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Net als in de film. Bepaal zelf hoe het verder gaat…… 
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Inleiding 
	  
Heel veel mensen vinden het geweldig om films te kijken. De een kijkt er naar vanwege de 
spanning, sensatie en/of special effects en de ander om het ontroerende verhaal dat wordt 
verteld. 
 
Of je nu tot de een of tot de andere groep behoort, bij rampenfilms komen beide soort 
kijkers aan hun trekken. In de loop van de tijd zijn er al vele disastermovies (rampenfilms) 
gemaakt en vaak verschijnt er eens in de zoveel tijd een remake van zo’n ‘kaskraker’.  
Met de komst van de geavanceerde software is het steeds meer mogelijk beelden te 
creëren die niet van het echt te onderscheiden zijn. 
 
Natuurlijk is het doel om de film te (gaan) kijken en je vooral door de beelden en het 
verhaal te laten boeien. Maar deze films brengen vaak ook een boodschap, namelijk wat 
gebeurt er allemaal als een (onverwachte) ramp de held(in)/hoofdpersonen treft en wat 
kunnen/gaan ze daar aan doen (vooraf, tijdens en/of na)? 
	  
In dit E-book wordt aan de hand van films een opsomming gegeven van de verschillende 
(continuïteits-)risico’s, zoals overstroming (Flood), pandemie (Outbreak), terrorisme 
(United 93), imagoschade (Enron), financiële crisis (I.O.U.S.A) en klimaatcrisis (The Age 
of Stupid). De boodschap wordt hier steeds luid en duidelijk aangegeven en vraagt van de 
kijker ook eens stil te staan bij de ‘What if’-vraag. Wat zou jij doen als..? 
 
Voor dat een film wordt gedraaid, wordt natuurlijk er eerst een scenario (script) geschreven. 
Hierin wordt beschreven wat er zal gebeuren en hoe de hoofdpersonen hier door geraakt 
zullen worden. De impact kan materieel zijn, maar vaak wordt het immateriële deel 
uitgelicht. Zal hij/zij het redden? Zo wordt er dan vanuit gegaan dat het materiële deel 
vervangbaar is, maar is dat wel zo?  
 
Continuïteitsplanning focust zich voor een groot deel op het materiële deel, maar laat het 
immateriële deel zeker niet onberoerd. Wat kun je regelen vóór, tijdens en/of na een ramp 
(of incident danwel crisis), als die je (organisatie) mocht treffen? 
 
Bij de films worden tips gegeven over hoe en wat te doen? In het hoofdstuk  ‘Net als in de 
film…..’ wordt de SCRIPT-methode en de relatie met continuïteitsplanning uitgelegd. 
In 6 stappen wordt uitgelegd hoe de continuïteit van jou(w organisatie) te waarborgen, dan 
wel te verbeteren. 
 
 
Ben jij de held(in)? Bepaal met jouw script of/hoe het verder zal gaan… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.  
Waar bedrijf staat kan ook een (non-) profitorganisatie worden gelezen (MKB, zzp, zorginstelling). 
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1. Category 6: Day of destruction & tip 1 Stroomuitval 
 
Jaar: 2001 en 2005 

Duur: ca. 133 min 

Acteurs: Randy Quaid, Thomas Gibson en Brian Dennehy. 

Regisseur: Dick Lowry 

Beschrijving: There is no shelter from this storm. 
Drie wervelstormen trekken een spoor van verwoesting door Las Vegas. Cyclonen 
teisteren de kust van Florida. Het noordoosten van de VS zucht onder een hittegolf die 
zijn weerga niet kent. Stormen razen door het zuiden. Bliksemflitsen verlichten de 
hemel en overal breken branden uit. 

Amy Harking is een beginnende anchorwoman uit Chicago die hoopt op haar grote door-
braak. Ze is als de dood voor deze natuurrampen, en nog meer voor de onvermijdelijke 
gevolgen: stroomuitval in het hele land en steeds minder capaciteit om de boel weer te 
herstellen. Overbelasting van het resterende stroomnet zou het hele land kunnen 
lamleggen. De hele bevolking zou dan in het donker zitten, afgesloten van de rest van de 
wereld en blootgesteld aan de vreselijkste gevaren. Zie ook: Day of destruction (long 
version) en category 7: End of the World. 

 
Tip 1: 
	  
Stroomuitval komt regelmatig voor. Elke dag vindt er wel 
een dergelijk kleiner of groter incident plaats in Nederland 
waarbij minstens 500 huishoudens en/of bedrijven door een 
uitval van langer dan een uur worden getroffen. 

Privé: kaarsen, zonnelader (voor bijv. telefoons), batterijen,  
zaklantaarn, extra dekens of een verwarming op (stook)olie, 
lijstje alarmnummers.  

Bedrijf: noodaggregaat (regelmatig langer testen), constant 
opgeladen telefoon/ laptop voor bereikbaarheid en 
beschikbaarheid (nood) gegevens, UPS, lijst van leveranciers 
om noodzakelijke middelen geleverd te (blijven) krijgen en lijst 
klanten om hen te kunnen informeren over gebeurde en de 
relevante gevolgen.	   

 

Aantal sterren:  



	  

	  
GET	  REAL!	  |	  CATREAL.COM	  -‐	  CONTINUÏTEIT	  &	  ZICHTBAARHEID	  |	  	  06	  10	  499	  500	  |	  welcome@catreal.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pag.	  5	  

	  

2. Killer flood: The day the dam broke & tip 2 ICE/STOP 
 
Jaar: 2004 

Duur:  1 uur en 37 min 

Acteurs: Joe lando, Bruce Boxleitner en Michele Greene. 

Regisseur: Doug Campbell 

Beschrijving:   
Het dorpje Rutland in Montana wordt beschermd door de 4,5 ton beton van de Ranking 
Dam. Veelvuldige regens en het opkomende water veroorzaken echter een druk waar 
de dam niet tegen bestand is. Als één van de ontwerpers van de dam sterft, steken er 
verdenkingen de kop op dat de dam niet goed ontworpen zou zijn.  

Het meest sceptisch is David Arthur Powell, de originele architect van de dam die op slinkse 
wijze ontslagen werd door de directeur van het bouwbedrijf. Om Rutland voor het gevaar 
van de doorbrekende dam te behoeden moet David samenwerken met de twee mensen 
die hem het minst vertrouwen: stadsraadslid Natalie Powell en de 17-jarige 
architectentalent Garth Powell, de vrouw en zoon die hij achterliet.  

Terwijl Natalie wil dat Rutland volledig wordt geëvacueerd, bedenken David en Garth 
een gevaarlijk plan: ze plaatsen explosieven tegen het aquaduct om zo het water van de 
steeds zwakker wordende dam weg te leiden. Het plan mislukt en het tweetal komt klem 
te zitten tussen de dam. Nog een paar minuten en de dam zal het begeven. Ze moeten 
snel met een nieuw plan komen om hun levens te redden. 

Tip 2: 
 
Privé: Neem in je telefoon In Case of 
Emergency nummer(s) op. Dit ICE-nummer 
kan o.a. door hulpdiensten worden gebruikt om 
een naaste te bellen, als je niet in staat bent 
zelf aan te geven wie er gebeld moet worden bij 
een ongeval/incident.  
Indien je meerdere relevante nummers hebt, 
zoals het nummer van je vader én dat van je 
moeder, neem dan een ICE1 en een ICE2 in je 
contactenlijst van je telefoon op. 

Bedrijf: STOP! Weet wat te doen als de 
productie plotseling dient te worden stilgelegd. 
Aan welke knoppen moeten worden gedraaid 
om het proces te stoppen en hoe snel kan dat 
worden gerealiseerd (bijvoorbeeld het down  

                                                              brengen van de servers)? 

Aantal sterren:  
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3. Avalanche & tip 3 Winters weer 
 
Jaar: 2008 

Duur:  1 uur en 41 min 

Acteurs: Thomas Ian Griffith, Caroleen Feeney, R. Lee Ermey, John Ashton en C. Thomas 
Howell 

Regisseur: Steve Kroschel 

Beschrijving: Een lawine kent geen genade. 
Een explosie vernietigt een olieraffinaderij nabij een klein dorpje in Alaska en veroorzaakt 
een sneeuwlawine. Een groep skiërs komt daarbij om het leven. Drie jaar later is de 
raffinaderij weer opgebouwd.  
Lia Freeman, de enige overlevende van de lawine, moet als agente van de milieu-inspectie 
haar zegen geven over het project. Ze ontdekt dat het lawinegevaar groter is dan ooit, 
maar haar waarschuwingen worden genegeerd. Met de hulp van een plaatselijke piloot 
begint ze een race tegen de klok om de lawine, die het hele dorp bedreigt, tegen te 
houden. 

Er is ook een Avelanche uit 2008 met zelfde titel, maar vertelt een ander verhaal. Speelt 
zich af in het Russische Oeralgebergte. 

Tip 3: 
 
Privé:Velen van ons gaan op wintersport en dan 
kan dit aan de orde zijn. Maar ook in NL heeft 
het winterse weer vaak greep op ons dagelijkse 
doen en laten. Antivries, grote waxine lichtjes, 
lucifers (voor licht en warmte), dekens,  
noodvoorraad en schep in de auto zijn geen 
overbodige luxe.  Voor als je (heel) lang in je 
auto vast zit…. 
 

Bedrijf: Is je bedrijf afhankelijk van (stromend) 
water? Wat als de leidingen onverhoopt mochten 
bevriezen?  Kan het bedrijf (lang) zonder jou? 
Kunnen de leveranciers je tijdig bereiken en/of 
kun je dat met jouw klanten en andersom. 
Calculeer in ieder geval een langere levertijd in 
en meldt dat aan de betrokkenen. Proactief zijn. 
Het kan je veel geld schelen! 

Aantal sterren:  
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4. Volcano & tip 4 Hitte 
 

Jaar: 1997 

Duur: 1 uur en 40 min. 

Acteurs: Richard Schiff, Robert Tittor, Mickey Cottrell, Valente Rodriguez, Warren Olney, 
Penny Griego, Michael McGrady, Gareth Williams, Don Cheadle, Michael Rispoli 
 
Regisseur: Mick Jackson 

Beschrijving: It’s hotter than hell!  
Mike Roark, directeur van de Los Angeles Office of Emergency Management, is aan het 
werk als een tot dan toe onbekende vulkaan uitbarst in het hartje van Los Angeles. Hij 
raakt gescheiden van zijn vrouw en dochter die thuis zitten.  

De lava baant zich een weg door de straten van L.A. en verwoest alles op zijn weg. Het 
is aan Roark om samen met zijn rechterhand Emmit Reese en de seismologe Dr. Amy 
Barnes de lava te bevechten. 

 
Tip 4: 
 
Privé: In NL kennen hebben we geen vulkanen, 
maar we krijgen in ons land wel steeds meer te 
maken met hitte en uitdroging. Belangrijk is te 
blijven drinken en verstandig om te gaan met 
(drink) water. Vooral de ouderen en kinderen 
vormen risicogroepen. 
 
Bedrijf: Airco’s worden vaak massaal ingezet om 
mensen aan het werk te kunnen houden op 
bijvoorbeeld een kantoor. Deze vergroten echter 
de kans op een power-dip in het gebouw. Ook 
blijven mensen vanwege de warmte eerder thuis. 
Kunnen de (kritische) bedrijfsprocessen dan 
blijven doordraaien? 
Thuiswerkplekken kunnen een optie zijn en zijn 
ook in te zetten in het reguliere werkproces. 
Indien men moet uitwijken, dan is de 
bereikbaarheid van relevante software en 
gegevens essentieel. Werk bijv. in de cloud.  
Check met je provider wat mogelijk is/blijft. 

 

Aantal sterren:  
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5. Tsunami: the aftermath & tip 5 Just in Case 
 

Jaar: 2007 

Duur: 3 uur en 6 min 

Acteurs: Tim Roth, Chiwetel Ellofor, Sophie Okonedo, Hugh Bonneville, Samrit Machielsen 
en Toni Collette 
 
Regisseur: Bharat Nalluri 

Beschrijving:  
Deze miniserie volgt een aantal personages die de tsunami van december 2004 
overleefden: een jong stel dat op zoek is naar hun kind, een Thai die zijn familie heeft 
verloren en uit alle macht probeert te verhinderen dat projectontwikkelaars alle grond van 
zijn dorp opkopen, een reddingswerker die omvang van de catastrofe maar nauwelijks kan 
bevatten, een Britse ambtenaar die alle vertrouwen in het systeem verliest, en een Thaise 
meteoroloog wiens tijdige waarschuwing in de wind werd geslagen. 

 

Tip 5: 
 
Privé: Als je huis en haard onmiddellijk moet 
verlaten, dan is het belangrijk je meest 
belangrijke/ dierbare zaken snel te kunnen 
pakken en mee te nemen. Stel daarom een 
 ‘Just in Case’-koffer samen. Kijk naar je 
gezinsamenstelling en denk aan een draagbare 
harde schijf voor foto’s en andere belangrijke 
gegevens (verzekering). Of staan ze in de cloud 
en weet je dan de relevante wachtwoorden?  
Ook aan luiers, verbandmiddelen en een radio 
(opwindbaar/ met batterijen). Zaken die je ook 
normaal nodig hebt en zo bij de hand kunt 
houden. Bereid je jezelf voor en houd ‘de koffer’ 
up-to-date. 
 
Bedrijf: Maak een (op formaat) creditcard met 
daarop de (eerste) stappen die moeten worden 
gedaan wanneer er bijv. moet worden ontruimd. 
Een crisisteam moet dan (op een alternatieve 
locatie) worden geformeerd om daarna het hoofd 
te bieden aan de uitdagingen waarvoor jullie 
komen te staan. Stel ook een crisiskoffer (met de 
noodzakelijke plannen c.q. schema’s) samen.  

Aantal sterren:    
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6. The day after tomorrow & tip 6 Navigatie 
 

Jaar: 2004 

Duur: 2 uur 

Acteurs: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok,  
Jay O. Sanders 

Regisseur: Roland Emmerich 

Beschrijving:  
Het noordelijk halfrond van onze planeet zal veranderen in een ijslandschap. Wat als we 
teruggaan naar de ijstijd? Dit is de vraag die klimatoloog Jack Hall enorm bezighoudt. Jack 
is al jaren intensief bezig met een onderzoek naar de gevolgen van de 
klimaatverandering. Wanneer hij zelf getuige is van het losbreken van een enorme 
ijsrots op Antarctica, waarschuwt hij direct het Witte Huis.  

Op dat moment bevindt zijn 17-jarige zoon Sam zich in New York. Zowel deze stad alsook 
de rest van de wereld wordt op hetzelfde moment getroffen door zware hagelbuien, 
orkanen, tornado's en hevige sneeuwval. Jack waarschuwt zijn zoon, om ten koste van 
alles binnen te blijven in de openbare bibliotheek waar hij zich schuil houdt. Een massale 
evacuatie naar het zuiden wordt opgezet, omdat dit deel van de aarde nog veilig is. Jack 
daarentegen trekt noordwaarts om zijn zoon te redden. Zelfs hij is niet voorbereid op wat 
hij onderweg tegenkomt... 

Tip 6: 

Privé: Wanneer je op weg bent, dan vertrouw je  
je op het navigatiesysteem (in de auto, op de 
telefoon, e.d.). Maar is dat mogelijk in moeilijke en 
steeds veranderende situaties? Wellicht is kompas 
(leren) lezen een optie. Zorg ook voor een zonnecel 
of andere vorm van oplader voor je mobiel. Indien 
het systeem (blijft) werken, dan ben je traceerbaar 
in geval van vermissing. 

Bedrijf: Indien een organisatie in uitwijk gaat en de 
medewerkers op een andere locatie aan het werk 
gaan, dan is het zaak de secundaire voorwaarden 
voor deze mensen helder te maken. Krijgt men de 
gemaakte reis-/verblijfkosten terug, mag men 
meerdere weken langer dan 8 uur per dag werken en 
hoe zit het met de opvang van de familie 
(kinderdagverblijf e.d.)?  Als de familie niet goed 
verzorgd ‘achterblijft’, dan zullen de medewerkers 
zich ook niet voor jouw bedrijf inzetten. 

Aantal sterren:   



	  

	  
GET	  REAL!	  |	  CATREAL.COM	  -‐	  CONTINUÏTEIT	  &	  ZICHTBAARHEID	  |	  	  06	  10	  499	  500	  |	  welcome@catreal.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pag.	  10	  

	  

7. Outbreak & tip 7 Kennis 
 
Jaar: 1998 

Duur: 123 min 

Acteurs: Rene Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., Donald 
Sutherland, Zakes Mokae, Malick Bowens, Susan Lee Hoffman, Benito Martinez. 

Regisseur: Wolfgang Petersen 

Beschrijving:  
Een spannende en akelig actuele thriller over een virus, besmettelijker dan griep, en 
dodelijker dan Aids. Via een Afrikaans aapje komt het virus Californië binnen...... De hele 
mensheid is in gevaar!  
Een gescheiden koppel gaat de strijd aan met het virus, maar wordt tegengewerkt door het 
militaire apparaat. Het virus verbergt immers een vreselijk geheim…...  

	  
Tip 7: 

Privé: Kennis is ook een belangrijk 
continuïteitsaspect. In hoeverre zijn je part-
ner, familie of dichtbijstaande vrienden op de 
hoogte van de wijze waarop jij bijv. elke dag 
je zeer zeldzame vissen intensief verzorgt. 
Heb je dat aan iemand vertelt of ergens 
genoteerd? 
Het zou toch verschrikkelijk zijn dat als ze bij 
jouw thuiskomst het niet hebben overleeft. 
Wat zou dan afgezien van de financiële 
schade, de emotionele schade zijn? Kortom: 
deel relevante kennis, voordat dit niet 
(makkelijk) meer mogelijk is. 

Bedrijf: In 2009 adviseerde de overheid in NL 
om een pandemieplan te maken. Vele 
organisaties hebben zo’n plan bedacht om het 
vervolgens niet meer te gebruiken. Dat is 
zonde, want zo’n plan geeft aan/ zou moeten 
aangeven wat voor acties ondernomen 
moeten worden als personeel (massaal) 
wegvalt door b.v. Ebola/ MERS/ pensionering/ 
massaontslag. Hoe kan het werk toch worden 
uitgevoerd met (veel) minder (gekwali-
ficeerde) mensen. Kennis valt (soms) plots 
weg en hoe kan het proces dan effectief/ 
efficiënt doordraaien? 
Verspreid de kennis onder meerdere personen 
(via jobrotation) of zorg dat de kennis 
(digitaal) gedocumenteerd terug te vinden is.	  	  

Aantal sterren: 
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8. 10.5 The final earthquake & tip 8 Social Media 
 

Jaar: 2006 

Duur: 2 uur en 41 min 

Acteurs: Beau Bridges, Kaley Cuoco, Dean Cain, Oliver Hudson, Frank Langella,  
Kim Delaney 

Regisseur: John Lafia 

Beschrijving:  
Een jaar geleden werd de westkust van Amerika opgeschrikt door de grootste aardbeving 
aller tijden. Helaas is de natuur nog niet klaar met ons.... 
10.5 The Final Earthquake is een miniserie die het genre op zijn grondvesten doet trillen. Het 
is actie en avontuur op het scherpst van de snede, met ijzingwekkende special effects en 
meeslepend menselijk drama.  

Tip 8 

Privé:  In NL lijkt de kans minimaal, maar in 
andere landen is gebleken dat social media 
een belangrijk onderdeel kans zijn in de 
informatievoorziening, het tonen medeleven 
en de rouwverwerking. Zo is op Facebook 
de status ‘In memorian’ geïntroduceerd om 
overledenen te eren.  
Ook heeft Google met Crisis Response een 
faciliteit gemaakt om vermisten aan te 
melden en door miljoenen mensen te laten 
zoeken (Personfinder). Alle beetjes helpen. 
Zorg in ieder geval dat dat je via social 
media vindbaar bent (Twitter, Facebook, 
Periscope, What’s app, etc.). 

Bedrijf: Als zich vergelijkbare gevolgen van 
een aardbeving voordoen in NL, dan heeft 
het land ongetwijfeld te kampen met een 
langdurige uitval van de vitale infra-
structu(u)r(en). Wat zou dat voor jouw 
organisatie betekenen? De social media 
kunnen een belangrijke schakel zijn tussen 
bijvoorbeeld het management en de 
medewerkers. Kunt u ze snel inschakelen 
en/of ze op afstand instructies geven?  
Maak hiervoor een crisiscommunicatieplan 
en zorg dat u ook bij uitval van internet  
alternatieven hebt (o.a. satelliettelefoon). 

 

Aantal sterren:  
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9. Meteor & tip 9 Risicokaart  
 
Jaar: 2009 

Duur: 3 uur 

Acteurs: Bill Campbell, Christopher Lloyd, Stacy Keach, Marla Sokoloff, Jason Alexander, 
Michael Rooker, Stacey Keach 

Regisseur: Ernie Barbarash 

Beschrijving: The future of humanity is at stake. 
Twee gigantische rotsblokken, vallende brokstukken die ouder zijn dan het zonnestelsel 
zelf, botsen in de ruimte op elkaar. Hun baan is veranderd. De aarde is het doelwit. In een 
afgelegen observatorium ontdekt dr. Lehman een meteoor van ongeveer driemaal zo 
groot als de Mount Everest die richting de aarde snelt. Zijn toegewijde jonge assistente 
Imogene O'Neill typt koortsachtig de coördinaten in, en ontdekt dan dat de al eerder 
geïdentificeerde meteoor Kassandra hun kant op komt. Het is slechts het begin van hun 
problemen als een regen van kleinere meteorieten de grote steden over de hele aardbol 
beginnen te verwoesten. 
De tijd dringt in Meteor, waarin oogstrelende effecten, explosief menselijk drama en 
huiveringwekkende acties zijn gecombineerd in een bloedstollend spannende miniserie. 

Tip 9: 

Privé: Het lijkt een onwaarschijnlijk scenario en 
dan is het lastig voor te stellen dat het jou zou 
kunnen overkomen. Waarom dan deze film in dit 
rijtje opgenomen….? Omdat we zeker niet 
moeten vergeten van het leven te genieten! 
Het duurt al zo kort en het kan zo maar 
afgelopen zijn. Dus geniet… van deze film en 
gebruik de tips die jou van pas komen. 

Bedrijf: Het is bekend geraakt dat in NL zeker 25 
risicovolle bedrijven zijn die nu nog onvoldoende 
in staat zijn om bij een calamiteit op hun terrein 
weerstand te kunnen bieden aan de gevolgen 
hiervan.  
Ook al is jouw bedrijf goed voorbereid op 
incidenten, calamiteiten, enzovoort. Het kan ook 
gebeuren bij de buurbedrijven of in de nabije 
omgeving. Neem je dit ook mee in je 
planvorming? Op de site risicokaart.nl vind je 
risicovolle bedrijven, plaatsen en dergelijke, per  
waardoor je beter kunt inschatten waar je 
organisatie mee te maken zou kunnen krijgen. 

 

Aantal sterren:  

  



	  

	  
GET	  REAL!	  |	  CATREAL.COM	  -‐	  CONTINUÏTEIT	  &	  ZICHTBAARHEID	  |	  	  06	  10	  499	  500	  |	  welcome@catreal.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pag.	  13	  

	  

10. De storm (NL) & tip 10 Water 
 
Jaar: 2010 

Duur: 1 uur en 40 min 

Acteurs: Sylvia Hoeks, Barry Atsma, Rik Launspach, Katja Herbers, Monic Hendrickx 

Regisseur: Ben Sombogaart 

Samenvatting:  
De Storm gaat over Julia, een 18-jarige Zeeuwse boerendochter, die zwanger raakt van 
haar vriendje Koos, een vissersjongen. Koos schrikt zo van dit nieuws dat hij met de 
Noorderzon vertrekt. Julia staat er helemaal alleen voor in een vijandig dorp: de 
zwangerschap en de bevalling worden eerst veroordeeld en later genegeerd door haar 
familie en dorpsgenoten. In de nacht van 31 januari 1953 breken de dijken in Zeeland 
tijdens een verschrikkelijke februaristorm op meer dan honderd plaatsen en wordt de 
boerderij verzwolgen door een zondvloed. Julia komt samen met haar zoon in het water 
terecht en wordt - tegen haar wil - gered door de jonge luchtmachtsergeant Aldo, haar 
baby in het water achterlatend. Ze is ontroostbaar, hult zich in stilzwijgen en weigert met 
haar gehate redder te praten. Voorzichtig probeert Aldo in contact te komen met de jonge 
vrouw, ontrafelt stukje bij beetje haar achtergrond en besluit tenslotte om haar te helpen 
haar zoon te vinden. 

Tip 10: 

Privé: Bij een overstroming of grote 
wateroverlast kan het zijn dat er geen of 
niet genoeg  drinkbaar water aanwezig is. 
In de vrijetijdswinkels zijn waterzui-
veringsapparaatjes te verkrijgen in 
verschillende prijsklassen. Ze zijn ook 
handig tijdens het kamperen. Je staat in 
de vrije natuur en de jerrycan raakt 
zienderogen snel leeg…. Deze kan ook in 
de Just in Case-koffer.  

Bedrijf: Niet alleen productiebedrijven die 
water nodig hebben bij/voor de productie 
moeten zich bewust zijn van de 
afhankelijkheid daarvan. Ook bedrijven 
met bijv. alleen kantoortuinen zijn kunnen 
(bijna) niet zonder water. Koffie/thee, 
toilet, e.d. zijn zaken die bij lange 
afwezigheid organisaties nopen tot uitwijk 
of tot stilleggen van de werkzaamheden.  
Bepaal vooraf hoe en of je hier weer-
stand aan kunt/wilt bieden. 

 
 

Aantal sterren:  
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11. Category 7: the end of the World & tip 11 Reizen 
 
Jaar: 2006 
 
Duur: 2 uur en 45 min 
 
Acteurs: Gina Gershon, Cameron Daddo, Shannen Doherty, Randy Quaid 
 
Regisseur: Dick Lowry 
 
Beschrijving: The storm of global proportions is coming 
In dit huiveringwekkende vervolg op Category 6: Day of Destruction wordt de strijd van de 
mens tegen de elementen tot het uiterste opgevoerd. De wereld krijgt te maken met 
onvoorstelbaar krachtige stormen.  
De Eiffeltoren wordt omver geblazen, Mount Rushmore bezwijkt onder de orkaankracht en 
de piramiden van Egypte vallen ten prooi aan kolkende windhozen die als zwarte 
slangen over de woestijn kronkelen. Op twee continenten ontstaan nieuwe corridors waar 
tornado's vrij spel hebben. Wanneer het Museum of Natural History in New York wordt 
geteisterd door een bizarre kikkerplaag, zoeken religieuze fanatici en wetenschappers om 
het hardst naar een verklaring. Jarenlang hebben wetenschappers theorieën ontwikkeld en 
gewaarschuwd voor het broeikas-effect. Nu is er eindelijk iemand bereid om naar hen te 
luisteren: Judith Carr, het nieuwe hoofd van de nationale rampenbestrijding. Zij slaat groot 
alarm, want deze superstorm is nog maar het begin van de rampspoed die de aarde te 
wachten staat.  

 
Tip 11: 
 
Privé: Nederlanders reizen veel naar het 
buitenland en vestigen ze zich daar ook. 
Elk land heeft zijn schoonheden, maar 
helaas ook zijn risico’s. 
De NL’se overheid geeft negatieve reis-
adviezen, indien het om één of andere 
reden (instabiel bewind, terrorisme, 
natuurgeweld, epidemie, enz.) niet 
verantwoord is daar heen te reizen.   
Meer weten over hoe reisadvies tot stand 
komt? Zie reisadvisering en  
NL’ers die ondanks dat toch blijven… 
 
Bedrijf: Wat als jouw bedrijf wordt gecon-
fronteerd met bijvoorbeeld een aswolk of een 
nucleair incident waardoor reizen en transport 
van en naar het bewuste land niet mogelijk is. 
Wat doe je dan? Wat als (cruciale) onderdelen 
niet kunnen worden gehaald? Zorg voor 
alternatieven. Bepaal de zwakste schakel(s) in 
de keten en neem maatregelen (verzekering, 
inslaan dan noodzakelijke middelen, etc.). 

  
 
Aantal sterren:   
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12. Pandemic (AUS) & tip 12 Geneesmiddelen 
 
Jaar: 2007 
 
Duur: 2 uur en 46 min 
 
Acteurs: Tiffani Thiessen, Vincent Spano, Faye Dunaway, Eric Roberts, Bruce Boxleitner, 
Bob Gunton, James DuMont, French Stewart 
 
Regisseur: Armand Mastroianni 
 
Beschrijving: The fear is real. The panic is spreading 
Wat heb je als een dodelijke variant van een onbekend virus zich elke seconde verder 
verspreidt en steeds nieuwe slachtoffers maakt? Wat heb je als een hele stad in 
quarantaine moet? Wat heb je als je niet weet waar het virus vandaan komt en ook niet 
wat je ertegen kunt doen? Dan heb je een epidemie. 
 
Bij het centrum voor volksgezondheid krijgen de epidemiologen Dr. Kayla Martin en Carl 
Ratner een panisch telefoontje uit een passagiersvliegtuig dat van Australië op weg is naar 
Los Angeles. Een jongen van negentien is aan boord gestorven aan zeer hoge koorts en 
oncontroleerbare stuipen. Kayla is direct gealarmeerd en geeft het bevel om alle passagiers 
bij aankomt in quarantaine te stellen, een besluit waar burgemeester Richard Delasandro 
niet blij mee is. Hij vreest dat er onder de bevolking paniek zal uitbreken. Het centrum 
voor volksgezondheid staat voor een grote en beangstigende uitdaging: is het vogelgriep, 
een biologische aanval, of erger nog, een nieuw en oncontroleerbaar virus? 

 
Tip 12: 
 
Privé: Tegenwoordig kun je vele geneesmiddelen op  
internet kopen. Tijdens de pandemie van 2010 werd 
Tamiflu op deze manier massaal aangeboden. 
Jodiumpillen zijn populair bij een nucleaire ramp zoals 
in Japan. Veelal zijn de bijwerkingen heftig en worden 
ze voorbarig genomen uit angst. De keuze blijft 
natuurlijk aan jou, maar laat je goed informeren over 
of en wanneer te nemen. Zorg in ieder geval altijd 
voor een noodvoorraad medicijnen (insuline, 
hartpillen, bloeddrukstabilisatoren, etc.). Ook voor in 
de Just-in-Casekoffer. De apotheek is niet altijd open 
(ook niet op internet!).  
 
Bedrijf: Zorg voor een gedegen Bedrijfshulpverlening 
binnen uw organisatie. Zoals een voldoende aantal 
hulpverleners (ook in de nachtelijke uren).  
Nu heten ze basishulpverleners en zullen daarmee ook 
wellicht inzetbaar buiten de organisatie.  
Ook een recente en goed gevulde EHBO-koffer is van 
essentieel belang.  

 
 
Aantal sterren:  
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13. The storm (USA) & tip 13 Lessons Learned 
 
Jaar: 2009 
 
Duur: 3 uur 
 
Acteurs: James Van Der Beek, David James Elliott, Teri Polo, Marisol Nichols, Treat Williams 
 
Regisseur: Bradford May 
 
Beschrijving: De veranderlijke krachten van de natuur komen samen – in de lucht, op het 
land, in de zeeën – terwijl de wereld haar laatste, catastrofale uren aftelt. 
 
Miljardair Robert Terrell heeft zijn levenlange obsessie vervuld en geschiedenis geschreven 
met "weercreatie"- technologie, middels zijn Atmospheric Research Institute. Maar tijdens 
een test wordt er een stoot energie de ionosfeer in gestuurd, met onverwachte gevolgen. 
De experimenten drijven de planeet naar de vernietiging – orkanen veranderen van koers, 
winden slaan om van heet naar koud, stortregens leggen hele regio's lam, en gebouwen 
brokkelen af tot ruïnes onder explosieve onweersstormen. Het is pas het begin….. 

 
Tip 13: 
 
Deze tip staat in het teken van het 
International Katrina Project (IKP). In 
1995 werd het Amerikaanse New 
Orleans door een storm geteisterd 
met desastreuze gevolgen.  
Nu jaren later zijn er lessen te leren 
uit deze tragedie.  Hoe zou een 
dergelijk scenario in Nederland 
opgevangen worden? Prof. Eelco H. 
Dykstra M.D. heeft een boek 
geschreven waarin om mensen na te 
laten denken over dit risico in 
Nederland.  
Wat kunnen wij doen? In workshops 
kunnen individuen (ZZP’ers) en 
organisaties meedenken over (vooraf) 
te nemen maatregelen. Onderkende 
groepen hierbij zijn de overheid, 
kenniswerkers, bevolking, media en 
het bedrijfsleven. Hoe kan worden 
omgegaan met de uitval van de vitale 
infrastructu(u)r(en)? NL kent 12 
categorieën, zoals transport, nuts-
voorzieningen, gezondheidszorg, etc.  
 

 
 
Aantal sterren:   
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14. United 93 & tip 14 Terrorismedreiging 
 
Jaar: 2006 
 
Duur: 1 uur en 3 kwartier 
 
Acteurs: J.J. Johnson, Gary Commock, Polly Adams, Opal Alladin, Starla Benford, Trish 
Gates, Nancy McDoniel, David Alan Basche 
 
Regisseur: Paul Greengrass 
 
Beschrijving:  
De film gaat over United Airlines vlucht 93 van 11 september 2001 die door terroristen 
werd overgenomen. De passagiers kwamen door gesprekken op hun mobiele telefoons 
erachter dat andere vliegtuigen al in de torens van het WTC waren gevlogen en dat hun 
vliegtuig op weg was naar Washington D.C.....  
De film laat zien hoe de passagiers besloten hun leven op te offeren en het vliegtuig te laten 
neerstorten voor het zijn bestemming kon bereiken. De film zal de gebeurtenissen van de 
vlucht van 90 minuten realtime weergeven, opgenomen met handheld camera’s, en is 
gemaakt met de volledige steun van de families van de omgekomen passagiers. 
 

Tip 14: 
 
Privé: Iedereen in die tijd weet nog waar 
hij was toen de vliegtuigen zich in de 
torens boorden. Helaas hebben we in 
Nederland ook met daden van terrorisme 
te maken. Wat kun je als burger doen? 
De site NL-Alert (direct informatie bij een 
noodsituatie) geeft informatie.  
 
Bedrijf: Het Alerterings-systeem 
Terrorismebestrijding (ATb) is een 
waarschuwingssysteem voor overheid en 
bedrijfsleven. Het systeem waarschuwt 
bedrijfssectoren en overheidsdiensten 
voor een dreigende terroristische aanslag. 
Op die manier kunnen er snel maatregelen 
worden genomen die het risico op een 
aanslag kunnen verkleinen of de gevolgen 
ervan kunnen beperken. De rijksoverheid 
biedt tools voor bedrijven, publieke 
instellingen en overheden. Hierin staan 
beveiligingsmaatregelen die tevens helpen 
de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, de 
kans op economische schade beperken en 
maken de organisatie weerbaarder tegen 
een aanslag, spionage of andere vormen 
van criminaliteit. 
 

 
Aantal sterren:  
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15. Flood & tip 15 Crisisbeheersing  
 
Jaar: 2008 
 
Duur: 1 uur en 47 min. 
 
Acteurs: Nigel Planer, Tom Courtenay, Joanne Whalley, Robert Carlyle, David Suchet, 
Jessalyn Gilsig, Ralph Brown, Gottfried John, Tom Hardy, Pip Torrens 
 
Regisseur: Tony Mitchell 
 
Beschrijving: I’ts coming straight for us 
In FLOOD wordt het ondenkbare werkelijkheid. Als een zware storm over het land trekt 
en het ook nog eens springtij is, ontstaat er een kolossale vloedgolf die de oostkust van 
Engeland overspoelt. De vloedgolf raast over de rivier de Thames naar Londen, waar het 
water over de dam slaat en de stad overspoelt. Miljoenen inwoners dreigen de 
verdrinkingsdood te sterven. Samen met zijn vader Leonard Morrison schiet topingenieur 
Rob zijn ex-vrouw Sam te hulp, die een expert is op het gebied van waterkeringen. 
Gezamenlijk proberen zij de stad van de ondergang te redden.  
 

Tip 15: 
 
Privé: Een sterke film waar nog een 
verwijzing wordt gemaakt naar de 
overstroming in 1953 in Zeeland (NL). 
Levensecht wordt in beeld gebracht hoe 
mensen in het nauw komen door het water. 
Men moet huis en haard (voor lange tijd) 
verlaten. Wat zou jij mee willen nemen? 
Zorg in ieder geval dat voor de (kleine) 
kinderen naamplaatjes/-bandjes klaar hebt 
liggen. Zo zijn ze later weer te traceren en 
kunnen worden herenigd met jou. 
 
Bedrijf: In deze film zie je een Crisis 
Management Team actief is. Zie hoe ze 
moeilijke beslissingen moeten nemen en zie 
ook hoe de teamleden moeten kiezen 
tussen land en familie. 
Zorg ook voor vervanging van teamleden. 
Je kunt maximaal 8 uur vol in de running 
zijn. Log ook de feiten (zijn tastbaar) en 
besluiten, zodat je weet wat je gedaan hebt 
(voor evaluatie), maar het kan ook als 
overdrachtsmiddel ingezet worden. Kun je 
ook bij alle relevante gegevens komen? 

 
 
Aantal sterren:  
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16. San Andreas & tip 16 Hope for the best, prepare for the worst 
 
Jaar: 2015 
 
Duur: 1 uur en 7 min. 
 
Acteurs: Dwayne Johnson, Alexandra Daddario en Carla Gugino 
 
Regisseur: Brad Peyton 
 
Beschrijving:  
De beruchte San Andreasbreuk maakt zijn gevreesde reputatie waar. Californië wordt 
getroffen door een allesverwoestende aardbeving. Een SAR-helikopterpiloot (Dwayne 
Johnson) en zijn van hem vervreemde vrouw reizen van Los Angeles naar San Francisco, 
om hun enige dochter te redden. Hun gevaarlijke reis naar het noorden is slechts het 
begin. 
 

Tip 16: 
 
Ter lering en vermaak voor privé én bedrijven:  
Een muis, kijkend door een gat in de muur, zag de boer 
en zijn vrouw een pakje openen. Hij vroeg zich af wat 
voor soort voedsel er wel niet in dat pakje kon zitten. Om 
vervolgens te ontdekken dat het niets anders was dan 
een muizenval en hij werd bang. Hij rende de boerderij 
uit, de erf op en schreeuwde:‘Muizenval! Muizenval! Er is 
een muizenval in huis!’ De kip zei:‘Sorry meneer Muis, ik 
snap dat het voor u een probleem is. Maar mij raakt het 
totaal niet.’ De muis ging naar het varken, die hem 
vertelde: ’Meneer Muis, ik kan niets meer voor u doen 
dan bidden. Wees gerust, we zullen u herdenken in onze 
gebeden.’ Vervolgens ging de muis naar de koe toe en 
vertelde haar van de muizenval. De koe antwoordde: 
’Een muizenval? Ben ik in gevaar? Ik denk van niet.’ Toen 
ging de muis maar terug naar de boerderij, bang om in 
de muizenval te lopen. ‘s Nachts klonk een harde knal. 
De boerin rende naar de muizenval om te zien wat er in 
gevangen zat. Ze zag in het donker niet dat het een 
giftige slang was die in de muizenval gegleden was. Ze 
werd gebeten. De boer bracht zijn vrouw zo snel mogelijk 
naar het ziekenhuis. Ze keerde nog met koorts 
huiswaarts en de boer besloot soep voor haar te maken. 
Kippensoep. Hij pakte een mes en liep naar het erf. De 
vrouw van de boer werd maar niet beter, dus besloten 
familie en vrienden haar een bezoekje te brengen. Voor 
het eten, bereidde de boer varkensvlees. Helaas, de 
boerin stierf een tijdje daarna. Vele vrienden en buren 
kwamen naar de begrafenis. Om iedereen te trakteren, 
offerde hij de koe. 

 
De volgende keer dat je hoort dat iemand een probleem heeft en je denkt dat het jou niet 
aangaat, denk dan nog eens. Als er een muizenval in huis is, dan is iedereen in gevaar! 
 
Aantal sterren:   
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17. Contagion & tip 17 Wetenschappelijk onderzoek 
 
Jaar: 2011 
 
Duur: 1 uur en 6 min. 
 
Acteurs: Matt Damon, Marion Cotillard en Kate Winslet 
 
Regisseur: Steven Soderbergh 
 
Beschrijving:  
In deze film volgen we de razendsnelle verspreiding van een dodelijk virus. Een paar dagen 
na de besmetting volgt de dood. Terwijl deze pandemie groeit, is de hele medische wereld 
in rep en roer om een geneesmiddel te vinden en om de paniek onder de mensen te 
bedwingen. Aan de andere kant zien we de mensen die voor hun overleving vechten en 
voor hun geliefden zorgen. Een totaalbeeld van een gemeenschap die totaal ineenklapt 
door dit luchtgedragen virus). 
 

 
Tip 17: 
 
Privé: Volgens de Maya-kalender zou op 20 
december 2012 het einde der tijden losbarsten. 
Of toch niet? De berekening bleek verkeerd en 
het is nu met vele jaren opgeschoven.  
De wetenschap doet constant z’n best zaken 
voorspelbaar te maken. Maar als je het boek 
‘Zwarte Zwanen’ van Nassim Nicholas Taleb 
leest, dan moet je helaas wel anders gaan 
praten… Zie: http://bit.ly/helden-voorbereiding   
 
Bedrijf: Het Erasmus MC in Rotterdam heeft 
een H5H1 ontwikkeld die ook levensbedreigend 
is voor de mens. Vanuit het oogpunt van de 
wetenschap is dat een knap staaltje werk, maar 
het heeft ook een aantal enge kanten. Amerika 
doet ook zijn uiterste best om de uitkomsten 
van dit onderzoek binnenskamers te houden….  
Hoe zorg jij dat wezenlijke informatie niet in 
handen komt van niet-geautoriseerde personen 
of organisaties (door middel hacks, e.d.)? 
Er zijn nu legio technieken en bedrijven die je 
daarbij kunnen helpen om dat voor te zijn (ISO 
2700). Tip: boek Datameesters van S. Baker. 
Zorg dat voor jouw organisatie kritieke gegevens 
en procedures ten alle tijden alleen voor jou 
beschikbaar zijn en blijven). 
 
 
 

 
Aantal sterren: 
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18. Enron & tip 18 Vertrouwen en (on-line) reputatie 
	  

Jaar: 2006 
 
Duur: 1 uur en 5 min 
 
Acteurs: Ken Lay, Jeff Skilling & Ben Glisan Jr 
 
Regisseur: Alex Gibney 
 
Beschrijving: The Smartest Guys in the room 
Het schokkende verhaal achter het faillissement van energiebedrijf Enron, eens de zevende 
grootste onderneming van de VS. Aan de hand van de bevindingen uit de bestseller "The 
Smartest Guys in the Room" onderzoeken de makers hoe het mogelijk was dat de top van 
het bedrijf miljoenen dollars aan bonussen binnenhaalde, terwijl investeerders en personeel 
hun zuurverdiende spaargeld in rook zagen opgaan. Uit talloze interviews, persoonlijke 
nota's van de directie en de tapes van de telefoongesprekken van de Enron-traders komt 
een gitzwart portret van het Amerikaanse kapitalisme - vol onvoorstelbare persoonlijke 
excessen en een compleet gebrek aan morele waarden - naar voren (financiële ramp). 
 

Privé: In hoeverre bent u in staat als privépersoon tegen 
bijvoorbeeld grote ondernemingen te ageren, indien 
daar malversaties plaatsvinden of in kleinere vorm u niet 
het product geleverd krijgt dat u wenst?  
Hét antwoord daarop is de social media: Twitter, 
Facebook, Google+, Blogging, Youtube en vele andere.  
Waar vroeger uw klacht niet gehoord werd, kunt u deze 
nu kwijt via deze media. U kunt een beweging op gang 
brengen die de oneffenheden binnen organisaties aan 
het licht zullen brengen of uw zaak positief kunnen 
beïnvloeden. 
 
Bedrijf: De social media zijn niet meer weg te denken. 
Het is dan ook verstandig om als organisatie hierin 
zichtbaar te zijn en vooral positief in deze media te 
komen en te blijven. Dit is met name noodzakelijk om 
als bedrijf o.a. producten te kunnen (blijven) verkopen 
aan de verschillende doelgroepen. 
Ook is het zeer verstandig om naast webcare, aan  
Social Media Watching te doen. Hoe komt uw bedrijf 
over? Wat zegt men over u? Meet en weet u hoe u er 
voorstaat. In goede, maar ook in slechte tijden! 

 
 
 
Aantal sterren:  
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19. I.O.U.S.A & tip 19 Financiële zekerheid 
 
Jaar: 2009 
 
Duur: 1 uur en 24 min 
 
Acteurs: nvt 
 
Regisseur: Patrick Creadon en Christine O’Malley 
 
Beschrijving: One nation. Under stress. In Debt  
In deze documentaire wordt de snel groeiende schuld van de federale overheid in de VS en 
de (mogelijke) gevolgen voor de burgers onderzocht. Aan de hand van archiefbeelden, 
economische gegevens en vele interviews ontstaat een toegankelijk, helder en zeer 
alarmerend beeld van de economische en financiële situatie in de VS. 
In de film worden ook verschillende scenario’s geschetst en suggesties gedaan om tot 
gezondere overheidsfinanciën te komen. 
Voor iedereen die in meer of mindere mate door de kredietcrisis geraakt is…. 
 
 

Privé: Inmiddels is NL ook aardig in een financiële 
crisis geraakt. Vele mensen worden ontslagen, de 
huizenmarkt is ingestort, de pensioenen lijken steeds 
minder zeker en ga zo maar door. Wat kunt u daar 
privé aan doen? 
Door bijvoorbeeld aan een continuïteitsprogramma te 
gaan werken. Dit kan via internet(marketing), via 
netwerkmarketing, affiliate(marketing), royalties en 
ga zo maar door. Het kost zeker de nodige 
inspanning, maar het zal tot een aardig zakcentje, 
dan wel financiële vrijheid kunnen leiden. 
 
Bedrijf: Vele organisaties gaan momenteel failliet in 
NL door de financiële crisis. Het einde lijkt ook nog 
niet inzicht. In de landen om ons heen is de malaise 
wellicht nog veel groter. 
De oplossing hiervoor wordt niet in dit E-book 
gegeven. Wel is het belangrijk om continuïteits-
management als proces in de organisatie te gaan 
borgen. Dit betekent dat o.a. in kaart wordt gebracht 
welke risico’s de organisatie kan treffen. Ook komt de 
financiële impact dan aan de orde. Wellicht is dan een 
deel op te vangen via verzekeringen, samenwerkings-
verbanden en procesverbeteringen. Hierdoor zal uw 
bedrijf aan veerkracht & weerbaarheid winnen. 

 
 
Aantal sterren:  
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20. The Age of Stupid & tip 20 Klimatologische veranderingen  
 
Jaar: 2009 
 
Duur: 1 uur en 32 min 
 
Acteurs: Pete Postlethwaite  
 
Regisseur: Franny Armstrong 
 
Beschrijving:   
In 2055 is de hoofdpersoon de laatste man op een verwoeste aarde. Hij kijkt terug in de 
beeldarchieven van 1950 tot 2008 en vraagt zich af waarom de klimaatverandering geen 
halt werd toegeroepen toen we de kans hadden. 
 
Met een indrukwekkende mix van echte en geanimeerde beelden confronteert hij de kijker 
met zes zeer persoonlijke verhalen vanuit alle hoeken op aarde. Zijn rampzalige verleden 
is, als we niet ingrijpen, onze toekomst. Daarmee is 'The Age Of Stupid' vooral een film die 
een beroep doet op ons verstand. Wij kunnen leren van de fouten van de generatie van de 
hoofdpersoon en het juiste doen. 
 

 
Privé: Binnen een aantal decennia zal de 
Noordpool door het veranderende klimaat   
in de zomer sneeuwloos zijn.  
Dat is de verwachting van een Noorse 
wetenschapper. Maar hij geeft gelukkig ook 
aan dat het tij te keren is. Wil jij daaraan 
meewerken? Het zit ‘m al vaak in kleine 
dingen: Gebruik (zo min mogelijk weliswaar) 
groene stroom, houd de plasticberg zo klein 
mogelijk en neem vaker de fiets. Dat is nog 
gezond ook! 
 
Bedrijf: Steeds weer komen bedrijven in het 
nieuws die de milieuwetten overtreden. Een 
vaststaand feit is dat bijvoorbeeld bij iedere 
brand stoffen vrijkomen die voor de volks-
gezondheid en de natuur gevaar opleveren. 
Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die 
duurzaam produceren. Het is van belang dat 
ook jouw organisatie dit hoog in het vaandel 
heeft staan. 
Deze film is een must om te zien en laten we 
met zijn allen, van kleine tot grote (non-) 
profit organisaties, voor de continuïteit van  
onze wereld zorgen. TO BE CONTINUED…!   

 
 
Aantal sterren:  
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 21. Net als in de film… Supertip: Hanteer de SCRIPT-methode  
 
In de voorgaande hoofdstukken heb je, op een hopelijk vermakelijke manier, tips gekregen 
om privé, dan wel bedrijfsmatig om te gaan met continuïteitsverstorende situaties. 
 
Hoe kun je verder gaan en jouw veerkracht en weerbaarheid in dit soort situaties 
verhogen/ verbeteren? Dat kan door het inzetten van de SCRIPT-methode. Het is een vijf-
dimensionaal model, waarvan de eerste laag hier is uitgewerkt. 
 
Hieronder staat de methode uitgewerkt. Zie ook de site van de S.C.R.I.P.T.-methode. 
 
21.1 SCENARIO  

 
Mindset is heel erg belangrijk om een (ramp)situatie te overleven. Daarom is het van belang 
verschillende Wat als-scenario’s uit te denken. Zoals je bij de behandeling van de films in de 
vorige hoofdstukken hebt kunnen zien, hoeft het niet heel ingewikkeld te zijn.  
Bewezen is dat wanneer men al van te voren over een bepaalde situatie heeft nagedacht/ 
gevisualiseerd, dat men sneller, beter, met meer veerkracht reageert. 
Zo zal een sporter vele keren zijn sprong, trap of stap al meerdere keren voor zich zien om 
daar het beste resultaat mee te behalen. 
Dit is ook belangrijk bij continuïteitsplanning. Wat is de impact van een bepaalde 
gebeurtenis en wat kan ik er aan doen/laten? 
Schrijf een scenario rond de verwachte (langdurige) uitval/ risico’s van: personeel (kennis), 
informatie (gegevens), ICT (soft- /hardware en telefonie), techniek (elektrische, tools), 
faciliteiten (gebouw/ catering) en klanten/ leveranciers/ belanghebbenden (imago)  
er kan gebeuren en bepaal de jouw strategie daarop.  
Maak middels een scenario duidelijk waar de problemen/ uitdagingen voor het bedrijf zouden 
kunnen optreden. beeldend. Gebleken is dat als men al een keer heeft nagedacht 
(visualisatie).  
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21.2 CONTINUÏTEIT 

 
Risico’s zijn onlosmakelijk verbonden aan ondernemen. Echter in hoeverre gaat het ten koste 
van de continuïteit van de onderneming. Soms worden er investeringen gedaan die niet 
helemaal verantwoord zijn of vertrekken medewerkers en hun kennis. Ook vanuit ICT-
gedachte heeft men vaak maar één (of geen) back-up, omdat dat te duur zou zijn. 
In professionele termen heet dat het accepteren van risico’s. De ondernemer bepaalt welke 
risico’s genomen gaan worden. 
In hoeverre wordt deze risico’s dan bewust genomen? Staat men (voldoende) stil bij de 
effecten van uitval en/of verlies? Risico’s kunnen bijvoorbeeld worden geaccepteerd, 
verminderd en/of overgedragen. De laatste twee kunnen in gang worden gezet door 
maatregelen te treffen, zoals verzekeren of het plaatsen van bedrijfsdata in de cloud. 
Continuïteit is een relevant aspect van de bedrijfsvoering. Hoe lang kunnen kritische 
processen uitvallen, zonder dat dit groot effect heeft op de continuïteit van jouw bedrijf? 
Continuïteitsplanning bepaalt aan de hand van scenario’s welke maatregelen noodzakelijk zijn 
Afhankelijk van de risico’s wordt bepaald welke strategie(ën) in te zetten. 
Ondernemen is risico nemen. Tot hoever ga jij? 
 
21.3 RESULTAAT 
 

 
Of te wel, wat wil je bereiken? 
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Baten moeten de kosten overstijgen, want anders komt de (financiële) continuïteit van het 
bedrijf in gevaar. Bij continuïteitsplanning is dat niet altijd goed inzichtelijk te maken. Eerst 
moet een geschetst scenario zich voordoen wil de negatieve impact het bedrijf op kosten 
jagen. Met het argument ‘Het overkomt mij niet’ doet men op korte termijn geen relevante 
investeringen, met als gevolg dat bij het optreden van het scenario men met de gebakken 
peren zit. 
Bijvoorbeeld men is afhankelijk van een leverancier (stroom) en pas bij uitval van die 
leveranties wordt duidelijk hoeveel dat het bedrijf kost. Systemen vallen uit en daarmee 
vermindert/stagneert de productie. Dit kan een aanzienlijke kostenpost betekenen. Regelt 
men in dit geval een noodstroomvoorziening dan zal de uitval minimaal zijn en daarmee ook 
de kosten. Een eenmalige investering levert dus baten op. 
Vaak is het zo dat als bedrijven een continuïteitsplan maken ze ook betrouwbaarder zijn  
naar buiten toe. Dit geeft een positief imago, hetgeen kan bijdragen aan de baten (meer 
verkopen). 
	  

21.4 IMPACT 
 

 
 
Aan de hand van een Business Impact en Risicoanalyse (BIARA) kan een bedrijf bepalen 
waar het staat. Navenant kunnen daar dan maatregelen op genomen worden. 
Het is zinnig dit voor alle processen binnen het bedrijf te doen, waarbij de nadruk moet liggen 
op de primaire, kritische processen. 
Voor een bedrijf (van 1 of meer medewerkers) zullen dat onder andere ICT-gerelateerde 
processen zijn. Het is dan door middel van de BIA interessant om te bekijken waar hij/zij voor 
de uitvoering van die processen niet (lang) zonder kan. In de BIA wordt vastgelegd welke 
(primaire) processen er zijn, welke prioriteit ze hebben, hoe lang ze mogen uitvallen (MTU - 
maximaal toelaatbare uitvalsduur) en wat er voor nodig is deze binnen de gestelde tijd weer 
door te kunnen laten draaien. Ook wordt hierin de maximaal toelaatbaar dataverlies ingeschat 
(hoe vaak is een back-up nodig). In de RA wordt op verschillende onderdelen gekeken naar 
de kans dat het voor zal/kan komen (Hoog, Midden en Laag). 
Wanneer de BIA en RA zijn ingevuld, kan er een plan met maatregelen worden gemaakt en 
wie wat moet doen in geval de impact/het scenario zich manifesteert. 
Een calamiteit is pas een ramp als je niet voorbereid bent. Maak een script voor continuïteit! 
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21.5 PLAN(NING) 
 

 
 
Afgaande op het voorgaande zou de indruk kunnen zijn ontstaan dat het opstellen van een 
scenario en het maken van een plan duur zal zijn. Dat hoeft helemaal niet.  
Het doel van een continuïteitsplan is het creëren van bedrijfszekerheid en daarmee 
veerkracht. Dat wil zeggen dat je mee met je bedrijf kunt mee bewegen op de golven van 
tegenslag, maar er goed dan wel uitkomt. 
Ook met het alleen afspraken met bijvoorbeeld leveranciers en/of concullega’s kan al soelaas 
bieden. Zo had Vodafone zich heel veel ellende kunnen besparen als zijn in overleg met KPN 
en T-mobile afspraken hadden gemaakt over het overnemen van diensten in geval van uitval. 
De imagoschade van Vodafone is groots en klanten zullen zich wel twee keer nadenken voor 
ze een nieuw abonnement bij hen afsluiten. 
Dat kan ook jouw bedrijf gebeuren. Door af te spreken met een concullega kunt u in goede  
en in slechte tijden met elkaar werken.  
 
U bent onderdeel van een keten en het is voor u en voor uw klant van belang dat deze in  
tact blijft. Een calamiteit wordt pas een ramp als je niet voorbereid bent. Plan nu de acties en 
benodigdheden. Creëer die bedrijfszekerheid, met alle benefits (voordelen) die daar bij horen! 
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21.6 TRY-OUT 

 
Wanneer alle (kritische) processen in kaart zijn gebracht, de strategieën bepaald zijn, de 
plannen zijn opgesteld, dan wordt het tijd om te testen. Werkt het zoals het bedacht is en 
worden de gestelde termijn van herstel gehaald? Zijn de gewenste resources aanwezig?  
Weet iedereen zijn rol en wordt deze naar behoren uitgevoerd? 
Voor de eerste keer heet dat een test. Natuurlijk is het belangrijk het niet bij een keer te 
laten en het daarmee oefenen wordt. Check regelmatig of de bedachte scenario’s en 
strategieën nog voldoen. Deze worden dan gecheckt door het houden van oefeningen.  
Test/ beoefen het plan met een bepaalde frequentie (meestal één keer per jaar of als er  
grote veranderingen in het continuïteitsplan hebben plaatsgevonden).  
Wees en blijf voorbereid….. 
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Nawoord - Ken jij andere relevante films? 
 
Ik (Nick Schaart) hoop je met dit E-boek een kijkje te hebben kunnen geven in de wereld 
van continuïteitsmanagement/-planning en hoe jij en jouw organisatie daarmee 
weerbaar(der) en veerkrachtig(er) kunnen worden. 
Door het vanuit een ander perspectief te beschrijven dan op de gangbare manieren, 
wakkert het wellicht (nog) meer je interesse aan om een en ander (beter) voor jezelf,  
je naasten en/of je organisatie te regelen. 
 
Het doel is om bij 1.000 organisaties (van ZZP’er tot grote concerns) het 
continuïteitsbewustzijn te verhogen, opdat onze wereld er uiteindelijk (veel) 
beter van wordt.  
 
Andere en/of nieuwe films? Geef ze door op onderstaand mailadres en vertel ons ook welke 
tips jij hebt (te geven) …. 
	  

	  


