
Inleiding

Iedere organisatie heeft een planning opgesteld waaruit
blijkt wanneer precies de gulden binnen de bedrijfsvoe-
ring wordt geconverteerd naar de euro. Veelal zal dat
gebeuren gelijk met de invoering van de chartale euro,
dus per 1 januari 2002; feitelijk dus ook op het laatste
moment. Problemen die dan ontstaan liggen per defini-
tie op het kritieke pad. Bij verstoringen dienen dan direct
oplossingen voorhanden te zijn om de bedrijfsvoering
intern of de communicatie naar buiten op adequate wijze
te kunnen continueren.

Ook eerder kunnen zich verstoringen voordoen, die kri-
tiek zijn met betrekking tot de conversie op de gewenste
datum. Indien bijvoorbeeld een nieuw (europroof) sys-
teem zal worden ingevoerd ter vervanging van het hui-
dige systeem dat niet europroof is, dan ontstaat al eerder
een kritieke datum, namelijk de datum waarna onvol-
doende tijd resteert om het oude systeem alsnog euro-
proof te maken. Wanneer de implementatie van het nieu-
we systeem na die kritieke datum komt te liggen en dat
project wordt verstoord, dan bedreigt dat direct het suc-
ces van de euroconversie op de overgangsdatum.

Vandaar dat het zinvol is tijdig na te denken over moge-
lijke problemen op het kritieke pad tot en met de con-
versiedatum en daarbij een risico-inschatting te maken
op welke wijze bedrijfsprocessen worden verstoord.
Indien de gevolgen ernstig kunnen zijn is het zinvol pre-
ventieve maatregelen te treffen en noodplannen gereed
te hebben die ervoor zorgen dat de bedrijfsprocessen
toch doorgang kunnen vinden c.q. dat naar de buiten-
wereld er geen verstoring optreedt in de informatiever-
strekking (in euro’s). Voor nadere informatie over het
gehele euroconversietraject wordt verwezen naar [Gils00].

Bruikbaarheid millenniumnoodplannen

Relatief kort geleden is veel tijd en geld gestoken in het
ontwikkelen van noodplannen voor het geval toch
onvoldoende was geanticipeerd op problemen die de
eeuwwisseling met zich meebracht. In de gevallen dat
men afhankelijk was van andere organisaties was dat
helemaal begrijpelijk. Zouden deze noodplannen dan nu
ook niet in belangrijke mate geschikt zijn voor eventuele
europroblemen?

De ervaring leert dat de millenniumnoodplannen primair
zijn gericht op het ondervangen van storingen in de
infrastructuur, dat wil zeggen in telefoon- en elektraver-
bindingen (alsmede gastoevoer voor de bedrijfsvoering
en de verwarming) en als gevolg daarvan in geautomati-
seerde informatiesystemen. Natuurlijk konden ook
onvoorziene verstoringen plaatsvinden door fouten in de
systeem- of applicatieprogrammatuur, ondanks alle tests
die daarop hadden plaatsgevonden. Feitelijk betekende
dat voor de continuïteitsstrategie dat in het algemeen uit-
gegaan werd van het niet beschikbaar zijn van de geau-
tomatiseerde infrastructuur c.q. van informatiesystemen.
Uitwijk naar een andere regio was dan bijvoorbeeld een
optie.

Bij de euroconversie is het risico van een volledige ver-
storing van de technische infrastructuur gering. In de
infrastructuur verandert er eigenlijk niets. De problemen
zijn vooral te zoeken in fouten in de programma- en
bestandsconversies, problemen met elektronische gege-
vensuitwisseling met systemen van derden en problemen
rond de chartale euro, zoals niet goed werkende auto-
maten, onvoldoende bevoorrading van euro’s, etc. Ook
kan onvoldoende communicatie veroorzaken dat mede-
werkers onjuiste handelingen uitvoeren. Een bekende
noodmaatregel als uitwijken zoals bij de millennium-
overgang, helpt nu niet.

Aan het eind van dit artikel zal nog worden teruggeko-
men op de bruikbaarheid van de millenniumnoodplan-
nen. Hoewel de uitgangspunten voor de noodplannen
voor het millennium en de euro dus verschillen, zullen
delen van het bestaande materiaal wel degelijk bruikbaar
kunnen zijn. Daarvoor zal eerst worden ingegaan op
noodplannen in het algemeen.
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De millenniumovergang was op het laatste moment bij veel organisaties 
een stressperiode. Erg veel tijd was besteed aan noodscenario’s en aan
voorbereidende maatregelen om het nieuwe millennium toch goed in te
gaan. Er is relatief weinig misgegaan en het gevoel kwam op dat alle
voorbereidingen nogal overdreven waren. Voor de euro-overgang kan weer
zo’n situatie ontstaan. Door de continuïteit te betrekken in de conversie-
strategie kan worden voorkomen dat alles op het laatste moment aankomt.
En het tijdig treffen van enige preventieve maatregelen ten behoeve van een
noodsituatie zal de voortgang van de bedrijfsprocessen (mocht het toch nog
misgaan) zeker ten goede komen.
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Fasen in het opzetten van noodplannen 
in het algemeen

Het opzetten van noodplannen kan uit verschillende
oogpunten gebeuren. Vaak worden noodplannen opge-
zet door de ICT-afdeling met het oog op het kunnen bie-
den van een continu verwerkingsproces. Naast preven-
tieve maatregelen, bijvoorbeeld het dubbel uitvoeren van
systemen, betreft het vaak de mogelijkheid te kunnen
uitwijken naar een ander computercentrum.

Naast deze vanuit de ICT opgezette noodplannen dienen
vooral noodplannen vanuit de bedrijfsprocessen te wor-
den bezien. Tenslotte zijn dat de primaire processen die
in beginsel in continuïteit moeten voortgaan. Procesge-
richte noodplannen gaan ervan uit dat een bedrijfspro-
ces in zijn voortgang is verstoord (ongeacht de oorzaak)
en dat tijdelijk op alternatieve manier de voortgang moet
worden gewaarborgd.

Het opzetten van noodplannen voor de euro-overgang
lijkt natuurlijk in belangrijke mate op het opzetten van
noodplannen voor andere processen binnen een organi-
satie. Door het eenmalige en bijzondere karakter van de
euro zullen wel accenten verschuiven.

Uitgangspunt zijn de bedrijfsprocessen. Door problemen
bij de conversie van de euro zullen de bedrijfsprocessen
in mindere of meerdere mate worden verstoord, hetgeen
de integriteit en mogelijk de continuïteit van de bedrijfs-
voering of het imago van de organisatie kan schaden.
Voor kritische processen zal voor zo’n situatie een nood-
plan een nuttige maatregel kunnen zijn.

Daarnaast is het zinvol ook het euroconversieproject als
een proces te behandelen om daarmee tijdig kritieke
punten te onderkennen. Het is tenslotte beter in juli
2001 te weten dat een bepaald conversietraject niet op
tijd klaar zal zijn, dan op 2 januari 2002 te ontdekken
dat een bedrijfsproces stilligt omdat het informatiesys-
teem toch niet op tijd europroof kon worden gemaakt.
Het noodplan voor dat bedrijfsproces biedt dan wel uit-
komst, maar de verstoring had mogelijkerwijs voorko-
men kunnen worden als het probleem eerder was gesig-
naleerd.
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Vaak zijn in een projectplan al mijlpalen gedefinieerd
inclusief een uiterste realisatiedatum. Een analyse van
het conversietraject biedt daarom een tijdige signalering
en een langere tijd om toch tot aanvaardbare oplossin-
gen te komen. Hoewel dit theoretisch binnen het euro-
project moet zijn afgedekt, kan het zinvol zijn dit mee te
nemen bij de euronoodplannen, omdat analyse en oplos-
sing net zo zijn als bij de noodplannen voor de bedrijfs-
processen. Voorkomen is (vooral voor kritische bedrijfs-
processen) per slot van rekening nog steeds beter dan
genezen. Maar additionele maatregelen treffen die wel-
licht niet nodig zijn betekent dat ook additionele kosten
gemaakt moeten worden, en dus zal de organisatie voor
zich een afweging tussen kosten en baten moeten maken.
Ditzelfde geldt voor het maken van noodplannen, waar-
uit blijkt dat veelal ook preventieve maatregelen moeten
worden genomen om in het geval van verstoring binnen
een korte doorlooptijd weer de belangrijkste functies op
te kunnen pakken. Bekend voorbeeld is het dagelijks
plaatsen van bepaalde gegevens op een cd-rom, die in
geval van nood (systeemuitval) binnen zeer korte tijd op
een losse PC geraadpleegd kan worden.

Bijzonder aandachtspunt voor de euroconversie is de set
van de interfaces tussen allerlei systemen. Het is denk-
baar dat een informatiesysteem op het moment suprême
niet goed werkt (applicatie of bestandsfouten). Afhan-
kelijk van de mogelijkheden om dit systeem te isoleren
(bijvoorbeeld door tijdelijk een specifieke omrekenschil
om dat systeem te leggen) kan de impact worden
beperkt. Vereist is dan wel dat ter ondersteuning van
deze noodstrategie een dergelijke schil ontwikkeld is.

Algemene aanpak voor noodplannen

Voor het opzetten van noodplannen kan in beginsel de
in figuur 1 weergegeven aanpak worden gekozen.

Het in deze figuur geschetste model bevat voorzover van
belang voor dit artikel de volgende onderwerpen.

1. Definiëren van continuïteitseisen en ontwikkelen
maatregelen in het kader van de euro-overgang
Hiertoe behoren:
a. bepalen van kritische/niet-kritische processen voor de

organisatie;
b. op grond daarvan aanwijzen van kritische/niet-kriti-

sche informatiesystemen en overige objecten die euro-
gevoelig zijn;

c. uitvoeren van een dreigingenanalyse: wat zou de con-
tinuïteit van de (kritische) processen kunnen bedrei-
gen;

d. bepalen maximale uitvalsduur en dataverlies bij het
optreden van calamiteiten;

e. keuze scenario voor noodplan, waarbij in principe
vier basismogelijkheden zijn te onderscheiden: hand-
matig doorwerken, het proces aanpassen, repareren
en uitwijken;

f. maken en testen van de noodplannen (inclusief alles
wat tijdens de noodfase gebruikt moet worden, zoals
draaiboek, tijdelijke programmatuur, noodprocedu-
res, etc.).

Detectie en
alarmering

Diagnose 
en besluit-
vorming

Crisisteam

Noodplan

Herstelplan

Continuïteits-
eisen

Oplossings-
scenario’s

Figuur 1. Overzicht
continuïteitsmodel.



2. Zorg dragen voor een systematiek van detectie en
alarmering inclusief de communicatie daaromtrent
Veelal voldoen instructies aan de wand op iedere kamer
of op de achterkant van telefoonboekjes.

3. Zorg dragen voor methode voor diagnose/besluitvor-
ming na alarmering
Hier moet duidelijk worden wat een incident is dat bin-
nen de normale omstandigheden kan worden opgelost
en wanneer moet worden geëscaleerd. Hiervoor kunnen
scripts gemaakt worden voor bij de telefooncentrale,
bewakingsdienst of helpdesk en waarin is aangegeven
wat in bepaalde meldsituaties stapsgewijs moet worden
gedaan.

4. Instellen van een crisisteam, dat tijdelijk de verant-
woordelijkheid voor het proces overneemt
Vooraf moet duidelijk zijn wie in dit team zitting hebben
en wat de bevoegdheden zijn ten opzichte van de staan-
de organisatie. In de praktijk zal vaak de hoogste lei-
dinggevende optreden als voorzitter en zullen alle rele-
vante disciplines via leden vertegenwoordigd zijn.
Eventueel kunnen ook reeds vooraf schade-expertteams
worden ingesteld, die het crisisteam ondersteunen bij het
inschatten van de omvang van de calamiteit en de te ver-
wachten hersteltijd.

5. Uitvoeren van noodplannen volgens het draaiboek
Onder leiding van het crisisteam zullen de alternatieven
worden afgewogen en zullen de activiteiten worden
opgestart om het bedrijfsproces weer te laten doorgaan.
Dit kan veel varianten met zich meebrengen, die niet
altijd vooraf zijn te voorspellen. Veelal wordt uitgegaan
van de verstoring in beschikbaarheid van mensen, pro-
ductiemiddelen (grondstoffen, apparatuur, transport),
data en technische infrastructuur.

6. Herstellen en overgang naar normale operationele
omgeving
Deze fase dient zorg te dragen dat van de tijdelijke nood-
fase weer kan worden overgegaan op de (herstelde) nor-
male situatie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat docu-
menten opnieuw in het herstelde systeem moeten
worden ingevoerd. De oplossingsscenario’s voor nood-
situaties zullen ook rekening moeten houden met de her-
stelperiode. Zo heeft een schadeverzekeraar vastgesteld
dat maximaal twee dagen met handmatige activiteiten
kan worden doorgewerkt, maar dat daarna een zodani-
ge papieren chaos ontstaat dat daar niet meer uit te
komen is en derhalve herstel praktisch onmogelijk is.

Voor een verdere beschrijving van bovenstaande proble-
matiek wordt verwezen naar [Coum99].

Eurospecifiek

Het zal duidelijk zijn dat met name in de eerste stap de
euroaccenten gelegd moeten worden. Daarbij zullen
alleen noodplannen gemaakt hoeven te worden voor kri-
tische processen. Daarom zullen criteria voor het onder-
scheid maken van kritisch/niet-kritisch door proceseige-
naren moeten worden opgesteld. Veelal zal dat een
combinatie zijn van maximale uitvaltijd en imagoverlies

(vooral naar de buitenwereld). Mogelijk kan voor deze
stap gebruik worden gemaakt van eerdere analyses,
zoals voor de millenniumovergang.

Voor niet-kritische processen, die best eurogevoelig kun-
nen zijn, gaan we ervan uit dat de kosten voor het ont-
wikkelen en testen van de noodplannen de baten over-
schrijden. Anders gezegd, we gaan ervan uit dat bij
calamiteiten het herstel binnen de maximale uitvaltijd
ligt of dat er voldoende ruimte is om (langere tijd) met
alternatieve werkwijzen te kunnen werken.

In figuur 2 zijn de belangrijkste stappen voor het ont-
wikkelen van het euronoodplan weergegeven.

Dreigingen

De invoering en verwerking van euro’s kunnen negatief
beïnvloed worden door verschillende dreigingen. Daar-
bij is het praktisch de dreigingen naar drie omgevingen
te verdelen, namelijk het project, de conversie en de
externe omgeving.

Tijdens het project gaat het om problemen die bij elk
project kunnen voorkomen. Echter, europrojecten kun-
nen in het algemeen geen uitstel dulden in verband met
de invoering per 1 januari 2002. Tijdens de conversie
kunnen ook problemen ontstaan, en dat eveneens op
momenten kort na het invoeringsmoment. Naar hun
aard kunnen het problemen zijn van onvolkomenheden
in de applicatieprogrammatuur (‘toch niet helemaal
eurocompliant’), in de conversieprogrammatuur of in de
data. Daarnaast kunnen problemen voorkomen doordat
de verwerkingscapaciteit tijdens het conversiemoment
onvoldoende is, bijvoorbeeld doordat er te veel conver-
sies gedraaid moeten worden of doordat problemen bij
een systeem ertoe leiden dat de andere systemen in de
knel komen. De externe omgeving is een bijzonder aan-
dachtspunt omdat de organisatie die slechts in beperkte
mate in eigen hand heeft. Zo kan een bankfiliaal in de
problemen komen als er niet tijdig aanvoer is van char-
tale euro’s na het invoeringsmoment. Zo’n logistiek pro-
bleem kan bijvoorbeeld ontstaan door fouten bij de dis-
tributieorganisatie of door stakingen.
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In tabel 1 zijn voorbeelden van dreigingen opgenomen;
de opsomming is zeker niet uitputtend.

Het onderkennen van de dreigingen is met name van
belang voor de bewustwording. Pas als je je bewust bent
van de dreigingen ben je in staat tot een afweging welke
inspanning acceptabel is voor het treffen van preventie-
ve maatregelen.

Project

* Uitlopen van het project voorbij de kritieke datum.

* Gebrek aan capaciteit (menskracht).

* Gebrek aan deskundigheid.

* Onvoldoende dekking over euroaandachtsgebied.

* Losse projecten zonder aandacht voor samenhang
(interfaces).

* Onvoldoende tijd voor proefconversies en overige
tests.

Conversie en eerste europeriode

* Onvoldoende verwerkingscapaciteit om conversie uit
te voeren.

* Acceptatiecontrole levert foutmeldingen op.

* Systemen of modules blijken toch nog in guldens te
werken.

* Drempelbedragen of tabellen zijn niet geconverteerd.

* Queries en spreadsheettoepassingen zijn niet aange-
past.

* Relevante historische gegevens zijn niet aangepast.

* Automaten werken niet (noch in guldens door de
gemaakte aanpassingen noch in euro’s).

* Werkinstructies zijn niet op de euro aangepast.

* Eigen personeel is onvoldoende opgeleid om met de
euro te werken.

* Fouten worden in de verwerking na enkele dagen pas
gesignaleerd.

* Brochures, prijslijsten, etc. zijn niet (in euro’s) be-
schikbaar.

Externe omgeving

* Onvoldoende presteren van externe leveranciers.

* Klanten zijn niet in staat met automaten te werken.

* Chartale euro’s en wisselgeld zijn niet beschikbaar
(aanvoer stagneert).

* Drukkerij is overbelast, waardoor geen documenten
beschikbaar zijn.

* Kassa’s/kaartsystemen functioneren niet goed in
euro’s.

Noodscenario’s

Noodscenario’s moeten ondersteuning bieden bij het
snel vinden van alternatieve werkwijzen voor het
moment dat het bedrijfsproces is verstoord. Natuurlijk
is dat in belangrijke mate processpecifiek. De bedrijfslei-
der of het crisisteam zal uitgaande van de te verwachten
uitvaltijd maatregelen moeten treffen om de gewenste
mate van continuïteit te waarborgen. Zo kan men beslui-
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ten om niets te doen bij een verwachte uitvaltijd van één
uur of een alternatief proces op te starten bij een ver-
wachte uitvaltijd van vier uur. In de tussentijd zal
natuurlijk alles op alles gezet moeten worden om het
probleem te herstellen.

Bij een organisatie met veel telefonische inlichtingen en
bestellingen komt twee dagen na conversie het signaal
van de afdeling interne controle dat verbandscontroles
(in euro’s natuurlijk) voor de factureringsrun niet klop-
pen. De oorzaak is niet direct duidelijk, de dag daar-
voor waren dergelijke problemen niet gesignaleerd. Op
grond van een melding van een medewerker verkoop
dat hij na een telefonische inlichting ontdekte dat een
artikelprijs nog met de guldenwaarde in het systeem
stond in plaats van met de eurowaarde, besluit de afde-
lingsmanager dat het ondersteunende systeem niet
meer geraadpleegd mag worden. Vervolgens meldt hij
dit bij de helpdesk en eist op korte termijn uitleg. Aan-
gezien binnen de IT-afdeling alle systemen normaal
functioneren is de oorzaak niet meteen duidelijk.

Daarop besluit de afdelingsmanager te escaleren en
wordt het crisisteam opgeroepen. Voor de korte ter-
mijn wordt besloten het proces telefonisch inlichtingen
verstrekken en bestellen stil te leggen (een reeds voor
dit doel gereedliggend bandje met een telefonische
boodschap wordt geactiveerd), terwijl enkele specialis-
ten de problemen analyseren. Na een uur blijkt dat de
avond ervoor er een storing in het IT-systeem is
geweest en dat voor een bepaalde productgroep een
recovery heeft plaatsgevonden met een bestand van
voor de conversie. Door de hectiek tijdens de conversie
blijken fouten met de labeling te zijn gemaakt. Verde-
re analyse geeft aan dat voor het herstel een deel van de
euroconversie moet worden overgedaan en alsnog de
laatste twee dagverwerkingen moeten worden inge-
haald. Om niet alle andere processen stil te leggen
wordt besloten dit werk tijdens de nacht uit te voeren.
Alleen de prijstabellen (in guldens) zijn snel weer te
herstellen. Dit betekent ook dat de afdeling het de hele
dag zonder actueel informatiesysteem zal moeten doen.
Het euronoodplan voorziet hierin doordat op alle PC’s
een ‘noodprogramma’ staat waarmee prijzen kunnen
worden opgevraagd en in euro’s kunnen worden omge-
rekend en bestellingen (offline) kunnen worden vastge-
legd. Tevens verschijnt steeds duidelijk in beeld een
tekst die de verkoopmedewerker aan de klant moet
vertellen (in verband met de onzekerheid over de hoog-
te van de voorraad).

Uit dit voorbeeld blijkt dat op bepaalde momenten
beslissingen moeten worden genomen en dat tijdelijke
activiteiten worden uitgevoerd. Ook blijkt dat vooraf
voorbereidende maatregelen zijn getroffen (het ontwik-
kelen en installeren van het ‘noodprogramma’ en bijbe-
horende instructies).

Tabel 1. Voorbeelden
van dreigingen.

Voorbeeld.
Toepassing van een

noodscenario.



Zoals eerder is aangegeven, zijn geen altijd geldende
generieke oplossingen voorhanden die voor alle proces-
sen gelden. Het gaat hier om een noodplan voor een spe-
cifiek uniek proces, al zullen elementen voor meerdere
processen gelijk kunnen zijn.

Bruikbaarheid millenniumnoodplannen 
voor het euronoodplan

Eerder is al aangegeven dat het millenniumnoodplan niet
direct te gebruiken is. Toch is beslist een belangrijk aan-
tal elementen wel bruikbaar.

Met name de vaststelling kritische/niet-kritische proces-
sen zal waarschijnlijk overeenkomen met eerdere analy-
ses. Ook de vertaling van processen naar systemen kan
waarschijnlijk via een beperkte update weer actueel wor-
den gemaakt. De grote winst is vooral te halen uit de eer-
der ontwikkelde procesgang van signalering van een pro-
bleem tot activering van het crisisteam. De processen
detectie/alarmering, diagnose/besluitvorming en opzet
van het crisisteam kunnen in belangrijke mate worden
overgenomen van het Y2K-noodplan. De operationele
gegevens daarvoor (zoals telefoonlijst, communicatie-
structuur en checklists) zullen na een update weer
beschikbaar zijn.

Nog beter is het wanneer een organisatie reeds beschikt
over algemene noodplannen die voorzien in de continuï-
teit van processen na het optreden van calamiteiten en
verder gaan dan alleen de bedrijfshulpverlening. In dat
geval kan mogelijk worden volstaan met enkele specifie-
ke euronoodscenario’s en bijzondere communicatiege-
gevens (inlichten van de eurocoördinator en de woord-
voerder indien ook externe communicatie noodzakelijk
is). De noodscenario’s zullen dan vooral gericht zijn op
de onderlinge afhankelijkheden tussen processen en sys-
temen, mogelijkheden om delen tijdelijk in guldens voort
te zetten (awareness) en het gebruikmaken van nood-
voorzieningen die eerder zijn ontwikkeld.

Conclusie

Op het moment van invoering moet alles goed gaan om
geen verstoring van de bedrijfsprocessen te ondervinden.
Het meest effectief is het als vooraf alle problemen zijn
onderkend en bij het invoeringsscenario daarop is gean-
ticipeerd, bijvoorbeeld door de applicatiesoftware reeds
vroegtijdig in productie te nemen en tijdig proefconver-
sies uit te voeren en met de geconverteerde databestan-
den de applicaties te testen. Ook het beschikbaar hebben
of ontwikkelen van additionele tools (een eurocalculator
of het ‘noodprogramma’ uit het voorbeeld) kunnen
ervoor zorgen dat door preventieve maatregelen de ver-
storing van het bedrijfsproces tot het minimum kan wor-
den beperkt.

Indien op het moment waarop geconstateerd wordt dat
het onverhoopt toch fout gaat, nog te veel moet worden
nagedacht over de consequenties en vooral over de te
kiezen oplossingen, zal (te) veel tijd verloren gaan, het-
geen impact heeft op de bedrijfsvoering en de reputatie
van de onderneming naar de markt toe waarschijnlijk
geen goed zal doen.
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