Business Resilience als
managementsysteem
Business Resilience is de integratie van een aantal expertisegebieden gecombineerd in een gezamenlĳke
inspanning om de toekomst van een organisatie veilig te stellen in de continu veranderende omgeving waarin
deze opereert. Het gaat hier over het combineren van Risk Management (RM), Information Security en Data
Protection (IS & DP), Business Continuity Management (BCM) en Crisis Management (CM) op het juiste niveau,
met als doel een optimale uitvoering van de elementen te garanderen. Het is absoluut een uitdaging om de
verschillende expertisegebieden optimaal te laten samensmelten, terwĳl elk onderdeel nog steeds in staat moet
zĳn onafhankelĳk te werken. Een nieuwe structuur is dus vereist.
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