
 

 

 

 

 

Human Resources analyse en organisatieontwikkeling 
voor de secundaire centra van REGIDESO 

Land: Democratische Republiek Congo 

 

Regio: Afrika 

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

Partner: REGIDESO Gemeentelijk waterbedrijf 

Duur: januari 2017 – december 2017 

 
Beginsituatie 

Meerjarig GIZ-project ter ondersteuning van de hervorming van de watersector in de Democratische Republiek 
Congo door herstructurering van het institutionele landschap en openstelling van de sector voor particuliere 
ondernemers. Verbetering van de toegang voor de bevolking tot voldoende drinkwater en (basis) sanitaire 
voorzieningen. 

Opdracht 

Gedetailleerde HR-analyse en conceptontwikkeling voor organisatieontwikkeling in vier provincies en in 14 van de 
98 locaties, als voorbereiding op het transformatieproces na de privatisering van een voormalige staatsonderneming 
om de efficiëntie en prestaties van REGIDESO te verbeteren.  

Activiteiten 

Uitgevoerd door de contractpartner GFA Consulting Group, Hamburg, Duitsland: 

• Uitvoeren van meer dan 300 werknemersinterviews om professionele cv's te maken en een beoordeling van 
de opleidingsbehoeften 

• Organisatie en aansturing van bewustmakingsworkshops op het gebied van organisatieontwikkeling voor 
leidinggevenden en medewerkers van REGIDESO 

• Ontwikkeling van een HR-database in MS Excel voor werknemers in de vier provincies Equateur, Bandundu, 
Westkasai en Oostkasai op basis van gevalideerde gegevens uit beoordelingsgesprekken 

• Inventarisatie van extra reguliere werknemers bij REGIDESO: uitzendkrachten, dagloners, consultants, enz. 

• Analyse van de personeelskosten en beoordeling van achterstallige lonen 
 

Behaalde resultaten 

• Ontwikkeling van 106 aanbevelingen (korte-, middellange- en langetermijn) om de efficiëntie van REGIDESO 

te verbeteren, 34 daarvan op het gebied van HR en 9 op het gebied van organisatieontwikkeling 

• Overhandiging van een eerste volledige HR-database aan de partnerorganisatie REGIDESO op 1 juni 2017 

• Opzetten van een aktueel personeelsrapport samen met organigrammen voor vier provincies 

• Systematische visualisatie van sleutelindicatoren voor 14 secundaire centra op het gebied van productie, 

verkoop, financiën en human resources in de vorm van een dashboard 

• Voorbereiden en uitvoeren van een vijfdaagse HR-opleiding voor HR-medewerkers 


