Aanpak Adreskwaliteit

AANPAK ADRESKWALITEIT: SAMEN FRAUDE BESTRIJDEN LOONT!
De kwaliteit van de Basisregistratie Personen staat volop in de belangstelling. Terecht, want onderzoek naar
adresfraude levert u veel voordeel op: een vergoeding per adresonderzoek wanneer u als gemeente deelneemt
aan de landelijke aanpak van adreskwaliteit; besparingen op het gebied van uitkeringen, subsidies en toeslagen;
vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in uw gemeente.
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MB-ALL is als enige in Nederland gespecialiseerd in veiligheid, leefbaarheid en handhaving
en werkt exclusief in opdracht van de overheid. MB-ALL biedt toezicht, juridische diensten
en beleidsontwikkeling. In de toezichtsgroep werken BOA’s, Toezichthouders, Fiscaal
Parkeercontroleurs, Bouwinspecteurs en RO-inspecteurs. In andere groepen werken juristen,
beleidsmakers, gegevensanalisten, juridische back-officemedewerkers en werving en
selectie specialisten. Onze kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden wij in projecten,
detachering, adviezen en interim opdrachten.

Bel nu voor een kennismaking!
Postbus 1148, 3600 BC Maarssen, Telefoon (0346) 583 070, Fax (0346) 583 079, E-mail info@mball.nl, Internet www.mball.nl

