
Van: Kees Kappetijn 

Bet: conceptuele opzet BBBS (startsituatie)  

Dat: 1-10-2013 (aangescherpt van 22-3-2013)  
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 BBBS-

elementen 

                                      

                                        

11 MOC Hoe worden veranderingen ten 
aanzien van het onderwerp verwerkt 

                                     

10 Management-
review 

Hoe worden periodieke review van 
het systeem en auditing op het 
onderwerp vorm gegeven 

                                     

9 Bevoegdheid  Wie is er voor verantwoordelijk dat 
het onderwerp functioneert zoals 
bedoeld onder punt 2 

(beslissingsmacht + budget) 
Wie is SME (Subject Mater Expert) 

                                     

8 Storingen/ 

incidenten 

Hoe is de omgang met storingen 

en/of incidenten jegens dit onderwerp 
geregeld, welke storingen/incidenten 
hebben de afgelopen 2 jaar 

plaatsgevonden en waar zijn de 
verslagen/rapporten 

                                     

7 Controle/ 
inspecties  

Welke controles/inspecties van dit 
onderwerp hebben de laatste 2 jaar 
plaatsgevonden en waar zijn de 

verslagen/rapporten 

                                     

6 Onderhoud/ 
beheer  

Hoe wordt dit onderwerp beheerd/ 
onderhouden, op basis van welke 

richtlijn(en), waar wordt documentatie 
bewaard, wanneer is dat binnen MSD 
vastgesteld 

                                     

5 Certificering  Is (en zo ja welke) certificatie ten 
aanzien van realisatie en 

onderhoud/beheer aan de orde 

                                     

4 Oprichting 
(“as build”) 

Wanneer is dit onderwerp 
gerealiseerd, op basis van welke 

specs en welke prestaties moeten 
geleverd kunnen worden 

                                     

3 Uitgangspunt 
(PvE, UPD, 
IBP etc) 

Op basis van welke risicoanalyse, 
uitgangs-puntendoc of beleidsdoc is 
de uitgangssituatie van dit onderwerp 

bepaald 

                                     

2 Vergunning/ 
aanwijzing 

Is aan oprichting/realisatie/instand- 
houding van het onderwerp een 

vergunning, aanwijzing of ander 
formeel doc van autoriteiten 
verbonden 

                                     

1 Driver  Waarom wil MSD dit onderwerp 
hebben? 

1.. Eigen keus bedrijf 
2.. Eis van verzekeraars 
3.. Eis voortkomend uit branchrichtlijn 

4.. Wet en regelgeving 

                                     

                                        

 VBS-
elementen 

                                      

                                        

 0 Verbinding met elementen uit MSD-
beheersystemen 

                                     

 1 De organisatie en de werknemers / 
P&O 

                                     

 2 Identificatie van Gevaren + 
beoordeling van de risico’s 

                                     

 3 Beheersing van de uitvoering                                       

 4 Handelwijze bij wijzigingen / MOC                                      

 5 Planning en voorbereiding op 

noodsituaties 

                                     

 6 Toezicht op de prestaties                                       

 7 Audits en beoordeling / directieaudits                                      

                                        

 KPI’s t.b.v. 
sturing  

                                      

                                        

  24/7 paraatheid binnen gestelde 
eisen 

     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%                          

  Opkomsttijden bij daadwerkelijke 
melding  

     >98% >98% >98% >98% >98% >98% >98%                          

  Gevolgde trainingen per jaar 
(kwantitatief, >80%) 

     >80% >80% >80% >80% >80% >80% >80%                          

  Functioneren cfm eisen binnen 

budget (max 15% over budget) 
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  Onvoorziene storingen/uitval                     0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%           

  Beschikbaarheid tbv incident-
/crisismanagement 
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  Uitgevoerde actualiseringen                                1x 
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 Onderdelen 

i/h bedrijfs-
brandweer-
journaal 

                                      

                                        

 BBw journ 1 Registratie van de dagelijkse sterkte                                       

 BBw journ 2 Registratie van de noodoefeningen                                      

 BBw journ 3 Registratie van de incidenten                                      
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11 MOC Hoe worden veranderingen ten 

aanzien van het onderwerp verwerkt 

                            

10 Management-

review 

Hoe worden periodieke review van het 

systeem en auditing op het onderwerp 
vorm gegeven 

                            

9 Bevoegdheid  Wie is er voor verantwoordelijk dat het 

onderwerp functioneert zoals bedoeld 
onder punt 2 (beslissingsmacht + 
budget) 

Wie is SME (Subject Mater Expert) 

                            

8 Storingen/ 

incidenten 

Hoe is de omgang met storingen en/of 

incidenten jegens dit onderwerp 
geregeld, welke storingen/incidenten 
hebben de afgelopen 2 jaar 

plaatsgevonden en waar zijn de 
verslagen/rapporten 

                            

7 Controle/ 

inspecties  

Welke controles/inspecties van dit 

onderwerp hebben de laatste 2 jaar 
plaatsgevonden en waar zijn de 
verslagen/rapporten 

                            

6 Onderhoud/ 
beheer  

Hoe wordt dit onderwerp beheerd/ 
onderhouden, op basis van welke 

richtlijn(en), waar wordt documentatie 
bewaard, wanneer is dat binnen MSD 
vastgesteld 

                            

5 Certificering  Is (en zo ja welke) certificatie ten 
aanzien van realisatie en 
onderhoud/beheer aan de orde 

                            

4 Oprichting 
(“as build”) 

Wanneer is dit onderwerp 
gerealiseerd, op basis van welke 

specs en welke prestaties moeten 
geleverd kunnen worden 

                            

3 Uitgangspunt 

(PvE, UPD, 
IBP etc) 

Op basis van welke risicoanalyse, 

uitgangs-puntendoc of beleidsdoc is de 
uitgangssituatie van dit onderwerp 
bepaald 

                            

2 Vergunning/ 
aanwijzing 

Is aan oprichting/realisatie/instand- 
houding van het onderwerp een 

vergunning, aanwijzing of ander 
formeel doc van autoriteiten verbonden 

                            

1 Driver  Waarom wil MSD dit onderwerp 

hebben? 
1.. Eigen keus bedrijf 
2.. Eis van verzekeraars 

3.. Eis voortkomend uit branchrichtlijn 
4.. Wet en regelgeving 
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 0 Verbinding met elementen uit MSD-

beheersystemen 

                            

 1 De organisatie en de werknemers / 
P&O 

                            

 2 Identificatie van Gevaren + 
beoordeling van de risico’s 

                            

 3 Beheersing van de uitvoering                              

 4 Handelwijze bij wijzigingen / MOC                             

 5 Planning en voorbereiding op 
noodsituaties 

                            

 6 Toezicht op de prestaties                              

 7 Audits en beoordeling / directieaudits                             

                               

 KPI’s t.b.v. 
sturing  

                             

                               

  24/7 paraatheid binnen gestelde eisen                             

  Opkomsttijden bij daadwerkelijke 
melding  

                            

  Gevolgde trainingen per jaar 
(kwantitatief, >80%) 

                            

  Functioneren cfm eisen binnen budget 
(max 15% over budget) 
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 BBw journ 1 Registratie van de dagelijkse sterkte                              

 BBw journ 2 Registratie van de noodoefeningen                             

 BBw journ 3 Registratie van de incidenten                             

                               

 


