
 

 

 

 

 

Opstellen van een DOWASCO werknemershandboek 

Land: Dominica  

Regio: Caribisch Gebied 

Opdrachtgever: DOWASCO - Dominica Water & Sewerage Company Limited 

Partner: DOWASCO - Dominica Water & Sewerage Company Limited  

Duur: maart 2021 – augustus 2022 

 
Beginsituatie 

Dominica ligt in de caribische cycloongordel en is in het verleden verwoest door tropische cyclonen. De regering is 

voornemens het land en de bevolking beter te beschermen tegen extreme situaties en openbare diensten zoals 

noodwatervoorziening sneller en efficiënter te herstellen. Tegelijkertijd moet de watersector tegen redelijke prijzen 

een hoge kwaliteit drinkwater hebben. 

Opdracht 

Als onderdeel van het strategische plan om het personeelsbeheer te versterken, is Dominica Water & Sewerage 
Company Ltd van plan om de herziening, ontwikkeling en publicatie van een uitgebreid professioneel handboek voor 
werknemers te starten. 

Activiteiten 

• Herziening van al het bestaande HR-beleid (bijv. aanwerving, opleiding en training, ethische code, 

vergoedingen en voordelen, functieclassificatie, tijdbeheer, enz.) 

• Interviews gehouden met alle leden van het managementteam, Human Resources en geselecteerde andere 

medewerkers over HR-beleid en -procedures 

• Ontwikkeling en implementatie van een DOWASCO-sjabloon voor beleid en procedures met duidelijke 

verantwoordelijkheden, doel, inhoud, enz. 

• Integratie van niet-HR-gerelateerde beleidslijnen en procedures in het personeelshandboek 

• Ontwikkeling van een systematisch onboarding-concept voor alle nieuwe medewerkers rond het thema 

"werknemershandboek" 

• Vaststelling van richtlijnen en sjablonen voor heldere werkprocessen binnen elke afdeling en door de hele 

organisatie heen 

• Analyse en integratie van best practices in het medewerkershandboek 

• Ervoor zorgen dat het personeelshandboek up-to-date is door middel van een online versie 

• Coaching en training van HR-medewerkers en leidinggevenden met betrekking tot het optimaal gebruik van 

het DOWASCO-medewerkershandboek 

• Zorgen voor alle DOWASCO-activiteiten op het gebied van organisatieontwikkeling en 

verandermanagement in het nieuwe werknemershandboek 

Behaalde resultaten 

• Ontwikkeling, ontwerp en introductie van een uitgebreid professioneel medewerkershandboek voor 

DOWASCO 

• Training van management en personeelszaken om het personeelshandboek te promoten en te gebruiken 

• Bijbehorend HR-beleid is ontwikkeld, gevalideerd en geïmplementeerd 


