
 

 

 

 

 

Herziening van de organisatie en teambuilding van het 
groene sectorprogramma 

Land: Ivoorkust  

Regio: Afrika 

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

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

Duur: mei 2022 – november 2022 

 
Beginsituatie 

Duitsland ondersteunt het beheer van de Ivoriaanse nationale parken Taï en Comoé. De instantie die 
verantwoordelijk is voor natuurbehoud wordt ondersteund bij het uitvaardigen van internationale beheernormen. 
Daarnaast wordt plattelandsontwikkeling met een focus op landbouw ondersteund in de gebieden die grenzen aan 
de parken. Een project gerelateerd aan het bovenstaande programma ondersteunt de biodiversiteitsconnectiviteit 
van Taï National Park en Grebo-Krahn en Sapo in Liberia. Beide projecten worden medegefinancierd door de 
Europese Unie. Samen met de inzet van KFW via een stichting voor natuurbehoud en nationale parkpromotie vormen 
zij een gezamenlijk programma "Landbouw en Biodiversiteit". 

Opdracht 

Herziening van het GIZ-programma voor de groene sector in Ivoorkust en Liberia, het uitvoeren van een 
personeelsonderzoek en het faciliteren van een tweetalig teambuilding-evenement met ongeveer 80 medewerkers 
in het Engels en Frans. 

Activiteiten 

• Analyse van de huidige organisatiestructuur gecombineerd met suggesties voor verbetering 

• Ontwikkeling van een doelorganisatie met duidelijke werkprocessen en verantwoordelijkheden 

• Organisatie en uitvoering van een workshop organisatieontwikkeling voor ca. 30 medewerkers 

• Individuele coaching en suggesties voor maatregelen voor personeelsontwikkeling voor geselecteerde 

medewerkers 

• Ontwikkeling en implementatie van een online medewerkersonderzoek in het Engels en Frans 

• Analyse van medewerkersbetrokkenheid en organisatie van een vervolgworkshop over noodzakelijke acties 

en actieplan om medewerkersbetrokkenheid te vergroten 

• Tweetalig teambuilding evenement (Engels/Frans) voor ca. 80 medewerkers gedurende 3 dagen 

 

Behaalde resultaten 

• Creëren van actuele organigrammen en participatieve uitwerking voor een doelorganisatie 

• Voorstellen om de organisatiestructuur te versterken met duidelijke rapportagelijnen tijdens een workshop 

organisatieontwikkeling 

• Gezamenlijke analyse van uitdagingen, mogelijkheden en ontwikkelingsbehoeften als onderdeel van 

individuele coachingsessies voor geselecteerde medewerkers 

• Ontwerp en implementatie van een online betrokkenheidsonderzoek  onder medewerkers inclusief 

feedbackworkshop voor 80 medewerkers 

• Succesvolle tweetalige teambuilding voor alle programmamedewerkers uit Liberia en Ivoorkust 


