Ministerie van Defensie kiest Between Staffing voor ICT-inhuur
Amsterdam, 30 oktober 2018 – Between Staffing gaat vanaf 1 november, als één
van de zeven leveranciers, de komende vier jaar ICT-personeel leveren aan het
Ministerie van Defensie. Afgelopen donderdag tekende het bedrijf het contract, dat
een van de grootste aanbestedingen is die Between Staffing gewonnen heeft. De
potentiële totale contractwaarde bedraagt 500 miljoen euro.
Met zo’n 55.000 medewerkers is het Ministerie van Defensie een van de grootste
werkgevers van Nederland. De militairen vormen het grootste deel van de
organisatie. Zij verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende
landen en ondersteunen bij rampen.
Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke
Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het
Commando DienstenCentra en de Defensie Materieel Organisatie. Aan het hoofd
van de Bestuursstaf (het departement) staat de minister van Defensie. Naar
verwachting zullen voor alle onderdelen ICT-professionals ingeschakeld worden.
Uiteenlopende expertises
De ICT-professionals die Between Staffing zal inzetten ondersteunen Defensie
vanuit uiteenlopende expertises, bijvoorbeeld op het gebied van big data,
informatiebeveiliging, cybersecurity en netwerken. Zij houden zich onder andere
bezig met het verzamelen en analyseren van informatie vanuit missies of zorgen
ervoor dat deze informatie goed beveiligd is. Ook zorgen zij ervoor dat ICT-gedreven
materieel, zoals in wapensystemen in voertuigen, simulatoren en smartphones, goed
beveiligd is. Op deze manier leveren ook ICT-professionals bij Defensie een bijdrage
aan vrede en veiligheid.
Between Staffing vaart de juiste koers
Rein Buijtelaar, algemeen directeur bij Between Staffing: “We zijn bijzonder trots op
de selectie door het Ministerie van Defensie. We zien ernaar uit samen met onze
partners de komende vier jaar ICT-professionals te leveren en daarmee bij te dragen
aan vrede en veiligheid. We hebben voor het Ministerie van Defensie een sterk en
passend klantteam samengesteld dat de komende jaren de kracht van personal
staffing gaat laten zien. Met het winnen van nieuwe klanten eerder dit jaar, zoals
Gemeente Vlaardingen, Stichting Nuffic, CBS en Kasbank, ligt Between Staffing
goed op koers.”
-------------Over Between Staffing
Between Staffing bestaat sinds 2000 en zoekt, vindt en contracteert ICT-professionals voor interim
opdrachten bij grote opdrachtgevers. Between geeft advies over inhuurprocessen en verzorgt
benchmarking van marktconformiteit op kwaliteit, tarief, contractbeheer en payrolling. Tot de
opdrachtgevers behoren een groot deel van de centrale overheid, banken, verzekeraars, provincies,
universiteiten, multinationals en system integrators. Between is tijdens de FD Gazellen Awards 2018
voor de derde keer op rij uitgeroepen tot FD Gazelle. Between realiseert in 2018 naar verwachting
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een jaaromzet van circa € 400 miljoen en werkt vanuit de kracht van personal staffing en totale
marktontsluiting. Kijk voor meer informatie op www.between.com.
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------Indien u geen persberichten meer wenst te ontvangen van Between Staffing kunt u een e-mail sturen
naar fastflex@marcommit.nl.

