GESCHIEDENIS
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.

WAT WIJ DOEN
Op zoek naar expertise en ervaring voor de handhaving
van veiligheid en leefbaarheid van uw gemeente? MBALL is dé partner van gemeenten en omgevingsdiensten
bij het ontwikkelen en in stand houden van een veilige
leefomgeving.
Als expert in toezicht, juridische dienstverlening en
beleidsontwikkeling zijn onze oplossingen nét even
beter. Zo werken we samen met u aan tevredenheid en
vertrouwen onder uw inwoners.

CULTUUR
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. Voor het behalen van de GPTW-certificaat zullen alle medewerkers
ook weer goed verwend worden!

