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Business Resilience:
To be successful again after something bad happens

The world will not evolve past its current state of crisis by the same
thinking that created the situation

[A. Einstein]

Where risk management focuses only on “known business” risks and the likelihood of them 
occurring, Business Resilience Management prepares for both known and unknown risks 
and how to deal with them and change the way your people look at current processes and 
procedures.

The S23k approach is based on the course of action by athletes, militairy and aviators. They 
are prepared to operate under extreme conditions. We wil make your organisation crisis 
proof.

https://s23k.nl/resilience-management/beyond-risk-management/
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QuickScan
• Dit is een proces waarin in korte tijd o.a. door interviews en 

vraaglijsten de potentiele risicogebieden van het specifieke 
bedrijf worden geïnventariseerd en vertaald naar risico’s de 
waarschijnlijkheid en impact. 

• Deze traditionele activiteit levert een eerste indicatie op 
van de bekende risico’s (ransomware, brand, power failure 
etc) maar ook wat er moet gebeuren om deze bekende 
risico’s te mitigeren. Deze QuickScan levert dan een eerste 
advies op van hetgeen wij denken dat op basis van onze 
ervaring zinvol is om uit te werken en te implementeren.
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Beyond Risk Management
Business Resilience Exercises
• In deze fase leren we door middel van diverse trainingen de plannen ook te 

begrijpen en te hanteren, met als belangrijke toevoeging ook het kunnen 
omgaan met niet voorziene gebeurtenissen. Hierin staat niet alleen het bedrijf 
maar ook met name de medewerkers centraal.

Business Resilience trainingen en coaching.
• Wat we zien is dat ontwikkelingen (in welke vorm dan ook) ons steeds sneller 

bereiken. Het is als bedrijfsverantwoordelijkheid dus zaak dat plannen en de 
implementaties (o.a. trainingen) up to date gehouden worden. Hiervoor bieden 
we dan ook de eigen medewerkers hierop te trainen en te coachen. We hebben 
hiervoor op diverse niveaus leergangen ontwikkeld.
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