de Vereniging voor de Interne Controle nodigt u uit op de

THEMATISCHE DAG

« BCM, BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT »

Op 27 oktober 2016
De continuïteit van de activiteiten

NOVOTEL
Brussel Centrum Zwarte Toren

De onderbreking van de belangrijkste
functies en processen vermijden!
Ja, maar hoe?

Zwarte Lievevrouwstraat 32,
1000 Brussel

van 8u30 tot 16u45
Gedurende deze dag verkennen we samen
de methoden en tools die ons in staat
stellen de organisatie op onvoorziene
onderbrekingssituaties voor te bereiden.

PROGRAMMA
08u30 - 09u00
09u00 - 09u15
09u15 - 10u30
10u30
10u45
12u30
13u30

- 10u45
- 12u30
- 13u30
- 15u00

15u00 - 15u15
15u15 - 16u45

INFORMATIE EN MODALITEITEN ZIE KEERZIJDE

Met de samenwerking van
BNP Paribas Fortis
en in partnership met:

Deze conferentie wordt voorgesteld door
Eddy Robinson en Yves Timmers, BNP Paribas Fortis

Koffie onthaal
Introductie: Toepassing van de risicobeheersing methodologie op de
behoeften van de BCM (Y. Dupont en P. Leclercq, ICIB)
De behoeften en verwachtingen inzake BC bepalen; een doeltreffende
aanpak ontwikkelen ten opzichte van gedefinieerde doelstellingen;
Koffiepauze
Een continuïteitsplan implementeren, aangepast aan uw activiteiten;
Lunch
Hoe een continuïteitscrisis beheren? Rollen, verantwoordelijkheden
en te ondernemen acties;
Koffiepauze
Vervolg van de conferentie en vraag / antwoord sessie

ICIB vzw is de vereniging voor Interne Controle.
We ontwikkelen en promoten methodologieën en betere
praktijken teneinde de organisaties en hun
management te helpen hun activiteiten te beheersen,
en zodoende op een redelijke wijze het behalen
van de doelstellingen te waarborgen

Wordt lid

http://www.icib.org/
De voorstellingen van deze dag worden hoofdzakelijk in het Frans gegeven;
Introductie en vraag / antwoord sessie tweetalig Frans/Nederland
Inschrijving: 220€
Voor de ICIB leden: 100€
Een certificaat van 8 CPE, geldig voor verlenging van
uw CICS-certificatie, zal geleverd worden op aanvraag.

Interne Beheersing,
een waarborg voor
kwaliteit en performance

Modaliteiten: Inschrijving via http://www.icib.org/thematische_dag.ws
De inschrijving zal bevestigd worden door de betaling van het
bedrag op de rekening van ICIB, BE40 0016 2816 1063, ten laatste
voor 17/10/2016 (tenzij specifieke toestemming),
met vermelding van de naam van de deelnemer.

Coördinatie van de dag: Yves DUPONT, Voorzitter en Pierre LECLERCQ, Vicevoorzitter ICIB vzw.
Bijkomende informatie: 02 305 35 25 of info@icib.org

Invitation en français disponible sur le site http://www.icib.org/journee_thematique1.ws

