
 

 

RW-MMB Niveau as-Mensen 

 

 

 

 

 

 

 

Geen of weinig bewijs van de aanwezigheid van een gestructureerd 
besluitvormingsproces en/of beleid rondom brandveiligheid.  
Er wordt een ad hoc benadering gehanteerd. Er is sprake van specifieke crisis 
gerelateerde besluitvorming en implementatie, afhankelijk van de situatie.  
Weinig tot geen kennis over brandveiligheid bij medewerkers. Deskundigheid (in- of 
extern) wordt alleen bij de uitvoering betrokken. Er vindt geen of weinig pro actieve 
communicatie plaats met belanghebbenden (huurders en gebruikers).  

Niveau 

M1 

Als 1 maar er is bewijs van een gestructureerd besluitvormingsproces en beleid over 
brandveiligheid, gebaseerd op interne informatie, analyses o.b.v. een beperkt aantal 
beoordelingscriteria en doelstellingen.  
Bewijs van (beperkte) kennis van brandveiligheid binnen de organisatie.  
Weinig bewijs van een gestructureerd implementatieproces. Er is alleen communicatie 
binnen het project.  
Er is weinig bewijs dat aandacht uitgaat naar wet- en regelgeving 

Niveau 

M2 

Als 2, maar er is bewijs van een gestructureerde en multidisciplinair 
besluitvormingsproces gebaseerd op interne en externe informatie.  
Brandveiligheid(deskundigheid) is geborgd in de organisatie en betrokken in het 
besluitvormingsproces als informatiebron voor kennis over het huidige beleid en proces. 
Er is communicatie binnen de eigen organisatie, de projectorganisatie en met de 
huurders/gebruikers. 

Niveau 

M3 

Als 3, maar gebaseerd op huidige en toekomstige behoeften rondom brandveiligheid: 

beslissingen zijn duidelijk genomen op basis van de eigen strategie en met kennis van de 

korte- en langetermijnstrategie over brandveiligheid en leveranciers en hun aanwezige 

vaardigheden en kwaliteiten eventueel aangevuld met benchmark-studies.  

Er vindt communicatie plaats over de afdelingen heen binnen de totale organisatie en 
naar bewoners van de panden. Er is goed nagedacht over externe samenwerking op 
gebied van brandveiligheid en binnen de eigen organisatie komen ook andere risico’s in 
beeld. 
 

Niveau 

M4 

Als 4, maar besluiten zijn ook genomen op basis van kennis over de korte- en  

langetermijnstrategie en de vaardigheden / kwaliteiten van potentiële leveranciers 

en de veiligheidsregio. Potentiële leveranciers zijn geïdentificeerd door  

marktonderzoek en leveranciersbeoordeling. Benchmarkstudies maken 

 onderdeel uit van de beoordelingen.  Er is bewijs dat wet- en  

regelgeving wordt nageleefd en er vindt formeel afgewogen besluitvorming plaats 

over het al dan niet samenwerken met geschikte externe partijen in de driehoek  

leverancier, veiligheidsregio en verhuurder. Er is sprake van kennis deling met en  

inspiratie van andere organisaties en stimulering van netwerkpartijen om te werken 

aan risicobeheersing. 

Niveau 

M5 



 

 

RW-MMB Niveau as-Gebouw 

 

Geen of weinig bewijs van aanwezigheid van brandveiligheid binnen de panden. Acties 

rondom brandveiligheid vinden ad hoc plaats. Geen bewijs dat aandacht uitgaat naar 

wet- en regelgeving rondom bestaande bouw 

 

Niveau 

G1 

Aanwezige brandveiligheid in de panden is vanuit bouwbesluit aangebracht. Er is 

beperkt bewijs van structureel onderhoud en/of aanpassingen.  

Er is geen bewijs van overzicht brandveiligheid per pand. Geen bewijs dat vanuit de 

aandacht voor wet- en regelgeving er discussie is over rechtens verkregen niveau bij 

bestaande bouw 

 

Niveau 

G2 

Als 2, maar er is bewijs van structureel onderhoud en/of aanpassingen. Er is bewijs van 

budget voor brandveiligheid.  

Externe expertise wordt ingezet door middel van contractonderhoud.  

Beperkt bewijs van overzicht panden en risico’s. Bewijs van brandveiligheidshandhaving. 

Er is sprake van issues rondom zelfredzaamheid van mensen en andere risico’s dan 

brandveiligheid. Er is bewijs dat aandacht uitgaat naar wet- en regelgeving rondom 

bestaande bouw en dat, dit invloed heeft op gebouwbeheer. 

 

Niveau 

G3 

Als 3, maar er is bewijs dat partners worden ingezet voor meerjarig onderhoud en 

risicobeheersing met daarbij oog voor andere risico’s. Tevens wordt gebouwbeheer 

gevoed vanuit beleid en wet- en regelgeving.  

Er is bewijs van een meerjarenbegroting brandveiligheid.  

Er is bewijs van overzicht brandveiligheid panden.  

Er is bewijs dat de B en I maatregelen voortkomen uit de eigen visie op de panden 

Niveau 

G4 

Als 4, maar er is bewijs dat partners, de veiligheidsregio en de verhuurder periodiek  

kennis van de panden delen en prioriteiten stellen waardoor brandveiligheid binnen 

 de panden op peil is en/of geprioriteerd is. Er is bewijs van communicatie naar de  

huurders. Er is bewijs dat de B en I maatregelen panden voortkomen uit het feit dat 

huurders zijn onderverdeeld in doelgroepen gebaseerd op mate van zelfredzaamheid. 

 

Niveau 

G5 


