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Beginsituatie 

De algemene ontwikkelingsdoelstelling van het Financial Sector Modernization Project voor Sri Lanka is bij te dragen 
aan het vergroten van de efficiëntie van de financiële markten en het gebruik van financiële diensten door micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo's) en individuen. IRCSL heeft met name ondersteuning gekregen van 
de Wereldbank voor de 4 projectcomponenten: juridisch, markttoezicht, HR en IT. 

Opdracht 

Institutionele versterking en capaciteitsopbouw van de Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka. 

Activiteiten 

• Creëren van een HR-database in MS Excel 

• Creëren van huidige organigrammen en analyse en definitie van een doelorganisatie voor de IRCSL 

• Het beoordelen van alle functiebeschrijvingen, het voeren van één-op-één interviews met functiehouders 

over hun huidige rol, verantwoordelijkheden en taken 

• Competentiekloofanalyse voor alle medewerkers en uitwerking van alle opleidingsbehoeften 

• Evaluatie van alle HR-gerelateerde richtlijnen, processen, sjablonen en formulieren 

• Implementatie van diverse trainingen (HR voor gevorderde gebruikers, functioneringsgesprekken, 

leiderschapstrainingen) 

• Herziening van het bestaande HR-informatiesysteem en introductie van nieuwe HRIS-modules 

• Competentiekloofanalyse voor geselecteerde medewerkers op sleutelposities 

• Ontwikkeling en lancering van een eerste online personeelsenquête voor alle IRCSL-medewerkers 

• Analyse en presentatie van de resultaten van het medewerkersonderzoek voor alle medewerkers 

 

Behaalde resultaten 

• Opstellen van een personeelsrapport per 1 oktober 2021 

• Ontwikkeling van de IRCSL-doelorganisatie en introductie van een catalogus met functiebeschrijvingen 

• Opstellen van een stakeholdermap voor IRCSL 

• Benchmarkanalyse en best practices binnen en buiten Sri Lanka, vooral in Aziatische landen 

• Opstellen van een personeelshandboek met alle relevante beleidsregels, processen en 

sjablonen/formulieren (bijv. wervingsbeleid, promotiebeleid, tijdbeheersysteem) 

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

medewerkers 

• Ontwikkeling en training van medewerkers voor een herzien prestatiebeoordelingssysteem en voor 

leiderschapsontwikkeling 


