
 

 

 

 

 

Personeelsontwikkeling voor de REGIDESO in de 
Democratische Republiek Congo 

Land: Democratische Republiek Congo 

 

Regio: Afrika 

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

Partner: REGIDESO Gemeentelijk waterbedrijf 

Duur: april 2018 – oktober 2018 

 
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 

Participatieve organisatieontwikkeling en herstructurering van REGIDESO (regionalisering / decentralisatie), 

adviseren over de implementatie van de personeelsontwikkelingsstrategie, ontwikkeling van een seminarconcept 

voor nieuwe medewerkers en advies aan REGIDESO over de uitbesteding van diensten. 

Activiteiten 

• Individuele en groepsdiscussies met vertegenwoordigers van alle hiërarchische niveaus als begeleidende 
maatregel voor de implementatie van het organisatieontwikkelingsproject 

• Uitvoeren van de negen thematische workshops: directoraat staffuncties, ontwikkeling, productie, verkoop, 
financiën, HR, IT, algemene administratie en de regionale directie van Kinshasa (meer dan 200 deelnemers 
in totaal) 

• Workshop consolidatie voor het afstemmen van het gemeenschappelijke doel voor de gehele organisatie 
REGIDESO en presentatie van de resultaten aan alle relevante geldgevers 

• Workshop en bijbehorende overleg met ondernemingsraden en vakbondsvertegenwoordigers over de 
geplande implementatie de veranderingsmaatregelen en het opstellen van de overeenkomsten 

• Versterken van het HR-gebied; integratie van HR-indicatoren, systematische ontwikkeling van 
personeelsgegevens door het opzetten van moderne curricula vitae voor alle medewerkers 

• Training van werknemers in MS Visio om professionele grafieken op te stellen 
 

Behaalde resultaten 

• Voorbereiding van een uitgebreid rapport van het personeel voor REGIDESO 

o  Deel I   - Organisatiestructuur vanaf 1 april 2018 

o  Deel II   - Analyse van het personeelsbestand per 1 april 2018 

o  Deel III  - Doelorganisatie vanaf 1 januari 2023 

o  Deel IV - Lijst met functieomschrijvingen 

• Bewustwording voor dringend noodzakelijk verandermanagement binnen de hoogste managementcirkel 

en de medewerkers van REGIDESO 


