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Start 
Top dat ook jouw organisatie actief gaat meedoen in het HR-ecosysteem. In deze introductie 

geven we vooral praktische hulp en te gebruiken documenten die ervoor zorgen dat we 

gezamenlijk zo veel mogelijk plezier hebben van deze samenwerking. 

 

In deze pilot gaan we met elkaar nog veel leren over wat wel en niet werkt of kan. Gaandeweg 

komen we wellicht dingen tegen, die we later in de samenwerking anders willen doen. Kom jij 

iets tegen wat dus anders, beter, sneller, makkelijker kan? Laat het ons dan vooral weten, dan 

kijken wij of dit mogelijk is.  

De Gemeenschappelijke Verklaring  
De Gemeenschappelijke Verklaring (GV) is een van de eerste documenten die je tegen komt nu 

we gaan samenwerken. Lees deze even rustig door, want dit geeft duidelijk de achterliggende 

reden weer waarom jij met jouw organisatie wilt samenwerken met Defensie in het HR-

ecosysteem. Staat jouw organisatie er achter? Tekenen maar! Gefeliciteerd! 

Uitwisselen 
Het woord “uitwisselen” heeft al in zich dat dit meerdere kanten op kan. Het kan een 

medewerker van jouw organiatie naar Defensie zijn, maar het is ook mogelijk dat een 

medewerker van Defensie naar jouw organisatie gaat.  

 

Heb jij binnen jouw organisatie een vraagstuk of behoefte aan personeel waarin Defensie kan 

helpen? Neem gerust contact met ons op. Wij kijken naar mogelijke afdelingen die bij deze 

vraag passen en brengen jou hiermee in contact om de mogelijkheid tot een uitwisseling te 

bespreken.  

Er kan ook een medewerker uit de Defensieorganisatie zelf voorstellen eens in de keuken te 

willen kijken bij jouw organisatie. Natuurlijk laten wij dit dan ook aan jou weten om naar een 

match te zoeken.  

Het HR-ecosysteem loket 
Zijn er mogelijkheden om medewerkers van jouw organisatie uit te wisselen naar Defensie toe? 

Wij brengen jou graag in contact met ons HR-ecosysteem loket. Hier tekent jouw organisatie 

een overeenkomst voor het doorlenen van jouw personeel aan Defensie.  

 

Wanneer Defensie een vraag naar personeel of een behoefte aan expertise heeft, zal deze via 

het HR-ecosysteem loket bij jouw organisatie terecht komen. Als er een medewerker binnen 

jouw organisatie is die hier goed op past kan deze medewerker worden voorgesteld  Wanneer er 

een match is tussen de vraag en aanbod, zal het loket zorg dragen voor onboarding, contracten, 

urenregistratie en financiële afwikkeling. Hiervoor wordt een bijdrage van 0,40 euro per gewerkt 

uur berekend.  
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Kosten verrekenen 
Belangrijk om te weten is dat bij de uitwisseling kosten in rekening gebracht worden voor de 

kandidaat die bij de andere organisatie aan de slag gaat. Gezien de achtergrond van dit project 

gaat dit op basis van de kostprijs (salaris + werkgeverslasten) en wordt er in geen enkel geval 

gerekend met commerciële tarieven.  

Events organiseren 
Nu we de samenwerking aan gaan, is het ook leuk om samen events te organiseren. Onze 

medewerkers samenbrengen om te brainstormen over inhoudelijke onderwerpen? Jonge 

talenten mee laten denken met nieuwe ontwikkelingen? Een rondleiding bij jullie op kantoor of 

een dagje de stormbaan op bij ons? Laten we snel eens om de tafel gaan zitten om te kijken wat 

we hier met elkaar kunnen opzetten. 

Communicatie 
De samenwerking die wij hebben, moet natuurlijk wel bekend worden binnen onze organisaties. 

De medewerker hierbij betrekken is van groot belang voor een succesvolle samenwerking. Denk 

met jouw collega’s na over hoe je bekendheid kan krijgen in de organisatie en hoe de 

organisatie over deze samenwerking naar buiten wil communiceren. Vergeet je ons hierin dan 

niet mee te nemen? Wij werken hier graag aan mee! 

Contact 
Het is voor deze samenwerking belangrijk dat wij weten wie ons vaste contactpersoon wordt 

binnen jouw organisatie. Laat je ons dat even weten? 

 

Hieronder staan onze contactgegevens. Natuurlijk kan je ook altijd direct contact opnemen met 

jouw contactpersoon binnen het HR-ecosysteem.  

 

hr-ecosysteem@mindef.nl 

 

Heb je vragen over of voor het HR-ecosysteem loket? Stuur die dan naar: 

 

hr-ecosysteem-loket@nl.randstad.com 
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