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De Story van MB-ALL
In de jaren ’90 van de vorige eeuw raakte Van Kraaikamp Senior geïnteresseerd in handhaving.
Vanuit zijn achtergrond in gemeentelijk afvalmanagement constateerde hij in sommige gemeenten
een visuele “verrommeling” in het buitengebied. Hij zag dat er hier en daar sprake was van onveilige
situaties en merkte dat er soms sprake was van een handhavingsachterstand. Hij wilde een bijdrage
leveren aan een mooier en schoner Nederland. Via zijn contacten met gemeenten ontwikkelde hij
aan het einde van de jaren ‘90 meerdere diensten voor gemeenten op het gebied van handhaving
van ruimtelijke regelgeving. Met name de integrale aanpak van handhaving had zijn aandacht. Hij
combineerde handhaving van milieuregelgeving met handhaving van bouw-, veiligheids- en
huisvestingsregelgeving. In deze tijd is de naam MB-ALL ontstaan. Vanuit de gedachte toentertijd dat
milieuregelgeving leidend zou zijn, stond MB-ALL voor Milieu - Beleid en ALLes wat daarmee te
maken had. De naam MB-ALL werd nooit vastgelegd, maar als een handelsnaam gebruikt.
De eerste opdrachten van gemeenten aan MBALL in die tijd waren inventarisaties van
bestemmingsplannen. Toezichthouders
trokken het buitengebied van gemeenten in.
Met pen en papier werd op plattegronden
genoteerd wat er was aan- en bijgebouwd,
hoe de percelen en bouwwerken gebruikt
werden en of dit overeen kwam met de
administratieve werkelijkheid. In dat
buitengebied lagen ook recreatieterreinen die
geïnventariseerd moesten worden. Met name
op oudere recreatieterreinen bleek regelmatig
veel mis te zijn. Onveilige hout- en gaskachels,
gevaarlijke aan- en bijgebouwen en met
regelmaat schrijnende woonsituaties. MB-ALL
vervulde een nuttige taak in het blootleggen
van deze ongewenste situaties. MB-ALL had
vanaf de beginjaren meteen al een sterke “familiecultuur”. De inventarisaties werden uitgevoerd
door bekenden van Van Kraaikamp Senior en bekenden van die bekenden. Langzaam ontstond een
professioneler bedrijf dat in 2002 een eigen kantoor huurde in Elst (gld).
In 2002 trad ook het eerste Kabinet Balkenende aan. In de landelijke politiek was vanaf dat moment
veel aandacht voor Openbare Orde en Veiligheid. Er werd landelijk gestreefd naar minder
(tegenstrijdige) regelgeving in combinatie met betere handhaving van relevante regelgeving. Dit
zorgde voor een vergrote aandacht voor de diensten die MB-ALL aanbood. Gemeenten hadden
behoefte aan praktische ondersteuning om op een verantwoorde manier een inhaalslag te maken op
oude handhavingszaken en nieuwe achterstanden te vorkomen.
In 2003 vertrok Van Kraaikamp Sr naar het buitenland en droeg hij het stokje over aan zijn zoon. In
datzelfde jaar werd de vennootschap MB-ALL BV officieel opgericht. De werkzaamheden bleven in
eerste instantie gericht op inventarisaties in het buitengebied en op recreatieterreinen, maar de
strategische focus werd breder gelegd. Naast het houden van toezicht in het buitengebied werd door
Van Kraaikamp een beleidstak opgericht en werden de juridische diensten geprofessionaliseerd. MBALL adviseerde gemeenten over handhavingszaken en werd door veel gemeenten gemandateerd om

namens hen op te treden in bestuursrechtelijke zaken. De 3 competenties van handhaving,
“Toezicht”, “Juridische diensten” en “Beleidsontwikkeling” op het gebied van ruimtelijke ordening
werden door Van Kraaikamp als strategische speerpunten gekozen. De organisatie groeide organisch
door tot enkele tientallen medewerkers binnen deze speerpunten.
De onderneming verhuisde in 2004 van Elst naar Maarssen. Hier werd in 2005 MB-ALL Toezicht BV
opgericht. Deze vennootschap richtte zich met dezelfde 3 competenties op Openbare Orde en
Veiligheid. De verantwoordelijkheden op dit terrein werden door de rijksoverheid steeds meer
overgedragen op gemeenten, onder gelijktijdige focus van de Nationale Politie op ernstigere
overtredingen en misdaad. Bij gemeenten bleek in toenemende mate behoefte aan toezicht in de
openbare ruimte, met Buitengewoon Opsporingsambtenaren en bestuurlijk toezichthouders. Er
werden in die jaren door MB-ALL vele projecten uitgevoerd in de openbare ruimte, gericht op het
oplossen van de “kleine ergernissen” bij burgers. MB-ALL specialiseert zich ook in voor gemeenten
nieuwe wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet.
Na enkele jaren van huur betrok MB-ALL in 2008 haar eerste eigen pand in Maarssen, aan het
riviertje De Vecht vlak naast de grens met Utrecht. Daar werd in 2010 MB-ALL Personeelsdiensten BV
opgericht. Deze vennootschap richt zich op het detacheren van medewerkers bij gemeenten. Het
projectmatige karakter dat MB-ALL tot dat moment altijd had gehad werd hiermee uitgebreid met
detachering van professionals in Handhaving van Veiligheid en Leefbaarheid. Een nieuwe manier van
werken, maar met dezelfde focus op Handhaving van Veiligheid en Leefbaarheid. Vanaf 2013 vond
een versnelling in de groei plaats. Het pand in
Maarssen werd te klein, waarna in 2018 werd
verhuisd naar een eigen pand in Utrecht. Daar zette
de groei en professionalisering zich voort naar meer
dan 250 medewerkers in 2019. De strategische focus
is daar ook breder komen te liggen: Opleidingen en
professionele ontwikkeling van medewerkers heeft
een prominente plaats gekregen binnen de
bedrijfsvoering van MB-ALL in het “Talent Center”.

Werven & Verwelkomen
MB-ALL zorgt dat haar mensen worden aangetrokken en passen
binnen de organisatiecultuur. Hier zetten wij al veel stappen in de
goede richting. Wij zoeken naar mensen die een bijdrage willen
leveren aan het ontwikkelen en in stand houden van een veilige
en leefbare leefomgeving.
Wat inhoudt dat deze worden geworven doormiddel van diploma,
werkervaring, motivatie en persoonlijkheid. Wij zien graag
dat mensen willen door ontwikkelen. Bij Team Toezicht worden
verschillende selectieprocedures gedaan voor mensen die bij MBALL de opleidingsklas in gaan, hier worden ze specifiek door ons
opgeleid tot BOA. Sollicitanten worden uitgenodigd voor een selectie middag. Tijdens deze middag
krijgen ze alle informatie over wat het werk en de opleiding inhoud, worden de selectiegesprekken
gevoerd en doorlopen ze een fitheidstest op onze eigen sport apparatuur. Bij Team Handhaving
krijgen de sollicitanten twee selectie gesprekken met een Recruiter en vervolgens met de
Fieldmanager. Sollicitanten die voor een functie op kantoor komen, krijgen een gesprek met een
Recruiter en een Business Manager.
Wanneer wij nieuwe collega’s mogen
verwelkomen binnen Team Handhaving dan
gebeurt dat middels het Onboardingstraject.
Wat inhoudt dat er tussen aanname en de eerste
werkdag nog een keer een contactmoment is
met deze nieuwe collega. Een week voor hun
eerste werkdag stuurt de Recruiter een mail met
de planning voor de eerste dag, wat in het teken
staat van het leren kennen van MB-ALL; de
collega’s, de werkomgeving en materialen die gaan worden gebruikt. Op deze eerste werkdag
ontvangt de Manager de nieuwe collega. Het bureau van is start klaar, alle faciliteiten zijn op orde en
we verwelkomen onze nieuwe collega’s altijd met een bloemetje.
Bij Team Toezicht wordt er nog naar gestreefd om binnenkort ook een Onboardingstraject te gaan
volgen.
Wij gaan opzoek naar nieuwe collega’s op basis van de
functie inhoud en competenties. Bij MB-ALL staan we
voor gelijke kansen en discrimineren we niet op basis van
leeftijd, afkomst en geaardheid. Discriminatie op wat
voor manier dan ook is bij ons uitgesloten.

Inspireren
Sinds enkele maanden is het MT van MB-ALL bezig met een

Scale-Up Programma, waarin we als organisatie begeleid
worden om vanuit een heldere strategie ook daadwerkelijk te
komen tot een succesvolle realisatie en daarmee de groei
realiseren die we voor ogen hebben. De eerste fase is
nagenoeg afgerond om te komen tot (one page strategic plan)
OPSP, met onze Core Purpose, Kerncompetenties en onze
BHAG (onze droom over 10 jaar). Hieruit vloeit dan ook onze
gezamenlijke missie en strategie uit voort waar we de
komende jaren samen met al onze collega’s iedere dag ons
voor kunnen inzetten. Door het scale-up programma wordt
duidelijk wat onze identiteit vandaag de dag is, wie we zijn als
organisatie en als werkgever en vooral ook waar we voor staan.
Oftewel, het geeft richting aan onze golden circle. Dit gaat
helpen om zowel in-als extern te inspireren, focus te houden,
en duidelijk onderbouwde keuzes te maken. Door de enorme groei die we als bedrijf de afgelopen
jaren hebben doorgemaakt, is het goed om hier weer even bij stil te staan om vervolgens het juiste
pad te vervolgen.
Collega’s van MB-ALL schrijven regelmatig blogs op social media en in onze nieuwsbrieven over
hun ervaringen in de praktijk en recente ontwikkelingen binnen de domeinen waarin we werkzaam
zijn. Hiermee informeren en betrekken wij onze collega's en klanten en laten zo de maatschappelijke
relevantie van hun werk en van MB-ALL duidelijk zien. Wekelijks verschijnen daardoor nieuwe
verhalen, die goed passen bij het “verhaal” van MB-ALL. Bijvoorbeeld een handhavingsjurist die een
blog schijft over een interessante uitspraak van de Raad van State.

Verhalen: De ‘trots’ van de organisatie van
MB-ALL ligt in de persoonlijke onderling
benadering naar medewerkers. MB-ALL is van
een klein familie bedrijf uitgegroeid naar een
grote organisatie, met nog steeds de normen
en waarden van een familie bedrijf. Dat wil
zeggen dat medewerkers zich hier welkom
voelen, er een open en eerlijke sfeer heerst
zonder hiërarchische structuren. De identiteit

van MB-ALL is te kenmerken als familie waarbij kennisdeling en ontwikkeling hoog in het vaandel
staan. Het belangrijkste is dat medewerkers goed met elkaar omgaan, vertrouwen krijgen en
verantwoordelijkheid nemen in het delen van hun kennis. MB-ALL heeft een voorsprong vanwege de
werksfeer en doorgroeimogelijkheden. Ambassadeurs van MB-ALL, collega’s met een groot netwerk

binnen de doelgroep, laten door middel van sociale media zien dat deze
identiteit klopt met betrekking tot het imago. Net als dat ambassadeurs
potentiele kandidaten aanleveren voor nog niet ingevulde vacatures. Dit wijst erop dat zij het merk
met trots profileren. De juridische nieuwsbrief sluit goed aan bij inspireren, deze wordt maandelijks
verstuurd naar een groot intern en extern netwerk waarin verhalen en expertise gedeeld worden van
en met medewerkers.
Begin dit jaar werd er voor team Handhaving een eerste Kick-off georganiseerd. Om de onderlinge
verbondenheid te versterken werden er vesten uitgereikt
met de #wijzijnmball. Deze hashtag gebruikt men
nu veelvuldig onder de diverse posts op social media. Ook
dit roept bij de medewerkers van MB-ALL trots op.

Spreken & Luisteren
Spreken en Luisteren zijn misschien wel onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Waar gesproken wordt,
wordt geluisterd (althans dat hopen we!).
Er zijn verschillende momenten in het jaar waarin collectief tot de organisatie gesproken wordt en
daarnaast is er in het wekelijks en dagelijks contact met collega’s onderling ook vaak een moment
waarin informatie met elkaar gedeeld wordt. Het is belangrijk hierin onderscheid te maken tussen
onze collega’s op kantoor en onze collega’s in het veld (de groep collega’s die door ons gedetacheerd
wordt bij een opdrachtgever en die werkzaam zijn binnen het domein Handhaving en Veiligheid). We
erkennen hiermee ook meteen dat er nog onderscheid bestaat in de manier waarop we deze twee
groepen toespreken, benaderen of hoe ons dagelijks contact zich tot deze twee groepen uit.
Wat voor beide het allerbelangrijkste is, is dat

persoonlijk contact met een ieder voorop
staat, dat wil zeggen dat we er gezamenlijk naar
streven om zo veel mogelijk face-to-face
afspraken met elkaar te hebben. Lukt dat niet
dan is het contact toch hoofdzakelijk per mail
met de collega’s van kantoor en bellen we veel
met onze collega’s in het veld. De virtuele tool
van Teams bestaat wel al in binnen de
organisatie maar mag in de toekomst nog meer
benut worden. Laagdrempeligheid is wel hoe
MB-ALL hoopt ervaren te worden, toegankelijk,
makkelijk benaderbaar, zowel via de telefoon
als via de app.
Op kantoor wordt de week altijd gestart met een Weekly, het moment om samen te komen met
je eigen team en de actuele ontwikkelingen en/of doelstelling met elkaar te delen en te bespreken.
Het is ook het moment waarop je je vragen kan stellen. Het is vaak de Business Unit Manager die
deze Weekly initieert en voorzit. Sinds kort is ook de bila geïntroduceerd maar dit heeft nog
onvoldoende ervaring om hierin gedeeld te worden. Het heeft wel als doel om meer met elkaar te
delen op persoonlijk en ontwikkel niveau. We hebben op dit moment nog geen ludiek Q&A moment
met het MT. Dit is zeker iets om in de toekomst over na te denken.
Onze collega’s die vooral in contact staan met onze gedetacheerde collega’s bij de opdrachtgevers,
zorgen ervoor dat ze ieder kwartaal de één-op-één aandacht geven. Dit doen ze afwisselend door
met de collega te lunchen, of aanwezig te zijn bij evaluatiegesprekken. Ook in grotere
samenstellingen worden er momenten georganiseerd. Zo is het team in Breda onlangs nog met
elkaar gaan bowlen om het onderlinge groepsgevoel en de verbondenheid met MB-ALL te vergroten.
MB-ALL zonder het jaarlijkse personeelsuitje is geen MB-ALL, door de jaren heen is dit
absoluut een traditie geworden waar je bij wilt zijn! Van oudsher worden zelfs de partners
uitgenodigd, dus daar waar MB-ALL ooit wel gekenmerkt werd als een familiebedrijf, kan je je
voorstellen dat we dit op deze manier nog wel hoog in het vaandel hebben staan.

We spreken maandelijks tot elkaar via de nieuwsbrief, deze wordt zowel voor onze klanten opgesteld
met actuele informatie en ontwikkelingen in de markt. En tevens gaat er een interne nieuwsbrief uit
waarin iedereen zich maandelijks kan inlezen op waar we als organisatie mee bezig zijn, wat onze
successen en onze uitdagingen zijn!

Als het aan MB-ALL ligt, is MB-Connected hét netwerk
event van het jaar waar iedere
BOA/Handhaver/Toezichthouder/Studenten/Politieambtenaar bij
wil zijn. In 2019 werd dit idee door een paar collega’s geroepen,
er is toen een projectteam gevormd en die zijn vol energie aan de
slag gegaan. In november konden we het de eerste MBConnected dag laten plaatsvinden. Het was een dag waarin
kennis gedeeld werd, actuele ontwikkelingen werden besproken
en nieuwe tools werden toegelicht. Voor ons het moment om
onze collega’s met elkaar te verbinden, met elkaar te spreken en
naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en het oog voor
elkaar te vergroten. Ook toekomstig Handhavers die (nog) niet
verbonden zijn aan MB-ALL waren welkom, zodoende hopen we dat MB-Connected uitgroeit tot hét
netwerk-event binnen de wereld van Handhaving. Het was een groot succes. In april 2020 staat de
nieuwe MB-Connected alweer op de agenda!

Omdat het werk waarvoor wij werken,
namelijk Toezicht en Handhaving voor een
veilig en leefbaar Nederland, dag en nacht doorgaat.
Hebben we een Piketdienst opgericht.
Een roulerend systeem waarbij er altijd iemand
uit het team van Projectleiders een bereikbaarheidsdienst heeft.
Hij/zij is dan in de avonden en weekenden bereikbaar voor
spoedgevallen en/of vragen.

Je veilig voelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, uiteraard streven we de

veiligheid voor onze collega’s even hard na als waar onze collega’s in het
land voor werken. Daarom hebben we ook intern een vertrouwenspersoon.
Iemand die bescherming kan bieden tegen ongewenst gedrag, iemand waar je
bij terecht kan om je verhaal te delen.
Het voorkomen en zo adequaat mogelijk aanpakken van ongewenst gedrag komt het welzijn van
onze medewerkers, de sfeer binnen de organisatie en daarmee de productiviteit van de organisatie
ten goede.

BOT (Bedrijfsopvang Team) is een speciaal team dat staat voor onze collega’s die direct werkzaam
zijn binnen het domein Handhaving en Veiligheid. Dit team is er omdat onze collega’s vaak in
aanmerking kunnen komen met agressie, geweld, ongevallen, overlijden en rampen. Het BOT biedt
laagdrempelige en toegankelijke zorg bij incidenten.

Bedanken & Vieren
MB-ALL toont haar waardering aan haar medewerkers door goede resultaten, extra inzet of andere
successen te vieren. Hebben we ons jaardoel behaald? Dan vieren we dat met champagne, kan ons
het schelen of het maandagochtend is! We vieren het.
Bij het behalen van de 2e Gazelle-award in 2019, werden alle medewerkers die op dat
moment op het kantoor aanwezig waren bij elkaar geroepen en vieren we na een korte speech van
de directeuren deze mijlpaal met champagne en taart! Een ander voorbeeld is het waarderen van de
inzet van het projectteam voor de eerste editie van MB-Connected. Om de waardering uit te drukken
werden alle leden van het projectteam spontaan getrakteerd op een dinertje op de locatie van het
evenement.
Twee keer per jaar organiseren de medewerkers van het team Handhaving
een eigen team-uitje. Daarnaast was er in 2019 nog de BBQ voor alle
toezichthouders/BOA’s.

Nog een andere traditie binnen MB-ALL is het samen vieren van Sinterklaas, alle collega’s zijn
welkom op een zaterdag in november als de goedheiligman weer in het land is, om samen met hun
kinderen dit familiefeest met elkaar te vieren. Sinterklaas heeft zich goed voorbereid en weet
precies wat ieder kind op zijn of haar verlanglijstje heeft staan, natuurlijk brengt Sinterklaas voor alle
kinderen kadootjes mee.
Jaarlijks is de

kerstborrel ook hét moment

waarop de directie op een kratje staat en alle
collega’s toespreekt, waarin wordt teruggekeken op
de successen van het afgelopen jaar, waar men
bedankt wordt voor hun inzet en er alvast voorzichtig
vooruitgekeken wordt naar de plannen voor het
nieuwe jaar! De dag van de kerstborrel noemen we
ook wel de “fouten kersttrui dag”.
Ook bij het behalen van het urentarget 2019 bij het
Team Toezicht is dit gevierd met champagne.

Het moment van de beëdiging is misschien wel één van de belangrijkste momenten in de
carriere van onze collega’s in het veld. Het is het moment
waarop ze officieel in hun functie mogen treden als Handhaver.
MB-ALL is hier maar wat trots op en zorgt dan ook altijd dat we
hier bij aanwezig zijn om dit met elkaar te vieren!
Het geven van persoonlijke aandacht blijven we super belangrijk
vinden, ongeacht hoe groot we zijn. Zo zullen we altijd een
kaartje sturen met verjaardagen of om een hart onder de riem
te steken wanneer iemand dat nodig heeft.

Zorgen
MB-ALL probeert op een onderscheidende manier collega’s in de organisatie te stimuleren om goede
balans te vinden in hun werkende en persoonlijke leven. Dit doen we doormiddel van geen overwerk
te stimuleren, eigen invulling van tijd en het hebben van (ongevraagd) zorgverlof. Het management
denkt mee met haar mensen om dit zo efficiënt mogelijk in te zetten. Tevens zorgt MB-ALL middels
flexibele en gezonde werkplekken dat deze lichamelijk ook in goede conditie blijven. Zo hebben
we op kantoor de mogelijkheid om je bureau in hoogte te verstellen en kun je dus ook staand
werken, of zittend op een soort skippybal, een ergonomische kruk of een voeten steun onder je
bureau kun je dit als collega goed naleven. Wat uniek is dat MB-ALL dynamisch werken bijvoorbeeld
ook inzet door het geven van draadloze headsets zodat je niet constant de telefoon hoeft vast te
houden.
Er is een mogelijkheid om tijdens de gezamenlijke lunch voor €1,- per dag mee te eten. Hier is veel
variatie te vinden zodat er voor een ieder elke dag een gezonde en lekkere lunch klaar staat. Denk
hierbij aan een vegetarische optie, Halal vleeswaren, een gezonde salade en verschillende groente en
fruit. Als je na lunchtijd nog trek hebt in een (gezonde) snack, is er altijd een mogelijkheid om fruit of
groente te pakken.
Daarnaast is er bij MB-ALL veel ruimte voor plezier, wij hechten
waarde aan hard werken maar ook hard ontspannen. Op kantoor
hebben we beneden in de hal tafeltennis en een kleine midgetgolf
baan, wandelen en buiten werktijd kun je ook nog eens gebruik
maken van de Sportruimte of de bedrijfssloep. Daarbij stimuleert
MB-ALL de gezond door medewerkers een fixe korting te geven op
het sportschool abonnement.

Ontwikkelen
De organisatie daagt haar medewerkers uit om zichzelf te blijven ontwikkelen door hun carrières te
managen, hun persoonlijke groei te vergroten en bovenal zichzelf uit te dagen.
Voor Team Toezicht wordt er veel geïnvesteerd op vakinhoudelijke opleidingen en workshops op het
gebied van specialismen. De Basisopleiding voor BOA’s. RTGB-training, PHB, HTV vanuit
Campus-Recruitment. Regelmatig worden er door medewerkers gastlessen en workshops gegeven
aan HTV studenten. Wat naast kennisdeling tevens een mooie directe vorm van
arbeidsmarktcommunicatie is. Zo maken we het beroep van Handhaver levend en inspireren we de
nieuwe generatie om zich in te zetten voor een veilig en leefbaar Nederland. Zijn ze op zoek naar een
baan? Dan kunnen ze zich direct aan ons verbinden.

Persoonlijke ontwikkeling:
MB-ALL hecht er grote waarde aan om mensen hun talenten en
leiderschapskwaliteiten te doen ontdekken en te laten
ontwikkelen. Collega’s met deze ambitie geven dit aan bij
hun Manager waar er tijdens de zogenaamde bila met hen
wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen het bedrijf. Een
goed voorbeeld hiervan is collega Henk.

Bila’s met
eigen Manager: Periodiek overleg met je Manager
sluit hier dus goed op aan, waar ben je trots op, wat
gaat goed, wat kan beter, welke kansen zie je, waar
zullen we op inschrijven. Gerichte inschrijvingen op
opdrachten die passen in de ontwikkeling van onze
collega’s heeft dit tot resultaat. In Henk zijn
ontwikkeling past het om richting
managementfuncties door te groeien. Binnen MB-ALL
wordt daarom meegedacht over de opdrachten
waarop wordt ingeschreven.

POP-gesprekken (algemeen) Jaarlijks moment om focus aan te brengen.
Hierin is volop ruimte voor eigen inbreng. Er is een POP-formulier met een bijgevoegd sjabloon
Actieplan voor het SMART beschrijven van de ontwikkeldoelen en bijbehorende afgesproken
ontwikkelactiviteiten en afspraken.
In het POP wordt vastgelegd aan welke
SMART-doelstelling(en) je de komende tijd
gaat werken om nog beter te functioneren
binnen MB-ALL. Je kunt hierbij denken aan
het uitwerken van specifieke functie gebonden
competenties en/of persoonlijke leerdoelen
welke van toepassing zijn voor jou binnen je
functie.
In dit POP geef je aan welke actie(s) je daarbij
onderneemt, op welke wijze dit gebeurt en wat
je daarbij van je Manager verwacht. Als je het met je Manager eens bent over de SMARTdoelstellingen en de uit te voeren activiteiten, wordt het POP afgemaakt en leggen we de afspraken
vast.

Voor de medewerkers is een jaarlijks opleidingsbudget beschikbaar, zolang het passend is bij
de medewerker en zijn/haar functie dan wel loopbaan en/of ontwikkeldoelen.
MB-ALL is een kennisorganisatie en dat willen we ook laten zien. Daarom organiseren we regelmatig

kennisbijeenkomsten en verdiepingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten delen we
onze kennis en ervaringen met collega's uit zowel de detachering als uit de projecten. Het onderwerp
kan variëren van de Omgevingswet tot
Woonoverlast tot Ondermijning.
Daarnaast willen we met de
verdiepingsbijeenkomsten ook nog
externe kennis binnenhalen en delen
met onze opdrachtgevers. We gebruiken
dit middel dus zowel voor het
ontwikkelen van onze eigen
medewerkers en organisatie, maar
evengoed om opdrachtgevers verder te
helpen waardoor zij MB-ALL herkennen
als kennisorganisatie.

MB-ALL staat in het midden van de arbeidsmarkt doordat wij opereren vanuit een Talentcenter. Dit

Talentcenter is er voor de kandidaten en arbeidskrachten uit diverse doelgroepen en branches
en zorgt voor de verbinding tussen competenties, ambities en loopbaanrealisatie.
Doelgroep analyse wijst uit dat de arbeidsmarkt verkrapt. Omdat het Talentcenter richt zich op
softskills (zoals persoonlijke eigenschappen, gastheerschap, communicatievaardigheden) in plaats
van de harde functie-eisen, wordt de doelgroep verbreedt en worden ook kansen gecreëerd voor
bijvoorbeeld zij-instromers. Wanneer een kandidaat de juiste soft skills bezit, gaan wij ervoor zorgen
dat de hardskills er komen.
Binnen dit Talentcenter werken hiervoor Recruitment, onze Opleiders en de Projectleiders
samen om met iedere kandidaat te komen tot loopbaan advies en concrete planning. Net wat een
kandidaat nodig heeft om succesvol te worden in het handhavingsvak, kan vanuit het Talentcenter
worden gefaciliteerd. Hierbij kan worden gedacht
aan opleidingen, trainee-ship om
handhavingservaring op te doen of enkel een
communicatietraining om ervoor te zorgen dat jouw
boodschap overkomt. Het toekomstbestendig maken
van de kandidaat is hierin een belangrijk doel.
Onderdeel van dit Talentcenter is ook het online

platform waar kandidaten toegang hebben tot
diverse competentietesten en hier alvast zelf kunnen
ontdekken welke talenten zij bezitten. Tevens is hier
inzage in de diverse opleidingen, trainingen en workshops die MB-ALL faciliteert en waarop je
middels een digitale agenda kunt inschrijven. Omdat we kandidaten echt iets te bieden hebben,
weten ze ons ook te vinden.
Het lukt MB-ALL echt om kandidaten te boeien en medewerkers te binden; een gemiddeld
dienstverband ligt binnen onze BOA-groep op drie jaar!
Hieronder een deel uit het Ontwikkelplan van het Talentcenter, opgesteld augustus vorig jaar, welke
nog steeds een leidraad is voor de ontwikkeling van het Talentcenter.
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Het Talentcenter van MB-ALL brengt talent/mensen en werk op het juiste moment
samen, ontwikkelt talent en zet deze gericht in. Is een kennis/expertise centrum vanuit
een lerende organisatie en bevordert kennis delen, kennis verbreden, verdiepen en
kennis ontwikkelen. Ontwikkelt zich naar het zijn van een hub, zodat we duurzaam en
integraal blijven bijdragen aan een veilig en leefbare maatschappij.

Oog voor mensen!
Sinds 1 februari valt ook het team Recruitment Handhaving onder het Talentcenter en daarnaast valt
het Talentcenter niet meer onder de Businessmanager Toezicht, maar rechtstreeks onder de
algemeen directeur. Daarmee is het Talentcenter van en voor heel MB-ALL en is het een autonoom
team, bestaande uit de teams Recruitment, Opleidingen (incl. Trainers) en Marketing.

Binnen het Talentcenter zijn diverse traineeships, voor zowel Handhaving als Toezicht en
kunnen zowel afgestudeerden als zij-instromers zich ontwikkelen tot een volwaardig professional.
Onlangs is de start gemaakt met de pilot high potentials, waar talentvolle medewerkers een vast
contract krijgen en we gezamenlijk met deze high potentials een employee journey doorlopen van 3
tot 5 jaar, ondersteunt door opleidingen, workshop, trainingen en gericht loopbaanadvies. Het
Talentcenter is in wording en zal steeds verder vorm en inhoud gaan krijgen om MB-ALL ook gericht
op morgen toekomstproof te maken!

Feedback in de dagelijkse praktijk:
De collega’s weten elkaar over het algemeen goed te vinden om
feedback te vragen en te geven. Dit gebeurt vooral op
werkinhoudelijke zaken, zoals juridische houdbaarheid van
adviezen en de manier waarop je bijvoorbeeld een
opdrachtgever kunt adviseren. Je kunt ervoor kiezen om daar
bewust even met een collega voor te gaan zitten, maar veelal
gebeurt ook gewoon tijdens het werk of de lunch. Daarnaast is
er geen drempel om ook op de verschillende niveaus binnen het
bedrijf feedback te geven en te vragen.

Projectteams opzetten: Veiligheid,
Omgevingswet, Milieu. In de zomer van 2019 hebben
we bedacht dat het goed is om een eigen team te
creëren voor alle gedetacheerde adviseurs die op het
gebied van Veiligheid actief zijn. Met dat groepje
komt regelmatig bij elkaar om kennis en ervaring te
delen, te zoeken naar nieuwe ontwikkelingen en
daarop in te springen. Bij de Kick-Off 2020 kregen ze
te horen dat n.a.v. deze ontwikkeling nu ook
projectteams voor Omgevingswet en Milieu worden opgezet. Alle collega's zijn uitgenodigd om
daarop in te zetten en een actieve bijdrage te leveren. Veel collega's hebben zich hiervoor
aangemeld.

Delen
De aanpak binnen MB-ALL met betrekking op de mensen financieel te compenseren is niet vast
gelegd in methodes. Op elke afdeling zit de beloning structuur anders in elkaar. De collega’s op
kantoor krijgen een bonus in december en per januari een salarisverhoging welke gekoppeld is aan
de jaarlijkse beoordeling. Voor onze collega’s bij de opdrachtgevers geldt dat we daarin de jaarlijkse
verhogingen van de NBBU-CAO en die van de CAR-UWO volgen. Het gevoel van gelijkheid tussen
medewerkers en managers is vooral terug te vinden in de platte organisatiecultuur die er heerst
binnen MB-All.
MB-ALL vindt het belangrijk om op een maatschappelijke manier om te gaan met de omgeving. Dit
houd in dat MB-ALL niet alleen zorgt voor haar eigen mensen maar ook voor het Milieu.
Zo hebben we zonnepanelen op het dak, stimuleren we het rijden in een elektrische auto,
papier en glas apart verzamelen, voedingsmiddelen van de lunch die aan het eind van de dag of de
week over blijven worden verdeeld over de mensen. In de toekomst ambieert MB-ALL om nóg
groener te kunnen gaan werken.

Verbindend Leiderschap
MB-ALL bevind zich momenteel in een transitie fase. In 2019 heeft de voormalige directeur Jorrit van
Kraaijkamp kenbaar gemaakt dat hij een stap terug doet in zijn rol als leider van het bedrijf. MB-ALL
heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt, nu is het moment daar om dát waar we
met elkaar keihard aan hebben gewerkt te gaan verankeren, professionaliseren en verder
uitbouwen. Een nieuwe CEO is aangesteld, Richard Scharink, een frisse blik, een nieuwe wind in de
organisatie. Jorrit blijft op de achtergrond nauw verbonden met de strategie maar is niet meer
betrokken bij de dagelijkse operatie. Deze verandering is van invloed op de korte en
langetermijnstrategie. 2020 zal het jaar zijn waarin MB-ALL samen met de nieuwe directie, de
strategie voor de komende jaren zal finetunen. Ter ondersteuning aan deze transitie is het
Managementteam gestart met het Scaling-up programma. Scaling up helpt ons om stapsgewijs onze
strategie, onze kerncompetenties en onze kernwaarden met elkaar te herijken. Vandaag de dag
zitten we midden in dit proces.
We kunnen wel alvast een tipje van
de sluier oplichten. We hebben
namelijk zojuist de strategy-sprint
afgerond.
MB-ALL is de Handhaving Expert
van Nederland. Het is niet zozeer wat
wij doen, het toevoegen van kennis
en mensen aan gemeenten, door het
uitvoeren van projecten en het
detacheren van juristen en BOA’s. Het
is meer hoe we het doen; wij hebben

oog voor elkaar, oog voor
elkaar betekend niet alleen dat wij
goed observeren, dat wij alles zien, maar meer nog dat wij situaties écht begrijpen. Dat we meestal
onzichtbaar zijn en dat je ons ziet wanneer je ons nodig hebt. Het betekend dat we oog hebben voor
de situatie, we begrijpen waar de samenleving om vraagt. Dat is niet zomaar, hierin zit 20 jaar hard
werken, investeren in een netwerk waarin wij hebben gefaald, waarin we zijn gestruikeld en
waar we vooral van hebben geleerd. Deze kennis hebben wij verankerd en gedeeld in ons

Talentcenter waarin wij de volgende generatie handhaving juristen en BOA’s opleiden. Zij staan
allemaal op de schouders van hun voorgangers. De collectief opgebouwde kennis zetten we in en
gebruiken we voor een veiliger en leefbaarder Nederland.
Daarom gunnen wij alle gemeenten binnen nu en 10 jaar een samenwerking met MB-ALL.

Betekenisvolle waarden
Het Scaling Up programma zal met ons ook opnieuw naar kernwaarden van MB-ALL gaan kijken, om
zodoende hier een gemeenschappelijk goed uit voort te laten komen. Gelijktijdig is er in 2018 al wel
volop aandacht besteed aan de typering van de kernwaarden van MB-ALL. Deze zijn middels
het “projectteam Kernwaarden” in een prachtig onderzoeksverslag gegoten.
Er is op eigen kracht intern onderzoek gedaan onder alle collega’s van MB-ALL. De collega’s zijn
bevraagd om zélf minimaal 1 tot maximaal 3 kernwaarden te typeren die voor hem/haar
kenmerkend zijn voor MB-ALL. Er zijn in totaal 15 kernwaarden veelvuldig genoemd, vervolgens kon
hier een top 5 uit worden geconcludeerd waar de collega’s de meeste waarden aan hechten;
-

Collegialiteit (37%)
Betrokkenheid (27%)
Zelfstandigheid (27%)
Vrijheid (27%)
Verantwoordelijkheid (24%)

De medewerkers zijn ook gevraagd om aan te geven welke kernwaarden ze zouden willen zien bij
MB-ALL. Ook hier zijn er 5 kernwaarden die het personeel graag zou willen zien bij MB-ALL.
-

Communicatie (47%)
Waardering (27%)
Betrokkenheid (25%)
Persoonlijke ontwikkeling (25%)
Aandacht (25%)

Het onderzoeksverslag uit 2018 is als bijlage toegevoegd.

