheidsManagementSysteem (VMS) en hebben deze geborgd in hun
primaire proces.

Het bedrijfsonderdeel heeft haar processen zodanig

ingericht dat haar veiligheid scultuur / performance zich ontwikkelt
naar dan wel handhaaft op niveau 4 van de veiligheidscultuurladder.”

Voor 2015 hebben we de drie Business Continuity Management gerelateerde controls
samen gevoegd tot een allesomvattende control. De reden voor dit besluit ligt in het feit
dat het overgrote deel van de organisatie de basis van Business Continuity
Management heeft geaccepteerd en geïmplementeerd. Daarnaast mag worden
verwacht dat deze implementatie eind 2015 op orde (InControl) is.
Zowel

de control met betrekking tot HSSE als die voor Business Continuity

Management hebben betrekking op het risicomanagement. Dit sluit dus niet uit dat
specifieke risico’s of scenario’s voortkomende uit het risicomanagement ook middels
een ECRS control geborgd zijn en als zodanig separaat InControl moeten worden
gegeven.

Organisatie
Naast de eerder besproken crisisorganisatie is het essentieel om een kartrekker te
hebben welke gelieerd is aan Business Continuity Management, een BCM
professional1. Op deze wijze blijft de organisatie ook in de koude situatie actief
betrokken bij Business Continuity Management. Volgens de onderstaande interpretatie
van Stephen Covey’s2 Seven habits, zijn de volgende tien punten voor de BCM
professional de leidraad naar succes. Op basis van de ervaringen binnen Eneco sluit ik
me hierbij aan. Op basis van deze punten vormt de BCM professional de katalysator
voor het gesprek over Business Continuity Management.
1. Neem de leiding
o

Bepaal de doelstellingen en communiceer deze. Leg deze niet op maar geef
aan dat je de leiding neemt en niet gaat zitten wachten.

2. Regel budget
o

Zorg dat budget geen onderdeel vormt van de discussie over Business
Continuity Management maar dat je indien nodig door kan pakken op basis
van eigen budget.

1

[KWAKKEL_2015]

2

[COVEY_1989]

43

3. Volg de cultuur
o

Hou Business Continuity Management pragmatisch en in lijn met de
bedrijfscultuur. Dit verlaagt eventuele weerstand.

4. Slecht nieuws
o

Essentieel is om eventueel slecht nieuws in de koude situatie boven water
te krijgen. Wanneer dit nieuws tijdens een crisis pas gemeld wordt kan het
te laat zijn.

5. Escalatie
o

Zorg voor helder kaders omtrent de escalatie. Dit voorkomt dat alles een
crisis is, of dat niets als crisis wordt gezien.

6. Zondebok
o

Vermijd bij het bestrijden van de crisis de zoektocht naar de zondebok.
Achterhaal de oorzaak en zoek van daaruit de oplossing zonder een
schuldige te willen vinden.

7. Doom denken
o

Wees geen pessimist maar een realistisch BCM professional. Stimuleer alle
mogelijk scenario’s, maar stapel deze niet.

8. #Fail
o

Leg een focus op de toekomst en verzand niet in het verleden. Kortom
“oefenen en leren” en niet op “foutloos slagen of falen”.

9. Up for the job
o

Wees proactief en oprecht, dit stimuleert betrokkenen om een soortgelijke
houding te hanteren. Hetgeen wenselijk is in een tijd van crisis.

10. De zwakste schakel
o

Respect is essentieel tijdens de crisis. Creëer een sfeer waarin fouten
maken is toegestaan maar waar mogelijk wordt gemeden. Vroegtijdig
melden.
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8. Conclusie en aanbevelingen
Conclusie
De hypothese:
Business Continuity Management kan als katalysator dienen in het gesprek over
veiligheid en daardoor helpen het glazen plafond te door breken en het geheel weer
net iets veiliger te maken.
is binnen Eneco juist gebleken.
Ondanks het feit dat de reducerende invloed op het aantal ongevallen niet is bewezen,
kan worden geconcludeerd dat Business Continuity Management binnen Eneco als
katalysator dient voor de afdeling HSSE. Verbeteringen zijn onder andere
waarneembaar op het gebied van:


Positionering en vindbaarheid van de afdeling HSSE.
o

Business Continuity Management heeft het gesprek met het management
verplaatst van de details naar de hoofdlijnen en HSSE is daardoor een
gesprekspartner geworden van niveau.



Risico-denken en risico-bewustzijn.
o

Business Continuity Management heeft de scope van risicomanagement
verbreed en men kijkt nu naar het primaire proces in plaats van naar enkel
financiële- en ICT-risico’s. Dit is onder andere zichtbaar op de heatcharts
van de bedrijfsonderdelen.



Doorontwikkeling van tools.
o

Onderzoek naar adaptatie van vier kamermodel binnen het incident
afhandelingsprotocol.

o

Adaptatie van het geautomatiseerd plotten op de heatchart.

o

Toevoegen van de kans 10-6 aan de heatchart.

o

Ontwikkeling project heatchart (variabele financiële scope).

Daarnaast is binnen Eneco een beweging ingezet waarbij soortgelijke afdelingen
Internal Risk, Internal Audit en kwaliteit aan het zoeken zijn naar de synergie van het
gezamenlijk optrekken. Door het gezamenlijk uitdragen van het risico denken wordt het
gedachtegoed steeds breder gedragen. Echter moet op basis van de Hearts & Minds
meeting 2014 ook geconcludeerd worden dat dit nog niet heeft geleid tot het
doorbreken van het glazen plafond. Het overgrote deel van de systemen is aanwezig
waarmee het calculatieve niveau is bereikt maar het doorstappen richting het
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proactieve niveau vergt nog enige inspanning en tijd. De potentie is er en Business
Continuity Management helpt om als afdeling HSSE invulling te geven aan de strategie
(missie/visie).

Aanbevelingen
Op basis van de afgelopen jaren zou ik graag de volgende aanbevelingen doen:


Onderzoeken of afdelingen als kwaliteit, risk en HSSE kunnen worden verenigd in
één afdeling als Group Risk en Control (GRC). Dit zodat er een gezamenlijk
mandaat ontstaat en de organisatie niet onnodig belast wordt vanuit elke afdeling
afzonderlijk.



Business Continuity Management een verplicht onderdeel maken van de jaarplan
cyclus en dus op nemen in het bedrijfsonderdeel specifieke jaarplan.



Business Continuity Management evenals het VeiligheidsManagement Systeem
(VMS) continueren als specifieke control in het Eneco Control Risk Systeem
(ECRS).



Business Continuity Management presenteren als onderdeel (voorbereiden op
noodsituaties) van het Eneco Integrated Management System (EIMS) of als
alternatief het VeiligheidsManagement Systeem (VMS).



Optimaliseren samenwerking en samenhang met het primaire processen en
ondersteunende protocollen als het Incident AfhandelingsProtocol (IAP) opdat de
gehanteerde methodieken vanuit de Crisis Management Strategie verder in de
organisatie geborgd worden en de snelheid van handelen toeneemt.



Leiderschapstraining waarin risico-denken, noodplannen en Crisis Management
centraal staan wordt behandeld.



Onderzoeken gebruik van een tool als BowTieXP, om het proces te visualiseren en
te faciliteren.



Uitvoeren Hearts & Minds meting in 2015 ten behoeven van evaluatie.



Doorontwikkelen van het risico-denken en borgen dat de input voor gerelateerde
overleggen niet puur financieel georiënteerd is, maar een gezonde dosis
operational risk bevat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan input vanuit AssetManagement
en Proces safety.
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Bijlage 1: Goedkeuring scriptievoorstel
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Bijlage 2: Scriptievoorstel
Rick van Soest

Cursusgroep U45

Adres: Fazantenkamp 460, 3607 DA Maarssen
Datum: 27 November 2013
In het scriptievoorstel moeten minimaal de volgende zaken zijn beschreven:
1. Titel (of werktitel).
Business continuity management vanuit het perspectief van HSSE.
2. Een korte beschrijving van het bedrijf, organisatie of branche (hierna “bedrijf“
genoemd) waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Doel van het bedrijf, grootte, aard van
de werkzaamheden, korte beschrijving van de belangrijkste Arbo risico’s.

Eneco Groep

Figuur 17: Eneco groep

Eneco groep is een geïntegreerd Nederlands energiebedrijf. Het bedrijf is gespecialiseerd
in de productie, handel, levering en transport van aardgas, elektriciteit en warmte. Er
zijn bijna 7.000 medewerkers. De aandelen van het bedrijf zijn in handen van 60
Nederlandse gemeenten, waarvan de gemeente Rotterdam de grootste is.
Eneco bestaat sinds 1 juli 2008 uit drie kernbedrijven: het energiebedrijf Eneco, het
infrabedrijf Joulz en het netwerkbedrijf Stedin. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Rotterdam. Verder zijn er vestigingen verspreid over heel Nederland en ook in het
buitenland onder andere in België, met hoofdkantoor in Mechelen. Eneco is tevens
grootaandeelhouder van energieleverancier Greenchoice, energieleveranciers
AgroEnergy, Oxxio, MKB Energie en van Air Energy (een Belgische ontwikkelaar van
windmolenparken).
Eneco richt zich volledig op duurzame energie en heeft als missie ‘duurzame energie
voor iedereen’. Met de pay-off 'Samen gaan we voor duurzaam' wordt de visie
uitgedragen en samen met klanten en andere partners realiseert Eneco deze visie door
zich te richten op drie pijlers:
 Energie besparen;
 Samen duurzame energie opwekken;
 Duurzaam afnemen.
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Figuur 18: Heatchart Eneco HSSE 2013 Q3

De heatchart wordt elk kwartaal geëvalueerd en gecommuniceerd met Internal Risk.
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al mogelijk
is geef
beoogde
resultaat
kankan
worden
bereikt
(implementatievoorstel).
Betrek
hierbij
de actoren
die die
hierin
eeneen
rol rol
worden
bereikt
(implementatievoorstel).
Betrek
hierbij
de actoren
hierin
(zouden
moeten)
spelen:
interne
en eventueel
externe
actoren,
bijvoorbeeld
fabrikant,
(zouden
moeten)
spelen:
interne
en eventueel
externe
actoren,
bijvoorbeeld
fabrikant,
overheid,
brancheorganisatie).
Beschrijf
tevens
kortkort
hoehoe
t.z.t.
geëvalueerd
of het
overheid,
brancheorganisatie).
Beschrijf
tevens
t.z.t.
geëvalueerd
of het
gewenste
doeldoel
is bereikt.
gewenste
is bereikt.
Uiteindelijk
is de
stakeholder
onze
klant.
Dit in
kader
vanvan
continue
Uiteindelijk
is belangrijkste
de belangrijkste
stakeholder
onze
klant.
Dithet
in het
kader
continue
duurzame
energie
levering.
In praktijk
zijn zijn
het het
de raad
vanvan
bestuur
(RvB),
de directie
duurzame
energie
levering.
In praktijk
de raad
bestuur
(RvB),
de directie
vanvan
de drie
kernbedrijven
Stedin,
Joulz
en Eneco
de belangrijke
stakeholders.
de drie
kernbedrijven
Stedin,
Joulz
en Eneco
de belangrijke
stakeholders.
Evaluatie
vanvan
de scriptie
vindt
plaats
metmet
mijnmijn
direct
leidinggevende.
Gedurende
het het
Evaluatie
de scriptie
vindt
plaats
direct
leidinggevende.
Gedurende
proces
zullen
deelresultaten
worden
voorgelegd
aanaan
de andere
stakeholders.
Zij zijn
proces
zullen
deelresultaten
worden
voorgelegd
de andere
stakeholders.
Zij zijn
immers
verantwoordelijk
Business
Continuity
Management
(BCM)
en Crisis
Management
immers
verantwoordelijk
Business
Continuity
Management
(BCM)
en Crisis
Management
(CM)
verder
te
implementeren
op
tactisch
en
operationeel
niveau.
Na
deze
(CM) verder te implementeren op tactisch en operationeel niveau. Na deze
implementatie
wordt
geëvalueerd
aan aan
de hand
van van
oefeningen
/ audits
op tactisch
en en
implementatie
wordt
geëvalueerd
de hand
oefeningen
/ audits
op tactisch
operationeel
niveau.
Het
resultaat
van
de
oefeningen
/
audits
is
input
voor
de
periodieke
operationeel niveau. Het resultaat van de oefeningen / audits is input voor de periodieke
directiebeoordeling
/ management
review.
Hiermee
is tevens
het het
continue
leren
directiebeoordeling
/ management
review.
Hiermee
is tevens
continue
leren
geborgd.
geborgd.
In het
kader
vanvan
governance
en InControl
statement
wordt
tevens
eeneen
toetsing
gedaan
In het
kader
governance
en InControl
statement
wordt
tevens
toetsing
gedaan
doordoor
internal
audit
(IA).
internal
audit
(IA).
8. Geef
aanaan
op welke
wijze
in het
onderzoek
eeneen
bredere
oriëntatie
wordt
nagestreefd
8. Geef
op welke
wijze
in het
onderzoek
bredere
oriëntatie
wordt
nagestreefd
(oriëntatie
bij
een
of
meer
andere
bedrijven
of
in
de
literatuur).
(oriëntatie bij een of meer andere bedrijven of in de literatuur).
BCMBCM
wordt
in praktijk
vaak
gezien
als een
feestje
vanvan
IT. Dit
tot voor
kortkort
ook ook
zo zo
wordt
in praktijk
vaak
gezien
als een
feestje
IT. was
Dit was
tot voor
ook ook
binnen
Eneco.
Echter
tijdens
IT oefening
kwam
menmen
telkens
weer
tot de
binnen
Eneco.
Echter
tijdens
IT oefening
kwam
telkens
weer
tot conclusie
de conclusie
dat dat
IT de
bepaald
en niet
de business.
Dit terwijl
de lijn
moet
aangeven
IT prioriteiten
de prioriteiten
bepaald
en niet
de business.
Dit terwijl
de lijn
moet
aangeven
welke
applicaties
/
gegevens
essentieel
zijn
voor
hun
primaire
proces.
welke applicaties / gegevens essentieel zijn voor hun primaire proces.
In mijn
optiek
startstart
hierhier
dandan
ook ook
de bredere
oriëntatie.
Kijkend
naarnaar
de inmiddels
In mijn
optiek
de bredere
oriëntatie.
Kijkend
de inmiddels
gestelde
uitgangspunten
is
IT
ondersteunend
geworden
aan
het
primaire
proces.
gestelde uitgangspunten is IT ondersteunend geworden aan het primaire
proces.
Het Het
onderwerp
beslaat
in basis
Eneco
groep
waarmee
brede
oriëntatie
geborgd
is. is.
onderwerp
beslaat
in basis
Eneco
groep
waarmee
brede
oriëntatie
geborgd
Ondanks
het het
feit feit
dat dat
daarmee
kennis
aangaande
dit onderwerp
breder
aanwezig
is, is,
Ondanks
daarmee
kennis
aangaande
dit onderwerp
breder
aanwezig
neemt
dit niet
wegweg
dat dat
we bijvoorbeeld
bij partijen
als Rabobank,
Deltalinqs,
NCTV
en en
neemt
dit niet
we bijvoorbeeld
bij partijen
als Rabobank,
Deltalinqs,
NCTV
onze
con-collega’s
de ervaringen
metmet
dergelijke
systemen
opvragen.
onze
con-collega’s
de ervaringen
dergelijke
systemen
opvragen.
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9. Een helder plan van aanpak waarin de verschillende te zetten stappen in uw
om tot het gewenste
9. onderzoeksaanpak
Een helder plan vanworden
aanpakbeschreven
waarin de verschillende
te zettenresultaat
stappen te
in komen.
uw
Bijvoorbeeld
veldonderzoek,
interviews,
literatuurstudie.
Geef
daarbij
een
onderzoeksaanpak worden beschreven om tot het gewenste resultaat te komen.
chronologische
opsomminginterviews,
van de (deel)activiteiten.
Bijvoorbeeld
veldonderzoek,
literatuurstudie. Geef daarbij een
chronologische opsomming van de (deel)activiteiten.
1. Titel pagina
Samenvatting
1. 2.
Titel
pagina
3.
Voorwoord
2. Samenvatting
Inleiding
3. 4.
Voorwoord
a. Aanleiding
4. Inleiding
Doelstelling
a. b.
Aanleiding
c.
Probleemstelling
b. Doelstelling
d.
Scope
c. Probleemstelling
e.
Leeswijzer
d. Scope
5. Onderliggende
e. Leeswijzer theoretische modellen en normen
a. ISO 22301
5. Onderliggende
theoretische modellen en normen
framework
a. b.
ISOStrategisch
22301
c.
Heatchart
b. Strategisch framework
BowTie
c. d.
Heatchart
6. Proces
d. BowTie
6. Procesa. Chronologische beschrijving
Afwegingen beschrijving
a. b.
Chronologische
7. Tools
b. Afwegingen
7. Tools a. Selfassessment
BIA template
a. b.
Selfassessment
c.
template
b. BIABCP
template
d.
Factsheet
c. BCP template
8. Factsheet
d. Factsheet
a. Voorbeeld uitwerking (optioneel)
8. Factsheet
9. Aanvullend
advies
/ onderzoek
a. Voorbeeld
uitwerking
(optioneel)

9. Aanvullend advies / onderzoek
De inhoudsopgave (hoofdstukniveau) is tevens de chronologische opsomming van de
De activiteiten.
inhoudsopgave (hoofdstukniveau) is tevens de chronologische opsomming van de
activiteiten.
Allereerst zal de probleemstelling worden beschreven. Dit scriptievoorstel is daarbij
leidend.zal de probleemstelling worden beschreven. Dit scriptievoorstel is daarbij
Allereerst

leidend.
Vervolgens beschrijf ik het theoretisch kader en het proces. Het theoretisch kader is
hierbij geënt
op literatuur
en terwijl kader
het proces
meer
op de
praktijk
is gericht.
Vervolgens
beschrijf
ik het theoretisch
en het
proces.
Het
theoretisch
kader is

hierbij geënt op literatuur en terwijl het proces meer op de praktijk is gericht.
Beide (theorie en praktijk) worden geïntegreerd in de tools en de “optionele” invulling
van(theorie
een factsheet.
Beide
en praktijk) worden geïntegreerd in de tools en de “optionele” invulling

van een factsheet.
In het aanvullende advies zullen de aanbevolen vervolgactiviteiten worden opgesomd.
In het aanvullende advies zullen de aanbevolen vervolgactiviteiten worden opgesomd.
10. Een beschrijving van uw eigen rol bij het onderzoek.
10. Een beschrijving van uw eigen rol bij het onderzoek.
Mijn rol binnen het onderzoek is die van adviseur. Ik stel de kaders en adviseer de
organisatie
aan te is
vliegen
enadviseur.
stel hierbij
mij vergaarde
/ ontwikkelde
Mijn
rol binnenhoe
het BCM
onderzoek
die van
Ik de
steldoor
de kaders
en adviseer
de
tools
en
templates
ter
beschikking.
De
daadwerkelijke
invulling
van
Business
Continuity
organisatie hoe BCM aan te vliegen en stel hierbij de door mij vergaarde / ontwikkelde
Management,
beschrijven
van
scenario’s,
ligt
in
de
lijn.
tools en templates ter beschikking. De daadwerkelijke invulling van Business Continuity
Management, beschrijven van scenario’s, ligt in de lijn.
1 december 2009

PHOV/Format scriptievoorstel

1 december 2009

PHOV/Format scriptievoorstel
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Bijlage 3: Artikelen/krantenknipsels
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Figuur 20: Artikelen/krantenknipsels uit o.a. Volkskrant, Financieel dagblad en Spits
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Bijlage 4: Beleidsverklaring HSSE
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Bijlage 5: Beleidsverklaring Business continuity Management
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Organizational Mitigating
measures already in place
HSSE

Impact category according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Current (= 'Netto') risk score is entered here

Description of the repressive organizational controls that are already in place to repress and minimise the impact of the risk
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Every risk is assigned a unique an non-altering number, to be able to keep track of the risks through time
In the colum 'project', the project name can be entered. If a risk is relevant for all projects, 'all' can be selected.
Project phase, according to E-Steps (options are predetermined)
The risk category shows the type of risk, so similar risks can be clustered when required.
Categories can be changed by user, but generally contain items like 'project management', 'legal', 'financial', 'permits' and some
technology related items.
Plot
The colum 'plot' enables the user to filter / select the key risks so only these will be plotted in the graph.
Scenario name
Short description of the risk event / scenario description
Scenario discription
Description of the risk event / scenario
Cause
Description of the potential cause(s) of the risk event. Any risk event is likely to have several potential causes. These can all be entered
listing C.1., C.2. etc.
Impact
Descriptions of the potential impacts of the risk event. Any risk event is likely to have several potential impacts. These can all be entered
listing I.1., I.2. etc.
MTPD
Maximum total period of disruption
HSSE
Impact category according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Gross (= 'Bruto') risk score is entered here
Integrity
Impact category according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Gross (= 'Bruto') risk score is entered here
Financial
Impact category according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Gross (= 'Bruto') risk score is entered here
Reputation / quality
Impact category according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Gross (= 'Bruto') risk score is entered here
Probability
Probability score according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Gross (= 'Bruto') risk score is entered here
Risk Result
Where the risk is plotted in the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Gross (= 'Bruto') risk score is displayed here
Please note: the value in this cell corresponds to the risk category the risk is plotted
Technical mitigating measures Description of the technical controls that are already in place to prevent a cause from causing the risk or to minimise an impact of the
already in place
risk
Organizational Mitigating
Description of the organizational controls that are already in place to prevent a cause from causing the risk or to minimise an impact of
measures already in place
the risk
Technical mitigating measures Description of the technical controls that are already in place to repress and minimise the impact of the risk
already in place

Nr.
Project
Phase
Category

Bijlage 6: Business Impact Analyse (template)

Impact category according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Current (= 'Netto') risk score is entered here
Impact category according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Current (= 'Netto') risk score is entered here
Impact category according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Current (= 'Netto') risk score is entered here
Probability score AFTER MITIGATIONS ALREADY IN PLACE according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix)
Current risk score is entered here
Where the risk is plotted in the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix). Current risk score is displayed here
Please note: the value in this cell corresponds to the risk category the risk is plotted

Risk Owner
Updated
Status /Comments
Open/Closed

Clause, paragraph, page
Mitigate before
(yyyymm-dd)

When referencing to a document, include details on clause, paragraph and/or page here.
Controls (or mitigations) need to be in place before a certain date. Enter that date here. When that date is more than one month in the
future, the cell turns green, when the date is less than one month in the future, it turns yellow. When the date is passed, the cell
becomes red.
Person responsible for ensuring all risk controls are in place
Date of last update
Open field for entering status comments or any other relevant information attached to the risk.
Open: the risk is still valid. Closed: the risk is no longer applicable to this project (either because the controls are successfully

Additional mitigating measures Description of the additional controls to prevent a cause from causing the risk or to minimise an impact of the risk
HSSE
Impact category AFTER ALL MITIGATIONS according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Target score is
entered here
Integrity
Impact category AFTER ALL MITIGATIONS according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Target score is
entered here
Financial
Impact category AFTER ALL MITIGATIONS according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Target score is
entered here
Reputation / quality
Impact category AFTER ALL MITIGATIONS according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) Target score is
entered here
Probability
Probability score AFTER ALL MITIGATIONS according to the Eneco heat chart (see tab: Risk classification matrix) target risk score is
entered here
Target risk result
Where the risk is plotted in the Eneco heat chart AFTER ALL MITIGATIONS (see tab: Risk classification matrix) Target risk score is
displayed here
Please note: the value in this cell corresponds to the risk category the risk is plotted
Residual Risk
Description of any impacts that remain after successful mitigation
Signals whether insurance as mitigation is possible, and whether it is actually taken or not
Insurance
Reference Document (related Some risks are mitigated through contracts or other documents. In this column, a reference to such document can be added.
to mitigation)

Risk Result (after current
mitigations)

Integrity
Financial
Reputation / quality
Probability
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Investment €
Efficiency
Availability
integrity
confidentiality
company risk (IT)

implemented or the causes of the risk are gone.
The amount of Euros to be invested to implement mitigating measures necessary to achieve the target risk
The risk reduction vs the amount of Euros to be invested.
The required degree of availability of a application.
The required degree of integrity of a application.
The required degree of confidentiality of a application.
The result of the 'BIV' code, conform the formula used by cooperate IT.
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Bijlage 7: Business Impact Analyse (praktijk)
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Bijlage 8: Inhoudsopgave Business Continuity
Plan
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Bijlage 9: Inhoudsopgave Crisis Management
Strategie
Module 0. Inhoudsopgave CMS
Deel 1: Inleiding
1A
1B

Voorwoord
Werkingssfeer CMS

Locatie
CMS
CMS

Eigenaar
HSSE
HSSE

Gewijzigd
1-8-2014
1-8-2014

CMS
CMS
CMS

HSSE
HSSE
HSSE

1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014

CMS

HSSE

1-8-2014

CMS

HSSE

1-8-2014

CMS
BCP
BCP
BCP
CMS
BCP
BCP
BCP
BCP

HSSE
FAC
IT
BO
HSSE
BO
BO
BO
BO

1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014

BCP

BO

1-8-2014

CCS

COPA

15-10-2013

CMS

HSSE

1-8-2014

CMS
CMS
CMS
CMS / BCP
BCP

CFO
COPA
HSSE
HSSE / BO
BO

1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014

BCP
CMS
CMS
BCP
BCP
BCP
BCP
CMS / BCP
CMS / BCP
BCP

BO
HSSE
HSSE
BO
BO
BO
BO
HSSE / BO
HSSE / BO
HSSE / BO

1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014

Deel 2: Werkwijze crisisorganisatie algemeen
2A
2B
2C

Activatie CMS: signalering (dreigende) crisis
Structuur crisisorganisatie Eneco Groep
Opschaling, afschaling en nazorg/evaluatie

Deel 3: Werkwijze teams en functionarissen
3A
3B

Werkwijzebeschrijving teams binnen de
crisisorganisatie
Werkwijzebeschrijving individuele functionarissen

Deel 4: Business Continuity Plan
4A
4B
4C
4D
4E
4E
4F
4G
4H
4I

Introductie BCM
Bedrijfsnoodplan
Business Continuity Plan IT
Heatchart op basis van Business Impact Analyse
Sjabloon factsheet
Scenario factsheet uitval personeel
Scenario factsheet uitval communicatie
Scenario factsheet uitwijk naar andere locatie
Scenario factsheet uitval kritische assets en
processen
Scenario factsheet uitval ondersteunende IT
processen

Deel 5: Crisis Communicatie
5A

Crisis Communicatie strategie

Deel 6: Bijzondere situaties
6A

Nationale Alerteringsafkondiging (NL)

Deel 7: Bijlagen
7A
7B
7C
7D
7E
7F
7G
7H
7I
7J
7K
7L
7M
7N
7O
7P

Eneco Groep Heatchart
MR-6 Communicatie bij Incidenten
Crisistools
Crisiscentrum en uitwijklocatie
Overzicht beschikbare functionarissen
crisisorganisatie
Contactgegevens kritische functies
Toelichting GRIP procedure
Liaisons Eneco Groep in de Veiligheidsregio
Kritische afnemers en top klanten
Overzicht leveranciers
Overzicht interne contacten
Overzicht externe contacten
Format lerende organisatie/evaluatie
Definitie-, begrippen en afkortingenlijst
Verwijzingstabel onderliggende Business
Continuity Plannen Eneco Groep
Samenstelling Stuurgroep Crisisbeheersing Eneco
Groep

BCP

1-8-2014
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Bijlage 10: Sjabloon factsheet (template)
PROCES

Kenmerken die reden geven voor
opschaling
Indicatoren per fase opgenomen in Module
2C.
Overige, bijzondere aandachtspunten bij dit
type crisis.
o
Bij opschaling in GRIP-fasering
gelijkwaardige opschaling binnen Eneco
Groep.
Doelstelling bestrijding crisis
Overall missie Eneco Groep.
o
Operational excellence  veilig,
betrouwbaar en efficiënt.
o
Betrouwbaar bestuur  koersvaste
strategie en organisatie, beheersen
risico’s en rendabiliteit,
ketenverantwoordelijkheid.
o
Samenwerken  verbindend
leiderschap.
o
Klantrelatie  klanttevredenheid.
o
Reputatie  transparant en eerlijk,
betrokken, uitgesproken en
daadkrachtig.
Specifieke doelstellingen van toepassing op
dit type crisis.

BEELD

Informatie van belang voor een goede
beeldvorming van de situatie
O.a. weersomstandigheden, oorzaak,
omvang, gevolgen, duur/verwachte
hersteltijd, veiligheid, complicerende
factoren, tijd-tempofactoren, gevaar voor
medewerkers/omgeving

Vulling van de crisisorganisatie
-

Beschikbare hulpmiddelen
Bijhouden individueel logboek door alle
betrokkenen binnen Eneco Groep (Module 7C)
Gebruik vergaderagenda en statusborden en
opstellen situatierapport tijdens teamoverleggen (Module 7C)
Beschikbare achtergrondinformatie en/of
planvorming.
Bijzonderheden m.b.t. opstelling en/of
benodigdheden crisisruimte

Actorenanalyse
Overzicht ‘standaard’ actoren (intern en extern) bij
dit type crisis, incl. toelichting op betrokkenheid.
Actor

Actor

Actor

Actor

Actor

Actor

Actor

Crisis

Actor

team

‘No-regret’ maatregelen
Eerste (nood)maatregelen die bij het
optreden van dit type crisis direct kunnen
worden uitgezet

Criteria voor prioritering van
probleemvelden
Bijvoorbeeld
o
Veiligheid
o
Transparant en eerlijk
o
Klanttevredenheid
o
Kosten

Crisisorganisatie
Eneco Groep

Aandachtspunten t.a.v.
‘mediagevoeligheid’ van toepassing op dit
type crisis
O.a. zichtbaarheid beheersmaatregelen,
maatschappelijke impact, herhaling

Standaard scenario’s van toepassing op dit
type crisis
Worst Case
Medium Case
Best Case

Specifieke expertise, benodigd bij dit type
crisis (buiten standaardbezetting)
Aandachtspunten t.a.v. taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van teams
Aandachtspunten t.a.v. aflossing van teams en
functionarissen van toepassing op dit type
crisis.

-

Actor

Actor

Actor

Actor

Actor

Actor

Betrokkenheid actor 1:
Betrokkenheid actor 2:
Betrokkenheid actor 3
Etc.
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OPLOSSINGEN

Aandachtspunten bij maatregelen en
oplossingen
- Vooraf bekende dilemma’s bij de keuze van
oplossingsrichting bij dit type crisis
- Standaard oplossingen
Aandachtspunten t.a.v. in stand houding
crisisorganisatie Eneco Groep
- Aflossing van functionarissen binnen de
crisisorganisatie na 8 – Max. 12 uur.
Preparatie vroegtijdig in gang zetten (o.a.
check op beschikbaarheid,
voorwaarschuwing, rust nemen).
- Afspraken t.a.v. inzet van liaison(s) bij de
veiligheidsregio.
- Is de opschalingsfase juist  of verder
opschalen
- Verzorging (catering) van crisisteams
geregeld?
- Voortgangscheck staande/dagelijkse
organisatie

BESLUITEN

Aandachtspunten t.a.v. beslissingsbevoegdheid teams en functionarissen
- Besluiten op strategisch niveau
- Besluiten op tactisch niveau
- Besluiten op operationeel niveau

Aandachtspunten voor communicatie
-

Afspraken over organisatie van de
communicatie
Afstemming met de veiligheidsregio over de
woordvoeringlijn
Afspraken over de inhoud

Aandachtspunten m.b.t. afschaling, nafase
en evaluatie
- Standaard bevoegdheden en uitgangspunten
opgenomen in Module 2C.

Toets (sanity check) gekozen
oplossingsrichtingen/genomen besluiten
- Doeltreffendheid
- Proportionaliteit
- Legitimiteit
o
Organisatiedoelstelling
o
Teamdoelstelling
o
Mandaat/bevoegdheid
o
Binnen wet- en regelgeving
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Bijlage 11: Ingevulde factsheet (praktijk)
PROCES (Warmte lekkage in maatschappelijk belangrijk gebied)

Kenmerken die reden geven voor
opschaling
Landelijk negatieve media aandacht (sociale
media)
Betrokkenheid hulpdiensten
Leveringsonderbreking (duur, klant impact
>100)
Historie van locatie (eerdere incidenten)
Leveringsonderbreking kritische afnemers
Ontruiming van media gevoelige locaties
Afkondiging GRIP door hulpdiensten
Meerdere BO’s of netbeheerders betrokken
Letsel / schade bij omstanders
Weersomstandigheden (extreme koude)
Doelstelling bestrijding crisis
Veiligstellen en herstel van levering
Voorkomen van maatschappelijke onrust
o
Snelle, heldere communicatie
o
Bieden van handelingsperspectief

BEELD

Informatie van belang voor een goede
beeldvorming van de situatie
Locatie/situatie
Omvang / impact (omgeving/personen)
o
Letsel/Schade
o
leveringsonderbreking
o
hulpdiensten ter plaatse
o
Kwetsbare objecten in omgeving
(Waarschijnlijke) oorzaak
Geschatte onderbrekingsduur
Pers ter plaatse
Buitentemperatuur
Aandachtspunten t.a.v. ‘mediagevoeligheid’
van toepassing op dit type crisis
Geraakte “kritische” klanten en /of kwetsbare
objecten
Omvang (gebied, kritieke klanten/locaties)
Zichtbaarheid (b.v. Stoom, water)
Letsel
Stookseizoen
Impact openbaar vervoer / transport
Aansprakelijkheid

Vulling van de crisisorganisatie
-

-

Voorzitter, procesbewaker, notulist
BO vertegenwoordiging (MV-er, medewerkers
etc.)
Experts (b.v. IV-er/regio expert/ Specialist
gevaarlijke stoffen)
CoPA
ICT adviseur

Beschikbare hulpmiddelen
Individueel logboek door alle betrokkenen
(Module 7C)
Standaard vergaderagenda en statusborden en
opstellen situatierapport tijdens teamoverleggen (Module 7C)
Situatietekeningen
Communicatieprotocol t.a.v. stakeholders
o
Actuele lijst met telefoonnummers
ICT ondersteuning
Catering
Administratieve ondersteuning

Actorenanalyse
Overzicht ‘standaard’ actoren (intern en extern)
bij dit type crisis, incl. toelichting op
betrokkenheid.
Raad van bestuur

Crisisorganisatie

CoPA

Eneco Groep

(klant en media)
Gemeenten

Arbeidsinspectie
/ISZW

Vervoersmaat-

Kwetsbare objecten

schappij
“Kritieke” klant

Crisis

Veiligheidsregio

team
Asset Managers

Verzekering

Wegbeheerder

Hulpdiensten

Schoonmaak-

Aannemer

bedrijven

/ Monteurs

Callcenter

BVC Netbeheerder
Leveranciers

Toelichting actoren:
- Schoonmaakbedrijven (o.a. vacuümwagens)
- Kwetsbare objecten (o.a. ziekenhuizen, scholen,
zorginstellingen, enz.)
‘No-regret’ maatregelen

Standaard scenario’s van toepassing op dit
type crisis
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-

Veiligstellen door inblokken (stoppen
lekkage)
Veiligstellen door inblokken (stoppen
Evacueren / ontruimen / afzetten locatie
lekkage)
Informeren stakeholders (incl. interne
Evacueren / ontruimen / afzetten locatie
organisatie)
Informeren stakeholders (incl. interne
Herstellen / repareren lekkage
organisatie)
Back-up staande organisatie (o.a. MV-ers)
Herstellen / repareren lekkage
Aanbrengen noodvoorzieningen kritische
Back-up staande organisatie (o.a. MV-ers)
klanten en openbare gebouwen
Aanbrengen noodvoorzieningen kritische
Aanbrengen verlichting
klanten en openbare gebouwen
Plaatsen stroomvoorziening t.b.v. impact
Aanbrengen verlichting
beperking en herstel
Plaatsen stroomvoorziening t.b.v. impact
Opruimen openbare ruimte
beperking en herstel
Aanbrengen noodvoorzieningen klanten
Opruimen openbare ruimte
Veiligstellen locatie en materiaal t.b.v.
Aanbrengen noodvoorzieningen klanten
bewijslast
Veiligstellen locatie en materiaal t.b.v.
Criteria
voor prioritering van
bewijslast
probleemvelden
Criteria voor prioritering van
o
Veiligheid / Maatschappelijke onrust
probleemvelden
o
Imago
o
Veiligheid / Maatschappelijke onrust
o
Klanttevredenheid
o
Imago
o
Kosten (zowel voor herstel als verlies
o
Klanttevredenheid
inkomsten)
o
Kosten (zowel voor herstel als verlies
- Arbeidstijdenwet
inkomsten)
- Arbeidstijdenwet

OPLOSSINGEN
Aandachtspunten
OPLOSSINGEN bij maatregelen en

oplossingen
Aandachtspunten bij maatregelen en
-oplossingen
IAP voortzetten
o
Veiligstellen net
- IAP voortzetten
o
Ontruimen locatie
o
Veiligstellen net
o
Herstellen net
o
Ontruimen locatie
o
Opruimen locatie
o
Herstellen net
- Plaatsen mobiele hulpketels
o
Opruimen locatie
- Omleiden net na inblokken lekkage
- Plaatsen mobiele hulpketels
- Keuze voor strategische levering
- Omleiden net na inblokken lekkage
- De bereidheid van de calamiteiten organisatie
- Keuze voor strategische levering
Aandachtspunten
t.a.v.
in stand houding
- De bereidheid van
de calamiteiten
organisatie
crisisorganisatie Eneco Groep
Aandachtspunten t.a.v. in stand houding
-crisisorganisatie
Beschikbaarheid
back-up
functies
Eneco
Groep
Informatieborging / overdracht
Beschikbaarheid back-up functies
Bereikbaarheid van medewerkers
Informatieborging / overdracht
Bereikbaarheid van medewerkers

BESLUITEN
Aandachtspunten
t.a.v. beslissingsBESLUITEN

bevoegdheid teams en functionarissen
Aandachtspunten t.a.v. beslissings-bevoegdheid
Besluiten opteams
strategisch
niveau
en functionarissen
- Besluiten op tactisch niveau
- Besluiten op strategisch niveau
- Besluiten op operationeel niveau
- Besluiten op tactisch niveau
Toets
(sanity
gekozen
- Besluiten
opcheck)
operationeel
niveau
oplossingsrichtingen/genomen besluiten
Toets (sanity check) gekozen
-oplossingsrichtingen/genomen
Doeltreffendheid
besluiten
- Proportionaliteit
- Doeltreffendheid
- Legitimiteit
- Proportionaliteit
o
Organisatiedoelstelling
- Legitimiteit
o
Teamdoelstelling
o
Organisatiedoelstelling
o
Mandaat/bevoegdheid
o
Teamdoelstelling
o
Binnen wet- en regelgeving
o
Mandaat/bevoegdheid
o
Binnen wet- en regelgeving

Worst Case
Beperkte / uitval levering x dagen
Worst Case
Letsel/schade
Beperkte / uitval levering x dagen
Kwetsbare objecten in nabije omgeving
Letsel/schade
Landelijke media aandacht
Kwetsbare objecten in nabije omgeving
Winter (i.c.m. tijdsduur en gladheid)
Landelijke media aandacht
Locatie onbereikbaar
Winter (i.c.m. tijdsduur en gladheid)
Locatie onbereikbaar
Medium Case
Als worst case maar gedurende zomerperiode
Medium Case
Als worst case maar gedurende zomerperiode
Best Case
Inblokken lekkage eenvoudig mogelijk
Best Case
Uitstroom door locatie beperkt tot klein
Inblokken lekkage eenvoudig mogelijk
gebied
Uitstroom door locatie beperkt tot klein
Omleiden aanvoer om lekkage mogelijk
gebied
Omleiden aanvoer om lekkage mogelijk

Aandachtspunten voor communicatie
Aandachtspunten voor communicatie
- CrisisCommunicatie Strategie (CCS)
- Snel en helder communiceren
- CrisisCommunicatie Strategie (CCS)
- Biedt handelingsperspectief voor getroffenen
- Snel en helder communiceren
- Biedt handelingsperspectief voor getroffenen

Aandachtspunten m.b.t. afschaling, nafase
en evaluatie
Aandachtspunten m.b.t. afschaling, nafase
-en evaluatie
Berichtgeving updaten (Plaza)
Berichtgeving
updaten storingssite Eneco
Berichtgeving updaten (Plaza)
(klanten)
Berichtgeving updaten storingssite Eneco
Stakeholders
informeren
(klanten)
Workarounds (installaties/buiten) weer
Stakeholders informeren
terugzetten
Workarounds (installaties/buiten) weer
Beleggen verzekeringsvraagstuk
terugzetten
Beleggen verzekeringsvraagstuk
-
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