
 

 

 

 

Versterking van de algemene voorwaarden voor het 
Ministerie van Milieu (MEDD) en het ICCN 

Land: Demokratische Republiek Congo  

Regio: Afrika 

Opdrachtgever: Deutsche Gesellschaft für int. Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Partner: Ministerie van Milieu (MEDD) en het ICCN 

Duur: oktober 2014 – maart 2016 

 
Beginsituatie 

Meerjarig GIZ-behoud van biodiversiteit en duurzaam bosbehoudproject in de Democratische Republiek Congo door 
het beheer van natuurlijke hulpbronnen. De verantwoordelijke overheidsinstellingen en niet-statelijke actoren op 
nationaal en provinciaal niveau vervullen beter hun politieke en operationele taken. 

Opdracht 

Verbetering van de algemene voorwaarden bij het Ministerie van Milieu en het Natuurbeschermingsautoriteit door 
gerichte ondersteuning op het gebied van personeelsbeheer, organisatieontwikkeling en hoger onderwijs. 

Activiteiten 

In de functie van componentbeheer in het GIZ-project "Biodiversiteit en duurzaam bosbehoud": 

• Bevordering van het institutionele hervormingsproces bij het ministerie van Milieu, met name voor de 

centrale administraties in Kinshasa en voor de drie provincies Zuid-Kivu, Maniema en Katanga 

• Missies naar alle elf provincies om de actuele status van personeel vast te leggen, organigrammen te maken 

evenals  beoordelingsgesprekken met medewerkers als onderdeel van een competentieanalyse 

• Nauwe samenwerking met het ministerie van Openbaar Bestuur over de invoering van verander- 

managementmaatregelen in het Ministerie van Milieu als een proefproject 

• Ontwikkeling van onderwijs- en opleidingsplannen voor het Ministerie van Milieu en het Natuur-

beschermingsautoriteit 

• Technisch en operationeel management van de Strategie 2020 (ontwikkeling van de opleiding "Beheer van 

natuurlijke en hernieuwbare hulpbronnen" volgens het Bolognaproces: Bachelor - Master – Promotie) 

o Samenwerking met drie universiteiten: Kinshasa, Kisangani en Lubumbashi 

o Samenwerking met vier hogescholen: Kimwenza, Tshela, Bengamisa en Mondongo 

o Ontwikkeling van curricula en begeleiding van gasthoogleraren 

o Opzetten en verbeteren van administratieve universitaire processen 

o Modernisering van apparatuur en materiaal, zoals internetcafés en zonnepanelen 

Behaalde resultaten 

• Introductie van het personeelsinformatiesysteem "SAGE RH Suite" bij de natuurbeschermingsautoriteit 

• Ontwikkeling en implementatie van een functioneringsgespreksysteem voor de ICCN, inclusief management 

prestatie-gerelateerde bonussen 

• Creëren van professionele, uniforme functieomschrijvingen volgens de voorgeschreven organigram van het 

Ministerie van Openbaar Bestuur 


