
 

  
bijdrage leveren aan een werkomgeving binnen Defensie waarin iedere medewerker zichzelf 

kan zijn, ongeacht zijn of haar afkomst of levensovertuiging. Het MND is op 15 september 

2003 officieel erkend door de Staatssecretaris van Defensie. 

De belangrijke doelstellingen zijn: 

1. Het optimaliseren van het draagvlak voor een multicultureel Defensieorganisatie 

2. Het leveren van een bijdrage aan diversiteit binnen de Defensieorganisatie vanuit een 

multiculturele invalshoek. 

Daarnaast wil het MND de contacten bevorderen met andere (externe en/of interne) 

organisaties en netwerken voor een zo optimaal mogelijke integratie van de multiculturele 

Defensiemedewerker. 

 

Voor wie? 

De Stichting Multicultureel Netwerk Defensie is voor iedere Defensiemedewerker bedoeld. 

 

Wat? 

Het Multicultureel Netwerk Defensie wil haar doelstellingen bereiken door enerzijds de 

onderlinge contacten te bevorderen en anderzijds het inzicht te vergroten in de 

Defensieorganisatie en haar omgeving door: 

· Het organiseren van lezingen; 

· Het organiseren van symposia; 

· Het organiseren van themadagen; 

· Introductieprogramma’s; 

· Fungeren als klankbord en aanspreekpunt voor de departementsleiding (in het bijzonder van 

belang bij het uitwisselen van informatie over de voortgang van de integratie van cultureel 

diverse groepen); 

· Het bevorderen van contacten met andere organisaties en netwerken voor een optimale 

integratie van de multiculturele defensiemedewerker; 

· Zelfstandig diverse onderzoeken te verrichten en te publiceren. 

 

Waarom een Netwerk? 

In het licht van onze doelstellingen, ontbrak er een netwerk waar ideeën en ervaringen over 

culturele diversiteit kunnen worden uitgewisseld. Kennis nemen van elkaars 
 

 

 

gewoonten en gebruiken kan leiden tot beter wederzijds begrip en acceptatie. Het 

Multicultureel Netwerk Defensie streeft hiernaar door onder andere:  

· (Onderlinge) communicatie bevorderen; 

· ‘Deuren openen’ voor elkaar; 

· Inspelen op de maatschappelijke behoeften; 

· Identificeren; 

· Vraagbaak; 

· Ethische kwesties aan de orde stellen. 

 

Het Multicultureel Netwerk Defensie is er voor iedereen, dus ook voor u! De ‘Zoekconferentie’ op 

28 februari 2002 vormde de katalysator voor de oprichting van het Multicultureel Netwerk 

Defensie.  

 

 
· Diverse culturen; 

· Omgangsvormen; 

· Etc. 

 

Meer informatie? 

Voor vragen over of aan het Multicultureel Netwerk Defensie kunt u zich richten tot het 

secretariaat: 

 

Post- en bezoekadres 

Stichting Multicultureel Netwerk Defensie 

T.a.v. Secretariaat MND (kamer D.218) 

Binckhorstlaan 135 

2516 BA Den Haag 

 

Telefoon- en faxnummer 

070 – 339 6200 / 070 – 339 6260 

 

Email 

stichtingmnd@gmail.com 

Vragen?  

Wanneer kunt u met uw vragen terecht bij 

het Multicultureel Netwerk Defensie? In 

principe kunt u altijd bij Stichting MND 

terecht met vragen over diverse 

onderwerpen: 

· Arbeidsomstandigheden; 

· Arbeidsethiek; 

· Geloof/religie; 

 

Stichting Multicultureel Netwerk Defensie 

 

De Stichting Multicultureel Netwerk Defensie (MND) 

is een nieuw netwerk, opgericht door en voor 

medewerkers uit de gehele Defensieorganisaties. 

Behoefte aan een platform waar kennis en 

ervaringen over verschillende culturele 

achtergronden gedeeld kunnen worden, bevordert 

wederzijds begrip en bewustwording. 

Het Multicultureel Netwerk wil op deze manier een 


