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Bedrijfsprofiel 
MBI Group is een multidisciplinaire organisatie, gericht op de ontwikkeling, inkoop, productie en verkoop van 
betonproducten voor de openbare en private ruimte. 
 
Toepassingsgebied 
Ontwikkeling, productie en verkoop van betonproducten door MBI Group B.V. met KvK nummer 17013239, met 
vestigingen te Aalst, Kampen, Nieuw-Lekkerland en Veghel.  
 
Intentie 
MBI onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij zetten ons in voor de belangen 
van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
Ons duurzaamheidsbeleid gebaseerd op 5 pijlers: 

1. Duurzaam beton: Wij streven naar het produceren van stenen met de laagste MKI-waarde die met de 
stand der techniek mogelijk is, zonder dat dit afbreuk doet aan de basisvoorwaarden van kwaliteit, 
levensduur en mogelijkheid tot re-use. Beton dat aantoonbaar op de meest duurzame wijze geproduceerd 
is; met grondstoffen die aantoonbaar op de lange termijn duurzaamheid waarborgen; waarbij producten 
een gegarandeerde lange gebruikstermijn kennen met een hoogwaardige toplaag. 

2. Duurzame producten: Er hoeven echt niet overal MBI producten te liggen, wij houden namelijk ook van 
groen! Maar als je dan toch producten neerlegt, leg dan producten neer die een sterke toplaag hebben, 
dit zorgt voor een langere levensduur en minder slijtage en veroudering. Aan de basis van alle duurzame 
ontwikkelingen bij MBI staat de toplaag. Deze duurzame, slijtvaste laag biedt MBI de mogelijkheid om het 
kernbetonmengsel zover  te optimaliseren en te verduurzamen, dat onze betonproducten met zo weinig 
mogelijk portlandcementklinker en primaire grondstoffen aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen. 

3. Leefomgeving: Hier doen we het allemaal voor; een mooiere, comfortabelere en duurzame 
buitenleefomgeving. Samen met onze partners zijn we constant op zoek naar manieren deze missie te 
bereiken. Zo willen wij invulling geven aan een duurzame, levensbestendige samenleving waarbij mensen 
zich comfortabel voelen. 

4. Procesoptimalisatie: MBI heeft zichzelf ten doel gesteld om met een zo verantwoord mogelijke 
productie bij te dragen aan het creëren van een mooiere, comfortabelere en duurzamere buiten-
leefomgeving. Om deze ambitie kracht bij te zetten en ons zelf uit te dagen hebben we o.a. een certificaat 
behaald op de MVO prestatieladder (niveau 3). Tevens zijn wij ISO14001 gecertificeerd. Met behulp van 
innovatie maken we duurzame producten, daarbij horen ook toekomstbestendige bedrijfsprocessen. 

5. Werkgeverschap: Een familiebedrijf is magisch. Wanneer je met onze mensen praat, hoor je dat, voel je 
dat en raakt je dat. Er zit een passie in ons, die je niet vaak meer tegenkomt binnen organisaties. En daar 
zijn we maar wat trots op. We zeggen ook wel; “Samenwerken met MBI is niet voor even, dat doe je voor 
het leven”! Een veertigjarig dienstverband bij MBI is heel normaal, en zegt dan ook veel over onze 
cultuur. Het succes van ons familiebedrijf is niet alleen de verdienste van één familie. Daar heb je de inzet 
en loyaliteit van alle medewerkers met hun families voor nodig; Onze Steenmeesters! Omdat wij onze 
mensen koesteren staan veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel.  
 
 

 
 
 



Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We committeren ons aan: 
 Aansprakelijkheid: verantwoording nemen voor de impact van onze activiteiten op de gemeenschap, de economie

en de omgeving;
 Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap en de

omgeving;
 Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;
 Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van onze

belanghebbenden;
 Respect voor wetgeving: voldoen aan geldende wet- en regelgeving;
 Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen, in combinatie met

het voldoen aan de wet- en regelgeving;
 Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen van zowel de

belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

Om deze principes na te leven en onze MVO ambities te realiseren hebben wij een managementsysteem 
geïmplementeerd dat voldoet aan de eisen van de MVO Prestatieladder niveau 3 en van ISO 14001. Hiermee hebben 
wij onze milieu- en andere MVO-aspecten en stakeholders in kaart gebracht, MVO-beleid en bijbehorende doelen 
vastgesteld en een actieplan geformuleerd om onze ambities te realiseren. Het MVO-management systeem zorgt ervoor 
dat we voldoende middelen beschikbaar stellen, voldoen aan onze complianceverplichtingen, de resultaten in kaart 
brengen, voortgang evalueren en continue verbeteren.  

De directie van MBI Group draagt de eindverantwoordelijkheid voor de doeltreffendheid van het MVO/ISO 14001 
managementsysteem. Management en medewerkers worden geacht hier actief aan bij te dragen. Hiertoe zijn 
verantwoordelijkheden en taken belegd op verschillende organisatieniveaus. Jaarlijks publiceren we de resultaten in een 
openbaar MVO verslag. 

Veghel, 16 februari 2023  
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Marcel Bettonvil 
CEO 
MBI Group 


