
 

 

 

 

 

Institutionele versterking en capaciteitsopbouw van 
NASFAM en ACE 

Land: Malawi  

Regio: Afrika 

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

Partner: NASFAM - National Smallholder Farmers' Association of Mal. 
/ ACE - Agricultural Commodity Exchange for Africa 

Duur: juni 2020 – september 2021 

 
Beginsituatie 

Meerjarig GIZ-project ter bevordering van werkgelegenheid en inkomen in plattelandsgebieden van Malawi. Deze 
worden duurzaam verhoogd en dragen zo bij aan een hogere levensstandaard vooral voor armere 
bevolkingsgroepen en voor vrouwen en jongeren. In deze context ondersteunt GIZ de vereniging van kleine boeren 
NASFAM en de Agricultural Commodity Exchange for Africa ACE als onderdeel van haar MIERA-programma 

Opdracht 

Institutionele versterking en capaciteitsopbouw van NASFAM en ACE. 

Activiteiten 

• Opzetten van een HR database in MS Excel voor NASFAM & ACE 

• Creëren van actuele organigrammen volgens internationale standaarden voor NASFAM & ACE 

• Alle functiebeschrijvingen beoordeeld, individuele interviews gehouden met functiehouders met 

betrekking tot hun huidige rol, verantwoordelijkheden en taken voor NASFAM & ACE 

• Analyse en definitie van een doelorganisatie voor NASFAM & ACE 

• Ontwikkeling en introductie van een modern prestatiebeoordelingssysteem voor ACE 

o Ondersteuning bij het definiëren van SMART doelen 

o Uitwerken van bonusberekeningen 

o Online training voor leden van het managementteam 

• Meerdaagse leiderschapstraining voor leden van het leiderschapsteam van ACE 

• Ontwikkeling en introductie van een eerste online medewerkersonderzoek voor alle ACE-medewerkers 

• Analyse en presentatie van de resultaten van het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek aan het senior 

managementteam van ACE 

 

Behaalde resultaten 

• Opstellen van een personeelsrapport voor NASFAM per 1 december 2020 en voor ACE per 1 februari 2021 

• Ontwikkeling van een 2023 doelorganisatie voor NASFAM & ACE 

• Opstellen van een stakeholdermap voor NASFAM en voor ACE 

• Benchmarkanalyse en best practices binnen en buiten Malawi en de landbouwsector 

• Ontwerp en implementatie van een online medewerkersonderzoek inclusief feedbackworkshop voor 50 

medewerkers 

• Ontwerp en invoering van een functioneringsgespreksysteem voor ACE per 1 april 2021 

• Review en ontwikkeling van een uniforme functiebeschrijvingscatalogus voor alle medewerkers van ACE 


