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WIJ
als vertegenwoordigers van de organisaties die
deelnemen aan de HR-ecocommunity zijn
verbonden door twee gemeenschappelijke en
urgente belangen.
Ten eerste zien wij het beschermen van de
nationale en internationale veiligheid als een
belangrijke pijler van onze maatschappij. Die
veiligheid staat steeds weer onder druk en dat
vraagt een continue inspanning waar wij samen
aan willen bijdragen.

Ten tweede zien we ons geconfronteerd worden
met een dynamische arbeidsmarkt die ons
noodzaakt om steeds weer nieuwe manieren te
vinden om mensen aan ons te binden. Wij willen
concrete acties nemen om mensen te
benaderen, aan te nemen, te ontwikkelen en uit
te wisselen waardoor wij voldoende,
gemotiveerd en gekwalificeerd personeel krijgen
en ons personeel zich kan blijven ontwikkelen en
uitdagingen kan blijven vinden. Wij willen deze
uitdaging samen aangaan, omdat we samen
sterker zijn en van waarde kunnen zijn voor
elkaar.

Door samen te werken in een
HR-ecosysteem winnen we aan kennis en
ervaring en bovenal aan
personeelsadaptiviteit voor alle
betrokken partijen. In eerste instantie ligt
de focus op overeenkomstige en/of
aanvullende arbeidsvraagstukken. Dit
biedt de basis voor een constructieve
samenwerking die we steeds verder gaan
uitwerken. De samenwerking vraagt zowel
van Defensie als deelnemende
organisaties een investering. Het bieden
van een infrastructuur in de vorm van een
georganiseerd platform, gezamenlijke
inspanning en financiering voor een
gemeenschappelijk doel zijn belangrijke
voorwaarden voor de groei naar een
duurzame samenwerking. Wij spreken uit
dit met elkaar te gaan organiseren. Deze
ervaringen zijn waardevol en moeten
beschikbaar worden gesteld binnen de
HR-ecocommunity en binnen Defensie.

ONZE AFSPRAAK
Met deze benadering kan Defensie zich richten
op het beschermen wat ons allen dierbaar is.
Medewerkers wordt het gemakkelijk gemaakt
om over organisatiegrenzen te werken.

Wij spreken af dat concrete
samenwerkingsvormen tussen Defensie met
partners uit dit samenwerkingsverband in
overeenkomsten worden vastgelegd.
Vanwege het benodigde maatwerk worden
de overeenkomsten opgesteld per bedrijf of
consortium.

Contact: hr-ecosysteem@mindef.nl
www.hr-ecosysteem.nl

