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RISKMANAGEMENT

Financiële schade door

grieppandemie

Heeft u als controller al uitgerekend wat de impact van nieuwe influenza A type H1Ni (Mexicaanse griep)

is op het flnanciële resultaat? Hoewel de berichtgeving in de media vooral gericht is op de verspreiding

van het virus, belicht recent onderzoek de mogelijke economische schade voor Nederlandse bedrijven

als gevolg van de Mexicaanse griep. Die schade wordt door Nederlandse CFO’s beraamd op een omzetdaling

van gem iddeld 3,5 procent ofwel een slordige i,8 miljard euro.
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D
e Mexicaanse griep staat niet op zichzelf.
Een grieppandemie, een griep veroorzaakt
door een nieuw griepvirus die vrijwel gelijk

tijdig en overal ter wereld voorkomt, zien we eens in
de 10 tot 50 jaar (zie tabel 1). Zowel grote als kleine
bedrijven kunnen hierdoor worden geraakt. De
Aziatische ontwikkelingsbank (ADB) heeft in een
rampscenario 248 miljard euro schade opgenomen
voor de Mexicaanse griep. De Wereldbank heeft ge
meld dat een grieppandemie wereldwijd 663 miljard
euro kan gaan kosten.
Uit recent onderzoek blijkt dat 72 procent van de grote
Nederlandse bedrijven is voorbereid op een grieppande
niie; 45 procent daarvan verwacht een impact op de fi
nanciële resultaten en houdt rekening met een omzet
da1iig van gemiddeld 3,5 procent (zo’n 1,8 miljard euro).
Het onderzoek maakt tegelijk duidelijk dat 28 procent
van de bedrijven onvoorbereid is op de griep. Deze be
drijven nemen daarmee een onacceptabel groot risico.

Gevolgen voor uw bedrijf

Volgens de schattingen wordt 1 op de 3 mensen wereld
wijd ziek bij een uitbraak van een giieppandemie. Er
client daarom een gedegen Business Continuity Plan
(BCP) te zijn, een plan dat meer omvat dan maatrege
len gericht op het waarborgen van de continuiteit van
de IT alleen. Het BCP omvat concrete maatregelen
die voortkomen uit het Business Continuity Manage
ment (BCM), bier gedefinieerd als een proces dat

Tab& 1 Grieppandemieen door de jaren heen

Jaar Grieppandemie
2009 Mexicaanse
2005 Vogelgriep
2003 -

1968 J
1q571918

________

potentiele bedreigingen voor een organisatie identi
ficeert en bepaalt wat de uitwerking op de ‘operatie’
van de organisatie is als deze bedreigingen daadwer
kelijk manifest worden.
Kun je als controller alle risico’s condom de continul
teit en mogelijk te nemen interne controlemaatrege
len uberhaupt tijdig overzien? Het antwoord daarop
is waarschijnlijk ‘nee’, maar het kan bet bedrijf
waarin de controller werkzaam is wel verweten wor
den als men het nalaat een gedegen analyse te maken
en maatregelen te nemen. In het verleden richtte een
BCP zich voornamelijk op de gebouwen, de appara
tuur en de IT. Echter, de vraag die men momenteel
ook vooral moet stellen is: met welke risico’s heb ik
eigenlijk te maken bij een grieppandernie zoals deze
zich nu openbaart? Hierbij gaat bet inimers vooral
om risico’s rondom het uitvallen van werknemers,
maar bijvoorbeeld ook van werknemers bij toeleve
ranciers. Kortom: een bedrijf kan bet zich niet ver
oorloven geen maatregelen te treffen om de continul
teit van het bedrijf te waarborgen.
Uit ervaring blijkt dat bestaande BCP’s over het alge
nieen ontoereikend zijn waar het gaat om het perso
neel en de meest kritische competenties van deze
personeelsleden. De BCP’s dienen daarom te worden
aangevuld met maatregelen die specifiek gericht zijn
op het waarborgen van bedrijfscontinuIteit. De im
pact van de grieppandemie gaat echter verder dan bet
personeel van de eigen organisatie. Toeleveranciers
en afnemers vormen een cruciale scbakel binnen het
bedrijfsproces van elk bedrijf en aangezien ook zij ge
raakt kunnen worden door de gevolgen van de griep
pandemie, is hun continuiteit tevens een risico voor
de eigen organisatie. Dit betekent dat er een BCP op
gesteld moet worden die zich vooral richt op de
‘menselijke’ factor van het bedrijfsproces, het perso
neel is tenslotte een zeer belangrijke asset.
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Te nemen maatregelen
Het grootste risico dat zich tijdens een grieppandenile is
het langdurig of collectief uitvallen van personeel waar
door missiekritische activiteiten binnen het bedrijf niet
uitgevoerd kunnen worden, goederen niet afgeleverd
kunnen worden, d.iensten niet aangeboden kunnen wor
den en niet samengewerkt kan worden met externe par
tijen. Weilce maatregelen kan een controller nemen om
de continulteit van de bedrijfsvoering beter te waarbor
gen? Hoe selecteer je de juiste maatregelen?
Het opstellen van een adequaat BCP begint met het
uitvoeren van een gedegen risicoanalyse. Door deze
analyse aan verschillende scenario’s te koppelen, ben
je als controller beter in staat om de maatregelen af te
stemmen op de aard van de bedreiging. Zo kun je er
bij een geleidelijke uitbraak bijvoorbeeld voor kiezen
om gefaseerd eerst de eigen werknemers en toeleve
ranciers te informeren, terwijl je bij een grootschalige
uitbraak juist kiest voor het massaal informeren en
thuiswerken van het personeel. Een ander onder
scheid kan zijn een scenario met lage impact (normale
griep), een middelgrote impact bij een grieppandemie
en een ‘worst case’-scenario. Per scenario worden dan
eerst de risico’s geidentificeerd van de meest kritische
processen. Vervolgens kan de impact worden gemeten
op basis van het verwachtte aantal besmettingen en
de lengte van de afwezigheid van de werknernexs.
Bij het opstellen van een adequaat BCP wordt een
aantal aandachtsgebieden onderscheiden (zie tabel 2).
Door als controller met deze punten rekening te hou
den bij het opstellen van een BCP, kan een bedrijf in
relatief korte tijd maatregelen nemen om de impact
van een grieppandemie op een acceptabel niveau te
houden. Uiteraard moet een dergelijk plan tijdig ge
updatet en getest worden.

Rollen en verantwoordelijkheid
Een grieppandemie kan een grote impact hebben op de
organisatie. Een uitbraak blijft niet beperkt tot één af
deling of bedrijfsproces. Dit betekent dat het beheer
sen van de risico’s op dit gebied een verantwoordelijk
heid van de gehele organisatie is. De controller staat
echter dicht bij de bedrijfsprocessen en heeft daarom
een belangrijke taak. Aangezien het ondersteunen van
het management bij het besturen en beheersen (op fi
nancieel en economisch gebied( van de organisatie één
van de taken van de controller is, speelt deze dan ook
een belangrijke rol binnen het opstellen en implemen
teren van een uitgebreid BCP. De financiele impact
van risico’s zijn vaak lastig te bepalen en juist daar kan
de controller waarde toevoegen door zijn of haar speci
fieke expertise in te brengen. De controller kan daar
door uitstekend samenwerken met de afdeling risico
management, vertegenwoordigers van IT, facilities,
technische infrastructuur en HR. Met betrekking tot
de risico’s die gepaard gaan met het uitbreken van een
grieppandemie, km een controller beoordelen welke
risico’s en maatregelen binnen de financiele functie

van de organisatie relevant zijn. Zo is het bijvoorbeeld
van belang am na te gaan welke personen sleutelposi
ties vervullen en welke taken mogelijkerwijs middels
een thuiswerkplek kunnen warden uitgevoerd en
welke juist niet. Kortom, de controller heeft bij het op
stellen van een BCP zowel een inhoudelijke, onder
steimende en adviserende rol. <<

Tabel 2 Aandachtsgebieden en maategeIen

Wat te doen
Crisismanagement • Formeer een Emergency Operations Center

• Schaf noodzakelijke goedereri aan en distribueer naar
werknemers (mondkapjes, handzeep, etc.)

• Zorg voor constante communicatie met publieke
organisaties en autoriteiten over de zwaarte van de uitbraak

• Monitor nieuwe ontwikkelingen en verzorg frequente
status updates

Commun icatie • Informeer betrokkenen (medewerkers, toeleveranciers,
partners, aandeelhouders) over de acties die het bedrijf neemt

• Creëer awareness bij betrokkenen over potentiële impact
van de uitbraak

• lnschakelen en managen van verschillende communicatie
kanalen: update hoger management, helpdesk, customer
relations, mediarelaties, etc.

Operationele • ldentificeer kritische operationele processen, producten
continulteit en diensten

• ldentificeer risico’s van de rieppandemie op deze
processen, producten en diensten

• Ontwikkel de verschillende scenario’s die passen bij een
grieppandemie

• ldentificeerwelke processen aangepast kunnen warden
om fysiek contact te vermijden

-. Maakflexwerken mogelijk indien noodzakelijk
Gebouwen • ldentificeer bedrijfskritische gebouwen en faciliteiten en

implementeer maatregelen om voorbereid te zijn op een
uitbraak

• Evalueer in hoeverre lokaal risico’s bestaan door input te
vragen van lokale autoriteiten

• Beoordeel of gebouwen of faciliteiten volledige stilgelegd
kunnen warden

• Beoordeel of de schoonmaak- en
afvalverwerkingsdiensten adequaat zijn

Apparatuur • Stabiliseer de kritische apparatuur en stel een ‘freeze in
voor het aanbrengen van veranderingen

Technology • Stabiliseer de kritische IT-omgevingen en stel een ‘freeze’
in voor het aanbrengen van veranderingen

• Vergoot de capaciteit voor het flexwerken (laptops, netwerk
bandbreedte, securitytokens, videoconferencing, webinars, etc.)

• Mogelijk maken en testen van toegang tot
bedrijfskritische applicaties via fiexwerken

• Identificeer kritisch onderhoudspersoneel

Human Resources • ldentiflceer kritische rollen en benoem ‘back ups’ voor
deze rollen

• Zorg voor geograflsche spreiding van kritische rollen en
backups daarvan

• Stel een opvolgingsprogramma op voor het management
en autorisatie en goedkeuringsniveaus

• Pas bestaande HR-procedures aan (reizen, vakantie,
flexwerken, verzekeringen, etc.)

• Pas HR-pakket aan (inentingen, vertrekken van
medicijnen, medische support, etc.)

• Identificeer werknemers die in een hoogrisicocategorie
vallen (bijv. zwangere vrouwen, ouderen, medewerkers
die een zieke verzorgen, etc.)

• Zorg voor vervoer van diegenen die van het openbaar
vervoer gebruikmaken

Externe partijen • Identiflceer kritische dienstverleners, toeleveranciers en
afnemers

• Overleg met deze partijen over hun voorbereidingen op
en maatregelen voor een grieppandemie

• Identificeer vervangende partijen indien noodzakelijk
• Breng tijdelijk SLA-afspraken op gewenst niveau
• Zorg voor constante communicatie met de partijen
• Beoordeel in hoeverre maatregelen getroffen moeten

worden voor werknemers van externe bedrijven die
binnen de organisatie werkzaam zijn
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