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1. Izhodišče
Že dolgo pojavljajoče se pomanjkanje kvalificiranih delavcev na področju tehnične in
inženirske stopnje se hitro bliža vrhuncu. Kljub že obstoječi brezposelnosti in finančni
krizi, so podjetja priča resnemu deficitu celo na stopnji kvalificiranih delavcev v
proizvodnem sektorju (kovinska industrija in industrija elektronike). Ta deficit se kaže
prvenstveno na osnovi nezasedenih mest ali mest, ki jih je težko zapolniti,
proizvodnih preprek, sprememb v kvalifikacijski strukturi in zmanjšanju števila
vajencev. Položaj kvalificiranega delavca je prav tako resna zadeva v luči
demografskih sprememb, kar se lahko dolgoročno popravi le s stabilnimi in
kontinuiranimi človeškimi viri in kvalifikacijskim načrtovanjem.
.
Projekt „Pomanjkanje kvalificiranih delavcev“se loteva teh deficitov in poskuša v
sodelovanju s podjetji razviti koncepte, ki bi preprečili pomanjkanje kvalificiranih
delavcev. Pri projektu Leornardo da Vinci1 ”Pomanjkanje kvalificiranih delavcev”
sodelujejo partnerji iz šestih evropskih držav. Namen je analiza in izdelava
kadrovsko-ekonomskih orodij v podjetjih za stopnjo visoko kvalificiranih delavcev, z
namenom odpraviti pomanjkanje kvalificiranih delavcev. Razen koncepta
kadrovskega razvoja in poklicnega in kvalifikacijskega načrtovanje so pomembna
izhodišča tudi prenos znanja v podjetju, poklicno in nadaljnje usposabljanje v
podjetjih, kakor tudi notranje in zunanje strategije zaposlovanja.
V literaturi se izraz razvoj človeških virov običajno uporablja kot kolektivni izraz za
ukrepe, ki se nanašajo na prihodnost in “z izboljšanjem kvalifikacij zaposlenih za
delovne naloge kot vsebino” (Neuberger 1994, str. 157). Vendar je razvoj človeških
virov več kot le to: prav tako se nanaša na sedanjost in seštevek vseh procesov
sprememb in kot tak lahko oblikuje potencial zaposlenih in njihovo voljo za delo. (
Pričujoči priročnik daje podjetjem možnost izbire, razmisleka in uporabe ustrezne
oblike iz nabora različnih obstoječih strategij človeških virov. Tukaj prikazani ukrepi
niso dokončni, oblikujejo le zbirko ustreznih ukrepov, ki uporabniku dovolijo, da
določi zahteve in oceni dejavnosti podjetja, razen tega po ponuja priporočila za
dejavnosti in evalvacijo kompetenc kvalificiranih delavcev v podjetju. Ta priporočila
za dejavnosti izhajajo iz ocene dejavnosti podjetij in se nanašajo na kratko-, srednjein dolgoročne ukrepe, ki bodo pripomogli k zmanjšanju pomanjkanja kvalificiranih
delavcev.
Sistemi managementa znanja postanejo bolj pomembni za majhna in srednje velika
podjetja, z namenom ohranjanja znanja v podjetju, ko sodelavci odidejo. V priročniku
so opisana ustrezna orodja za prenos znanja in za dokumentiranje za majhna in
srednje velika podjetja.

1

Projekt je financiran iz virov Evropske komisije in iz lastnih virov partnerjev v projektu.
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2. Orodja kadrovskega razvoja za zmanjšanje pomanjkanja
kvalificiranih delavcev
Pričujoče poglavje predstavi različne skupine orodij s strukturami, ki so primerne za
uporabo v majhnih in srednje velikih podjetjih, da bi izvedla načrtovanje na podlagi
potreb in razvila dolgoročne ukrepe za kadrovski razvoj. Kot že ugotovljeno na
začetku, je za majhna in srednje velika podjetja potrebno pazljivo načrtovanje in
strukturiranje ukrepov, da bi zmanjšali pojavljajoče se pomanjkanje kvalificiranih
delavcev.
Empirični rezultati projekta jasno kažejo, da imajo predvsem majhna in srednje velika
podjetja težave s trenutnim in bodočim zagotavljanjem potreb po sodelavcih, kakor
tudi z ohranjanjem know-how-a v podjetju. Veliko podjetij je ugotovilo potrebo po
varovanju svojega znanja, nimajo pa konkretnih načrtov za to. Pričujoča orodja bodo
pripomogla, da bojo podjetja izbrala ustrezna orodja.
Iz tega razloga prvi tega priročnika predstavlja orodja za določanje in analiziranje
trenutnih in prihodnjih zahtev po kvalifikacijah. Ta so bila zbrana iz literature in
nadgrajena v projektu, predvsem za majhna in srednje velika podjetja. Drugi del
predstavlja orodja bi lahko pripomorejo k določanju, dokumentaciji in zagotavljanju
znanja kvalificiranih delavcev, ki temelji na izkušnjah. Orodje Company-Wiki, ki smo
ga prav tako razvili v projektu, je predstavljeno bolj podrobno na koncu.
2.1

Orodja za določanje in analizo trenutnih in prihodnjih potreb po
kvalifikacijah

Podjetja morajo izbrati in razviti kvalificirane delavce danes za potrebe jutri.
Predvidevanja niso vedno povsem zanesljiva in razen tega, nekatere zahteve in
naloge so podvržene hitrim spremembam. “Dodatno, razvoj zahteva nenehne
spremembe od proizvodnje do storitvenih dejavnosti in nadalje do znanja in
informacijske družbe za ohranjanje sposobnosti delovnega trga kvalificiranih
delavcev in pogosto zahteva ‘več’ nadarjenosti in spretnosti, znanja in kvalifikacij”
(Bullinger, Tombeil 2000, str. 26). V skladu s tem, kako lahko natančno
predvidevamo naloge v prihodnosti, da bi lahko razvili in usposobili kvalificirane
delavce dovolj zgodaj? Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, tukaj predstavljamo
različna poslovna orodja za ugotavljanje zahtev po kvalifikacijah.
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Orodja za ugotavljanje in analizo trenutnih in bodočih zahtev po kvalifikacijah
Analiza zahtev
in delovnih
profilov

Ocenitev
potenciala

Ocena
zaposlenih

Struktura in izvajanje
- analiza opisa
poklicnega profila in
trenutne zahteve
- primerjava opisa in
praktičnih izkušenj,
za določanje
spretnosti in
sposobnosti
- izpeljava razlik,
vrzeli
- natančno
vrednotenje in
ocenitev z uporabo
mreže kriterijev
- kriteriji, oblikovani v
večstopenjsko
lestvico, določitev
številčnega razpona
za ocenjevanje
- redni sestanek (polletni / letni) med
dvema hierarhičnima
stopnjama, pogovor
o poteku delovnih
procesov

Področje
- sprememba
delovnega mesta /
oddelka
- preverjanje dolgo
zasedenih delovnih
mest in primerjava s
spremembami v
delovnih zahtevah

Ugodnosti
- transparentnost razlik
in odklonov
- ležje prilagajanje
profilov resnični
situaciji
- izpeljava ukrepov za
usposabljanje

Zahteve
- intenzivno začetno
usposabljanje v
izvajanju analize
- zahtevana natančna
opredelitev pojmov

Izdatek
- zmernejši za
obstoječe poklicne
profile, sicer večji
časovni izdatek
zaradi intenzivnega
usposabljanja
- zahteva po rednem
preverjanju in
usposobljenem
kadru

- zapis in vodenje
evidence o
potencialu kvalifikacij

- v prihodnost
usmerjeno, visoko
kvalitetno načrtovanje
človeških virov

- visok izdatek

- razčleniti cilje
podjetja in
vodstvenega kadra
na cilje delovnih
nalog za
posameznega
zaposlenega

- refleksija na preteklo
obdobje in pogovor o
delu v bodoče
- pogovor o dobrih in
slabih straneh
posameznega
zaposlenega, pregled
delovne uspešnosti

- izvajanje
strukturiranih
pogovorov
- kombinacija
samoocenjevanja in
eksternega
ocenjevanja
- nominalno-dejanska
primerjava delovnih
zahtev in sposobnosti
- zdrava kultura
pogovora in
komunikacije
- vzajemno zaupanje in
spoštovanje
- v rešitve usmerjeno
vedenje
- zapisnik o sestanku
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- intenzivne priprave
(čas in vsebina)

Orodja za ugotavljanje in analizo trenutnih in bodočih zahtev po kvalifikacijah
Analiza
kvantitativnih
zahtev

Specifični
razvojni načrt

Evalvacija
managementa

Tabela 1:

Struktura in izvajanje
- starostna strukturna
analiza
- zbrati kvantitativne
zahteve/potrebe po
sodelavcih
- izračun ravnovesja
- izdelava
specifičnega
razvojnega načrta
glede na trenutno in
bodoče stanje
strokovnosti

- evalvacija različnih
problemskih polj in
možnih vzrokov

Področje
- določitev
dejanskega stanja
starostne strukture

Ugodnosti
- pogled v prihodnost s
projekcijo dejanskega
stanja
- izpeljati in določiti
potrebe in dejavnosti

Zahteve
- program Excel
- ocenitev trenutnih in
bodočih strokovnih
potreb

Izdatek
- nizki tehnični izdatki
- zmerni časovni
izdatki
- avtomatski izračun

-

- širitev mogočih
deficitov med
strokovnjaki
- izpeljati in izdelati
konkretni razvojni
načrt

- platforma z obvezno
registracijo
- natančna ocenitev

- lahka
vodljivost/upravljanje

- samodejna izpeljava
priporočila za
ukrepanje,
- upoštevanje kratko-,
srednje- in dolgoročnih
ukrepov

- program Excel
- natančna ocenitev

- časovni izdatki
- nizki tehnični izdatki

dodelitev ustreznih
delovnih nalog in
razvojnih stopenj za
posamezno
področje
- dodelitev potrebnih
strokovnjakov za
vsako področje
- evalvacija
relevantnosti
omenjenih kriterijev

Povzetek Orodij za ugotavljanje in analizo trenutnih in bodočih zahtev po kvalifikacijah
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2.1.1 Analiza zahtev in poklicnih profilov
Ocenjevanje osebja je ponavadi tesno povezano z ostalimi orodji organizacijske
politike in politike človeških virov. Ta orodja vsebujejo opis delovnega mesta,
poklicnega profila in zahtevanega profila, kar omogoča izvedbo ocenjevanja
zaposlenih in potenciala.
Struktura in izvedba
Pri analizi poklicnega profila se v opisu upoštevajo kompetence in sposobnosti, ki jih
ta poklic dejansko zahteva. Zato se opravi primerjava med spretnostmi in
kompetencami, ki so opisane v poklicnem profilu in tistimi, ki jih zahteva določena
delovna naloga, ter ponavadi zajema strokovne kompetence, metode ter družbene in
osebnostne kompetence (Lindner-Lohmann/Lohmann/Schirmer 2008). Skladno s
tem je potrebno nazorno pojasniti morebitno razliko med obstoječimi in potrebnimi
zahtevami, da bi to razliko lahko zmanjšali s ciljno usmerjenimi kvalifikacijskimi
ukrepi.
Področja
Priložnost za analizo poklicnega profila se pojavi, ko želimo zaposliti novega
sodelavca na določeno delovno mesto. Potrebno je preveriti ali opis delovnega mest
ustreza kvalifikacijam, ki jih zahtevamo od kandidata. Taka analiza je primerna tudi
za delovna mesta, ki so že dolgo zasedena. V tem primeru preverimo, ali kvalifikacije
zaposlenega usrezajo trenutnim/sedanjim zahtevam tega delovnega mesta.
Ugodnosti
Natančen opis delovnega mesta pripomore predvsem k transparentnosti v
načrtovanju človeških virov ter daje usmeritev bodočemu zaposlenemu na tem
delovnem mestu. Tak opis vsebuje razlago nalog, ciljev, navaja kompetence in
določa področja odgovornosti. (Lindner-Lohmann/Lohmann/Schirmer 2008).
Z analiziranjem poklicnega profila lahko brez težav ugotovimo razlike/odstopanja od
trenutno se izvajajočih dejavnosti. Na ta način je mogoče profile lažje prilagoditi
ustreznim opisom delovnih nalog. Hkrati pa je mogoče preveriti, ali obstaja potreba
po nadaljnjem usposabljanju za opravljanje tega poklica.
Zahteve
To orodje zahteva intenzivno osnovno usposabljanje za vse, ki bodo izvajali analizo.
Predvsem pa to vključuje preverjanje ustreznosti obstoječih zahtev ali poklicnih
profilov. Posodobljen opis poklicnega profila olajša analizo in morebitne prilagoditve
poklicnega profila.
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2.1.2 Ocenjevanje potenciala
Ocenjevanje potenciala je postopek za strukturirano preverjanje prisotnosti
pomembnih značilnosti za izpolnjevanje določenih nalog in zahtev. Rezultat te
preiskave je lahko osnova za ocenitev sedanjega potenciala, s katerim razpolagamo
in njihovo sposobnostjo izpolnjevanja zahtev v prihodnosti. Kot taka, nam analiza
pomaga ugotoviti potencial za naloge v prihodnosti.
Struktura in izvajanje
Struktura ocenjevanja potenciala se ne sklada s standardno obliko. Kot take, si lahko
različne variante zamišljamo kot izvedljive, četudi niso vedno logične. Na splošno
lahko trdimo, da diferencirani, obsežnejši mrežni kriteriji zagotavljajo bolj natančno
vrednotenje in ocenjevanje. Metoda, ki se uporablja najpogosteje, je najbolj
standardiziran, na kriterijih temelječ postopek ocenjevanja. Tukaj predstavljamo niz
kriterijev in ga povezujemo v več stopenjsko lestvico, ki spominja na šolski
ocenjevalni sistem. Evalvacija se izvaja na podlagi ugotovitev in opažanj, relevantnih
za to ocenjevanje. Ustrezne ocene, ki jih ponavadi določi nadrejeni, se evidentirajo v
pisni obliki z označenjem ustreznega polja v tabeli, ali pa z dodelitvijo številčne
ocene. (cf. Breisig 1998; Crisand/Kramer/Schöne 2003).
Področja
Morebitne ocene se lahko uporabijo v različnih oddelkih podjetja in se izvajajo s
pomočjo različnih metod. Lasten (karierni) potencial se lahko določi npr. s pomočjo
vprašalnika, ali pa se lahko profil zahtev generira za namen izbire v oddelku
človeških virov. Kot taka, služi ocena potenciala za zapis potencialov sposobnosti,
določanje dejavnikov kot npr. znanja, sposobnosti, spretnosti, motivacije in določenih
osebnostnih lastnosti.
Ugodnosti
Ugodnost ali “prvotni cilj ocenjevanja potenciala je razpolagati z možnostjo v
prihodnost-usmerjenega, visoko kvalitetnega načrtovanja razvoja človeških virov”
(Haenel 2005, p. 96).
Kot zahteve za ocenjevanje potenciala je pomembno naslednje:

2

-

funkcionalno diferencirano znanje o izrazu “potencial”,

-

pravočasno ugotavljanje ljudi s potencialom in zaposlenih, ki potrebujejo
dodatne kvalifikacije, da bi dosegli zahtevani potencial,

-

upoštevanje dejavnikov, ki določajo ali lahko imajo vpliv na širjenje in razvoj
potenciala (cf. Haenel 2007, pp. 137 ff.),

-

majhna razlika/ni razlike v oceni2.

Izraza “potencial“ ne moremo jasno opredeliti, temveč je interpretacija odvisna od posameznika.
Posledica je lahko veliko različnih vtisov in vrednotenj, še posebno če ocenjevanje opralvjajo ljudje,
8

Zahteve
Da bi lahko izvedli ocenjevanje potenciala, je najprej priporočljivo odgovoriti na
vprašanja povezana z zahtevami, ki jih je potrebno izpolniti in s kakšnimi potenciali
moramo razpolagati, da bi to dosegli (cf. Rosenstiel 2000). “..torej vključuje
določanje, razčlenitev in pretehtanje nalog” (Moser, Zempel 2000, p. 185). Iz zahtev
opravljene analize pridobimo profil nalog, katerim mora ustrezati določeni potencial.
Ta profil primerjamo s poslovnimi zahtevami in tako lahko določimo in zmanjšamo
slabosti zaposlenih, medtem ko lahko njihove prednosti in sposobnosti ustrezno
izpboljšamo. Kolikor je le mogoče, naj bi ustreznost profila bila v skladu z zahtevami
profila. Če temu ni tako, je potrebno uporabiti ustrezne ukrepe dodatnega
usposabljanja, ki zmanjšajo to neskladje.

Slika 1:

Zahteve po funkcionalni ustreznosti (referenca: Rosenstiel, L. v., 2000, str. 5)

Ta profil vsebuje navedbo, katere naloge so pomembne in na kakšen način, za
katere naloge je potreben posebno kompleksen potencial in do kakšne stopnje ga je
potrebno razširiti.

ki za to niso bili usposobljeni; razlike pa lahko nastanejo tudi v klasičnem smislu zaradi različne
percepcije samega sebe in kako nas vidijo drugi. (A/N).
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Ocenitev potenciala lahko izvedemo s pomočjo strukturiranih pogovorov v
kombinaciji z zunanjim in samoocenjevanjem, včasih tudi s strateško delavnico. Tudi
analiza je lahko tudi vključena v oceno zaposlenega. Nadalje, oceno potenciala lahko
pridobimo tudi na osnovi nominalno-dejanske primerjave.
2.1.3 Ocenjevanje zaposlenih
Struktura in izvajanje
Na “ocenjevanje zaposlenih” lahko gledamo kot na obliko komuniciranja med dvema
(ali več) ljudmi iz različnih hierarhičnih ravni v podjetju s specifično, z delom
povezano vsebino. Zaradi pomankljivo izdelanih kriterijev za ocenjevanje delovne
uspešnosti, ki se razlikujejo od zgoraj omenjenih, ali zaradi dejstva, da te ti kriteriji ne
upoštevajo, se ocenjevanje zaposlenih lahko bistveno razlikuje od zgoraj opisanega.
Področja
Ocenjevanje zaposlenih se pogosto izvaja v povezavi s predhodnim sestankom, kjer
se določijo in izdelajo cilji, ki se evidentirajo ter ukrepi in viri za dosego teh ciljev.
Ocenjevanje zaposlenih se lahko izvede za različne namene in z različnimi cilji, npr.
pregled zaposlenih, določanje kvalifikacije ali potenciala sodelavcev3. Za ocenjevanje
zaposlenih na splošno lahko rečemo, da so cilji podjetja, kakor tudi cilji vodilnih
razčlenjeni do take mere, da lahko iz tega izoblikujemo ustrezne delovne cilje za
posameznega zaposlenega.
Ugodnosti
Na rednih (polletnih ali letnih) sestankih se udeleženci pogovorijo o preteklem
obdobju in določijo cilje za naprej. Razpravlja se o nadarjenosti zaposlenega, o
njegovih prednostih in slabostih. Na podlagi tega se dogovorijo o prihodnjih nalogah,
kriterijih za ocenjevanje rezultatov in ukrepe za razvoj.
Zahteve
Da bi ocenjevanje zaposlenih bilo uspešno izvedeno ter, da bi bi bila ocena
vzajemno spoštovana, je potrebna visoka kultura pogovora in komuniciranja. To
vključuje tudi predhodno informacijo glede namena sestanka, navedbo prednosti
takega sestanka, vabilo na sestanek in dobro pripravo obeh strani.
2.1.4 Zgodnje prepoznavanje zahtev poslovnih kvalifikacij4
“Če želite izkoristiti nove zaposlitvene potenciale in zagotoviti kvaliteto izobraževanja
in usposabljanja, je potrebno ponovno razmisliti in uporabiti nove, alternativne in
3

Različne možnosti ocenjevanja zaposlenih lahko najdemo v ustrezni literaturi.

4

Ustrezna orodja za zgodnje prepoznavanje kvalifikacijskih zahtev so podrobno opisana v brošuri.
Ta priročnik je na voljo pri ITB ali na spletni strani projekta, www.sos-skilled-workers.eu.
10

diferencirana orodja in metode za zgodnje prepoznavanje kvalifikacijskih potreb”
(Bullinger, Tombeil 2000, str. 17). Projekt Leonardo da Vinci “Pomanjkanje
kvalificiranih delavcev” je sprejel to načelo in je izdelal tri orodja za zgodnje
prepoznavanje in predvidevanje kvalifikacij iz zahtev po kvalificiranih delavcih v
majhnih in srednje velikih podjetjih v proizvodnem sektorju.
Področja
Sklop operacijskih orodij za ugotavljanje in prepoznavanje potenciala in potreb po
kvalificiranih delavcih je bil izdelan z namenom, da podjetjem nudi pomoč pri
trenutnem in bodočem načrtovanju in pri srednje- in dolgoročnem razvoju zaposlenih.
Zato je pomembno, da ugotovimo in predvidimo bodoče zahteve (bolje kot do sedaj),
da bi lahko prilagodili dejavnosti ciljno usmerjenuemu razvoju in v zgodnji fazi.
Vsa tri orodja so namenjena isti ciljni skupini: kvalificiranim delavcev v majhnih in
srednje velikih podjetjih proizvodnega sektorja.
Struktura in izvajanje
Tukaj opisana programska orodja temeljijo na aplikaciji Excel in so bila namensko
zasnovana z možnostjo enostavne prilagoditve, nadgradnje in uporabe za specifične
zahteve podjetij in za ciljno skupino kvalificiranih delavcev.
Ugodnosti
S temi orodji naj bi podjetja bila sposobna samostojno analizirati obseg problema
pomanjkanja kvalificiranih delavcev v tem trenutku in ugotoviti, ali se v podjetju
pojavlja potreba (danes in v prihodnosti) po dodatnem usposabljanju na nivoju
kvalificiranih delavcev. Razen tega je s pomočjo teh orodij mogoče določiti selektivne
zahteve in število potrebnih strokovnjakov. v prihodnosti.

Predstavitev programskih orodij za zgodnje prepoznavanje kvalifikacij,
potrebnih na operacijski ravni
Vsa tri orodja so bila izdelana za zgodnjo napoved kvalifikacij in potreb po
kvalificiranih delavcih:
1) Orodje za analizo kvantitativnih potreb po kvalificiranih delavcih (Koliko
kvalificiranih delavcev bo potrebnih v prihodnosti?):
Prvo orodje je namenjeno ugotavljanju trenutnih in bodočih potreb po kvalificiranih
delavcih v kvantitativnem smislu in osnovna načela so podobna analizi starostne
strukture. Raziskuje kvantitativne potrebe po zaposlenih. Iz tega lahko prikažemo
dejansko stanje starostne strukture in diferenciran povzetek človeških virov. Nadalje,
to orodje omogoča pogled pet do deset let v prihodnost s pomočjo ekstrapolacije
sedanjega stanja. Iz tega lahko izpeljemo zahtevo po specifičnih aktivnostih za razvoj
človeških virov, ki bo zadostilo zahtevam starostne strukture in starejših ljudi.
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Prav tako bi naj to orodje, na enostaven način motiviral podjetja (majhna in srednje
velika), da izvedejo načrtovanje človeških virov. Namen tega orodja je zagotoviti
programsko orodje, ki bi postavilo načrtovanje zahtev po vajencih in kvalificiranih
delavcih na bolj strokovne, na podatkih temelječe temelje. Ciljna skupina tega orodja
so majhna in srednje velika podjetja (do 100 zaposlenih), z obsoječim
usposabljanjem vajencev. Izhajamo iz predpostavke, da je mogoče potrebe po
kvalificiranih delavcih zadostiti (vsaj delno) z notranjim usposabljanjem. To orodje je
namenjenjo predvsem vodjem človeških virov (po možnosti v sodelovanju z vodji
usposabljanja).
Za izvedbo ni potrebno veliko izdatkov. Iz tehničnega vidika je potrebna le
EXCELova aplikacija. Za analizo potreb je potrebna ocena trenutnih in bodočih
zahtev po kvalificiranih delavcih (vključno z vodilnim kadrom). V ta namen sta na
razpolago dva delovna lista, v katera je potrebno vnesti posamezno trenutno stanje
in potrebo. Rezultati se izračunajo iz treh področij:


(pričakovano) leto upokojitve/odhoda iz podjetja (ali datum zaključka
usposabljanja) zaposlenih (vajencev), ki so trenutno zaposleni v podjetju,



potrebe po kvalificiranih delavcih v prihodnosti in



povprečni delež vajencev, ki ostanejo v podjetju po zaključenem usposabljanju.

Vsota se izračuna iz obeh: starostne strukture zaposlenih in iz potreb po kvalificiranih
delavcih v prihodnosti. Končni rezultat je morebitni deficit.
2) Specifični načrt razvoja trenutnega in prihodnjega strokovnega stanja ob
upoštevanju konkretnih delovnih nalog (primer mehatronika):
Cilj drugega orodja je izdelava specifičnega načrta razvoja za posameznega
kvalificiranega delavca in strokovno načrtovanje za določeno področje v prihodnosti.
Osnova tega orodja je oblikovana na podlagi konkretnih delovnih nalog in možnih
razvojnih stopenj za napredovanje kvalificiranega delavca. Ta razvojni model je
prirejen za področje mehatronike.
S pomočjo tega orodja lahko nadrejeni
razvojne stopnje za določeno področje.
kvalificiranih delavcev, za sedanjost in
prepoznavanje, koliko sodelavcev na
kompetenc) bo potrebnih v prihodnje.

izbere ustrezne delovne naloge in možne
V drugem koraku določi število potrebnih
za prihodnost. Tako je mogoče zgodnje
posameznih razvojnih stopnjah (stopnja

Ko so ustrezne delovne naloge za prihodnost določene za celotno področje, lahko
vsak kvalificirani delavec oceni svojo trenutno in v prihodnje zahtevano stopnjo
razvoja. Nadrejeni opravi enako vrednotenje za vsakega posameznega
kvalificiranega delavca. Na koncu se oceni primerjata in ugotovijo se razlike oz.
razhajanja. Rezultat te primerjave je lahko osnova za dolgoročni kadrovski razvoj.
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Orodje temelji na platformi z obvezno registracijo zaradi varovanja osebnih podatkov.
Orodje je enostavno za uporabo in omogoča grafični prikaz evalvacije kvalificiranih
delavcev ter števila strokovnjakov na posameznih stopnjah razvoja v prihodnosti.
3) Določanje problemskih polj v podjetju glede pomanjkanja kvalificiranih delavcev
(ocenitev problemskih polj/vzrokov, izvajanje ukrepov):
S tretjim orodjem imajo majhna in srednje velika podjetja orodje za prepoznavanje
različnih področij problemov5, ki lahko vodijo do pomanjkanja kvalificiranih delavcev
in tako ocenijo možne posledične vzroke. Najprej direktorji podjetja/management
izvedejo evalvacijo ob upoštevanju relevantnosti šestih ugotovljenih področij
problemov in njihove možne vzroke. Iz tega se generira analiza poslovnih potreb. Ta
področja problemov so:


Problemi/težave pri zaposlovanju vajencev,



Problemi/težave pri zaposlovanju kvalificiranih delavcev,



Odnos podjetij do usposabljanja (vajencev),



Kvalifikacijski deficit
usposabljanje),



Fluktuacija/upokojitev kvalificiranih delavcev in



Splošne osebostne kompetence zaposlenih, potrebnih v podjetju.

na

stopnji

kvalificiranih

delavcev

(nadaljnje

Potrebno je opraviti evalvacijo relevantnosti za omenjene kriterije. Posamezna
problemska področja in vzroki so povezani s priporočili za posamezne aktivnosti, ki
se avtomatsko generirajo glede na pozitivni odgovor glede relevantnosti. Ta
priporočila za aktivnosti so razdeljena na tri področja, ki so prikazana v matriki:
kratko-, srednje- in dolgoročni ukrepi.
Priporočila, prikazana v drugem pogledu, služijo kot vodilo za dejansko uporabo in so
podrobno opredeljeni ukrepi za zmanjašnje pomanjkanja kvalificiranih delavcev.

2.1.5 Zaključki
Učinkovit razvoj človeških virov je odvisen od možnosti sodelovanja zaposlenih.
Današnje metode vzpodbujajo razvoj možnosti za sodelovanje zaposlenih. Pristopi k
analiziranju kvalifikacijskih zahtev še posebno težijo k določanju trenutnih in
prihodnjih potreb s pomočjo direktnih komunikacijskih procesov. Izvajanje in uspeh
teh metod sta v veliki meri odvisna od organizacijske strukture. Pri tem ne smemo
pozabiti na teamsko in projektno delo.

5

Ta problemska polja so bila prepoznana v 27 študijah primerov v podjetjih in na več sestankih
strokovnjakov v Evropi.
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Orodja za prenos znanj
Struktura in izvajanje
- pomoč in svetovanje
mentorja
- prenos izkušenj

Področje
- mladi kvalificirani
delavci brez
izkušenj, na novo
imenovani zaposleni

Ugodnosti
- usmeritev in podpora
novim zaposlenim
- neformalna izmenjava,
prenos pravil
- izdelava in nadgradnja
mrež, načrtovanje
poklicne poti

Zahteve
- medsebojno sočutje,
odkritost in odprtost

Izdatek
- čas za redne
sestanke

Rotacija
delovnih mest

- sistematična menjava
delovnih mest
- bogatitev in širitev
delovnih nalog

- spoznavanje ostalih
področij v podjetju,
nadaljnje
usposabljanje

- povečana fleksibilnost,
mobilnost, motivacija
in produktivnost
- uvajanje novih,
specifičnih kompetenc,
spoznavanje medoddelčnih odnosov

- organizacijski
izdatek
- možna
preobremenitev
zaposlenih
- produktivnost lahko
trpi v začetni fazi

- potrebno
usposabljanje
- izdelava splošnega
okvirja (čas,
kapacitete itd)
- ni izvedljivo na vseh
področjih v podjetju

Matrika znanj
/ Topografija
znanj

- lahko grajeno na
ocenjevanju zaposlenih
- vodenje evidence o
delovni uspešnosti in
sposobnostih v matriki
- prepoznavanje,
določanje lokacije, in
ponazoritev znanja na
delovnih mestih, zahteve
po vsebinah in znanjih
temeljijo na znotraj
določenih kriterijih

- odkrivanje /
prepoznavanje
znanja
- uporabno in
izvedljivo za vse
zaposlene

- odprtost ljudi za
ocenjevanje
- pripravljenost
sodelovanja
- jasna opredelitev
kriterijev

- pazljivo načrtovanje
in priprava

Mentorstvo

- transparentnost
- lahko uporabljeno pri
določanju plač
- natančna ocena
značilnosti za
evalvacijo
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Orodja za prenos znanj
Skupnosti s
prakso

Company
Wiki

Tabela 2:

Struktura in izvajanje
Področje
- samo-organizirana, na
- Oblikovanje je
praktična znanja
odvisno od narave:
naravnana skupnost
1. povsem znotraj
neformalno povezanih
podjetja
ljudi s podobnimi interesi
2. z malo in
in problemi
večinoma
aktivnimi člani,
skupnosti z
veliko aktivnimi
člani
3. popolnoma
neformalno
- alternativa elektronski in - hitri dostop in
izmenjava znanja
informacijski platformi
- uporabno za vse
- predstaviti, zagotoviti in
zaposlene (pogoj:
prenašati strokovna, na
dostop do interneta)
izkušnjah temelječa
znanja
- princip wikipedije
(sestava, nalaganje,
pregled in zapis)

Orodja za prenos znanj
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Ugodnosti
- spodbujanje razvoja
sposobnosti z
izmenjavo
- hitrejše reševanje
problemov
širitev kompetenc
- razvijanje novih
pristopov k rešitvam

Zahteve
- Prepreke ali težave
zaradi rezultatov, ki
se razlikujejo od
pričakovanih
- uspeh ni vedno
neposredno viden in
ga ni mogoče
izmeriti
- upoštevanje
ustreznih načinov
komunikacije

Izdatek
- čas

- opis delovnih
procesov, zapis
strategij reševanja
problemov,
zagotavljanje
obstoječega znanja
- optimizacija delovnih
procesov
- zagotavljanje “mostov
učenja”
- prenos znanja za
izobraževanje in
usposabljanje

- PC z dostopom do
interneta
- “MediaWiki”
programska oprema
- pojasniti
odgovornost o
vsebini in
posodabljanju
vsebin

- priporočljivo
usposabljanje
zaposlenih, relativno
visok časovni izdatek

2.2 Orodja za prenos znanj
Evidentiranje, ohranjanje in prenos znanja so danes pomembni dejavniki pri
odločanju in odgovornosti v podjetjih. Management znanja se pogosto omenja kot
ključni element v empiričnih raziskavah v projektih. Temu je tako ker “se
management znanja in management človeških virov prekrivata v središčni točki:
zaposlenem, ki je nosilec organizacijskega znanja” (Probst/Gibbert/Raub 2002, str.
1). Vendar pa podjetja še vedno iščejo dobre rešitve za uresničevanje le-tega.
Iz tega razloga je pomen podpore za učenje, pridobivanje in nadgrajevanje znanja v
delovnem procesu narasel. V luči demografskih sprememb, kot že velikokrat
omenjeno, in posledic teh sprememb, bodo ti ukrepi, predvsem za mlajše in straješe
delavce, pridobili na pomenu (cf. Uhlemann 2000). V naslednjem poglavju so opisani
različni procesi in orodja, ki bi naj podjetjem predlagala, kako ohranjati znanje v
podjetju in ga prenašati na mlajše zaposlene/vajence.
Pri izdelavi orodij smo izbrali predvsem tista, ki podpirajo zbiranje na izkušnjah
temelječega znanja.

2.2.1 Mentorstvo
Struktura in izvajanje
Mentorstvo je instrument razvijanja človeških virov, pri katerem mentor nudi učencu
pomoč in nasvet. Ti so lahko osebne ali tehnično/strokovne narave. Namen je
strokovni razvoj učenca skozi izkušnje mentorja. (cf. Blickle, G./Schneider, P.B.
2007).
Prepoznavanje znanja se odvija v obliki vzajemne izmenjave in postavljanja vprašanj
iz strani učenca. Učenec pri tem vodi evidenco v obliki osebnih zabeležk. Izmenjava
znanja se odvija na osebni ravni.
Uporaba
To orodje je namenjeno predvsem mladim zaposlenim/kvalificiranim delavcem brez
delovnih izkušenj in na novo zaposlenim kvalificiranim delavcem.
Na voljo je več načinov mentorstva, npr. v skupini, posamezno, zunanje, notranje ali
institucionalno.

Ugodnosti in prednosti
Ugodnost tega orodja je pomoč pri usmerjanju in podpora novemu sodelavcu.
Orodje prav tako omogoča nadgradnjo standardnega odnosa nadrejeni-podrejeni in
vzajemni odnos izmenjave pomeni, da tudi mentor pridobi v tej situaciji.
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Med prednostmi so neformalni prenos pravil in vedenja, gradnja in spodbujanje mrež,
poklicnega načrtovanja in razvoja. Na ta način lahko tudi spodbudimo lojalnost, npr.
zaposleni sodeluje v načrtovanju svojega dela, navezuje stike, pridobiva praktične
nasvete in razvija svoje socialne in komunikativne kompetence.
Zahteve
Po drugi strani pa obstajajo tudi ovire, ki lahko negativno vplivajo na odnos med
mentorjem in učencem. Te vključujejo zahteve po vzajemnem razumevanju, odprtosti
in iskrenosti, kar predstavlja določeno predanost iz obeh strani. Razen tega, lahko
oviro predstavlja tudi čas, ki je potreben za srečanja/izmenjavo med zaposlenima. V
veliko pomoč pri izvajanju mentorstva so zato lahko vzajemna pripravljenost
sodelovanja, iskrenost, dobre komunikacijske spretnosti ter pripravljenost do
komuniciranja.

2.2.2 Rotacija delovnih mest
Struktura in izvajanje
“Rotacija delovnih mest” pomeni sistematično menjavo delovnega mesta v skladu z
vnaprej določenimi procesi. Namen je razširiti in obogatiti delovno mesto in razviti ter
poglobiti strokovno znanje in izkušnje6. Uvedba skupinskega ali teamskega dela
lahko koristi, ni pa predpogoj.
Področja
Proces rotacije delovnih mest nudi prednosti mlajšim in starejšim kvalificiranim
delavcev, predvsem iz vidika spoznavanja ostalih področij v podjetju in nadaljnjega
usposabljanja.
V tem primeru gledamo na rotacijo delovnega mesta kot na obliko usposabljanja in
vseživljenjskega učenja. Vendar pa tega procesa ne moremo uporabiti na vseh
področjih v podjetju in v primeru izvajanja je potrebno upoštevati določena merila.
Tako morajo biti izdelani in upoštevani določeni okvirni pogoji, kot npr. potrebni čas
(vključno z uvajanjem na novo delovno mesto), razpolaganje s kapacitetami ter,
določiti je potrebno prednosti in se o njih predhodno pogovoriti z zaposlenim. Na ta
način lahko zagotovimo uspešno prepoznavanje in prenos znanja.
Ugodnosti
Ta proces nudi prednosti in slabosti. Naslednje dejavnike smo ocenili kot pozitivne:
večja fleksibilnost, mobilnost, motivacija in produktivnost, razvoj poklicnih in socialnih
kompetenc; povečanje odprtosti in iskrenosti, seznanjanje z odnosti med oddelki,
boljše poznavanje podjetja in ostalih oddelkov.
6

Cf. http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/job-rotation/job-rotation.htm in zvezno združenje za
rotacijo delovnih mest: http://www.jobrotation.de/ob/bundesverband/bv.php
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Zahteve/Izzivi
Slabosti vključujejo povečan organizacijski izdatek, povečan obseg časa in dela in
morebitni pojav integracijskih problemov. Na začetni stopnji je pričakovati zmanjšanje
produktivnosti in učinkovitosti, preobremenjenost zaposlenih in/ali nepripravljenost
zaposlenih, da bi sodelovali v procesu (strah pred večjimi spremembami).

2.2.3 Matrika znanja / Topografija znanja
Princip matrike znanja7 ali topografije znanja lahko temelji na ocenjevanju
zaposlenih, kjer ocenimo in zapišemo delovno uspešnost, spretnosti in razvoj. S tem
orodjem lahko določene kriterije kot so delovna uspešnost in spretnosti, prenesemo
na različna strokovna področja; prepoznamo ustrezne vsebine ter nosilce znanja in
jih dodelimo drugim strokovnim področjem. To orodje uporabimo za izdelavo
pregleda obstoječega znanja v podjetju in na podlagi tega izdelamo načrt za
strateške cilje znanja, trenutne in bodoče zahteve po znanju in pripravimo specifične
predloge za zadovoljitev potreb. Na ta način lahko izluščimo ključne kompetence in
strokovno znanje. Razvojne procese in odločitve lahko na ta način določimo bolj
strokovno in ne zgolj na osnovi intuicije.
Struktura in izvajanje
Struktura tega procesa zahteva izdelavo mreže, v katero so vključena posamezna
področja. Pred prvo uporabo orodja priporočamo preverjanje skladnosti posameznih
področij. Aktivnosti/Spretnosti in kriterije (npr. socialne in strokovne kompetence)
ocenimo in določimo. Model ocenjevanja lahko temelji na standardnem šolskem
sistemu. Številčno lestvico za ocenjevanje določimo vnaprej. Za izbor ocenjevalnih
kriterijev ali področij, ki jih bomo ocenjevali, priporočamo kombinacijo kvantitativnih in
kvalitativnih meril. Model lahko prikažemo v obliki tabele, kamor vnesemo npr.
oddelek, imena zaposlenih in posamezne dejavnike. Tukaj je lahko narava
značilnosti znanj predstavljena v obliki palic. (cf. Probst/Raub/Romhardt 2006, str.
68).

7

Cf. Gerick, T. : Return on Information – WissensControlling aus der Praxis:
http://www.competencesite.de/wissensmanagement.nsf/F84015F1EF00D17AC1257409003E93EF/$File/wissens_controlli
ng_return_of_information-thomas_gerick_usu_ag.pdf
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Organizacijska
enota / Oddelek
Značilnosti
znanja
Nosilci
znanja

Značilnost a

Značilnost b

Značilnost c

Značilnost d

Oseba 1

Oseba 2

Oseba 3

Oseba 4
Slika 2:

Topografija znanja (Ocenjevanje značilnosti znanja iz strani nosilca znanja), po:
Probst et al 2006, str. 68

Področja
Prednostna naloga je prepoznavanje/identifikacija znanja določenih ljudi. Lahko se
odločimo za prenos znanja, čeprav to ni prednostna naloga.
To orodje je prav tako primerno, izvedljivo in logično za vse zaposlene, ker omogoča
temeljno prepoznavanje nosilcev znanja. Iz vidika procesa mora biti izvajanje
natančno načrtovano in pripravljeno. Koristno je tudi usposabljanje, redno izvajane
ankete med zaposlenimi lahko še dodatno olajšajo proces.
Ugodnosti
Ta proces nudi prednosti, saj predvidevamo večjo transparentnost in razumevanje
delovanja podjetja, kar lahko uporabimo tudi pri določanju plač. Razen tega omogoča
natančno evalvacijo in postavlja temelje za dejavnike, ki jih ocenjujemo. Izmenjava in
izvajanje ocenjevanja nenazadnje tudi spodbujata komunikacijo.
Zahteve/Izzivi
Tudi v tem procesu se soočamo z izzivi, kot npr. časovni in organizacijski izdatek.
Nadalje proces zahteva odprtost ljudi, ki jih ocenjujemo in njihovo pripravljenost
sodelovanja. Namen takega načina ocenjevanja je potrebno jasno opredeliti in
ljudem pojasniti, da bi ga lahko uspešno izvedli.
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2.2.4 Skupnosti s prakso (CoP)
“Skupnost s prakso” (CoP) je na praktične izkušnje naravnana skupnost ljudi, ki se
neformalno združijo na podlagi podobnih interesov, problemov ali delovnih nalog. To
niso klasične “delovne skupine”. Izraz “skupnost” se lahko nanaša na fizično in
dejansko skupnost.
Cilj skupnosti s prakso je narava izmenjave med udeleženci, kot je to primer med
zaposlenimi ali drugimi interesnimi skupinami. Poleg črpanja znanja iz baz podatkov
in od strokovnjakov zaposleni razvijajo spretnosti in kreativnos z obsežnim prenosom
znanja in izkušenj med seboj. Učni procesi posameznika so tako močno prepleteni s
skupnostjo in njenim razvojem. Istočasno se v skupnosti dogajajo spremembe, ki
prav tako vplivajo na učni proces posameznikov.
Struktura in izvajanje
Skupnosti s prakso so samo-organizirane skupnosti z izmenjavo in medsebojno
pomočjo in podporo. Značilnosti teh skupnosti lahko opredelimo iz treh vidikov (cf.
Wenger 2004, pp. 73 ff.):
-

medsebojno sodelovanje

-

skupinska podjetnost

-

skupinska vloga

Iz zadnjega vidika se razvijejo dodatne spretnosti, ki se s časom ustalijo.
Razlikujemo tri oblike skupnosti:
1. temelječ na družbi (prvotna oblika),
2. temelječ na stroki (ciljno zastavljene z namenom izmenjave informacij,
vzpostavljanja stikov, zastavljanja skupnih ciljev, oblikovanja mrež
izobraževanja/usposabljanja in strokovnjakov – t.i. „skupnosti znanja”) in
3. komercialni temelji (realizacija dobička in denarne ugodnosti).

Področja
Oblika skupnosti s prakso se osredotoča na svoje člane, ki se v zameno
osredotočajo na skupnost. Iz tega vidika lahko vidimo razlike, npr. med
-

skupnostmi s prakso, ki so povsem notranjega pomena v podjetju in
skupnostmi s prakso, v kateri sodelujejo zunanji člani/nosilci znanja,

-

skupnostmi s prakso z malim številom aktivnih članov in skupnostmi z velikim
številom aktivnih in pasivnih članov in podskupinami,

-

povsem neformalnimi skupnostmi in skupnostmi, ki so integrirane v podjetju
itd.
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Ugodnosti
Skupnost s prakso, ki je integrirana v podjetje, nudi prednosti iz več vidikov:
izmenjava pospešuje razvijanje spretnosti med člani, npr.: bolj učinkovito reševanje
problemov in razvoj kompetenc; ima podporni učinek pri novih pristopih iskanja
rešitev, inovacij ali “dobrih praks” ter, skupnost lahko zagotovi možnosti razvoja novih
poslovnih področij.
Zahteve
Težave se lahko pojavijo, ko ne dosežemo pričakovanih rezultatov, ali pa rezultati
odstopajo od pričakovanega. Lahko se zgodi, da nismo uspešni ali smo le delno
uspešni in nimamo kvantitativnega merila za merjenje uspeha. Težava, ki se pojavlja
poleg pomanjkanja časa je tudi pogosto nizka stopnja sprejemanja in upoštevanja
skupnosti s prakso v podjetju.

2.2.5 Company Wiki
Struktura in izvajanje
Company-Wiki8 je varianta posredovanja elektronskih informacij in komunikacijske
platforme z možnostjo širitve in ohranjanja ter prenosa strokovnega in na izkušnjah
temelječega znanja. Koncept je zasnovan na principu wikipedije, za katero
sklepamo, da jo ljudje dobro poznajo. Company-Wiki vsebuje članke in dokumente
zaposlenih, npr. o določenih delovnih procesih. Te lahko kadarkoli prikličemo,
posodobimo in uredimo (cf. Bachner 2007).
Področja
Aplikacija company wiki dobro deluje zaradi hitrega dostopa do znanja in izmenjave
znanja. Sistem lahko uporablja in ureja vsak zaposleni, dokler ima omogočen dostop
do interneta.
Company wiki dobro deluje v smislu

8

-

prepoznavanja problema / z delom povezanega znanja kvalificiranih delavcev
in oblikovanja transparentnosti,

-

enostavne uporabe (vnašanje, dopolnjevanje, urejanje prispevkov),

-

dostopa do znanja drugih,

-

optimizacije delovnih procesov,

-

odpravljanja napak in prepoznavanje problemov / virov napak.

To orodje je bilo razvito in bolj natančno opisano v okviru izdelave orodij za prenos znanja za
Leonardo da Vinci projekt “Pomanjkanje kvalificiranih delavcev”.
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Ugodnosti
S pomočjo te aplikacije lahko prispevamo k opisu postopkov za posamezne
dejavnosti, opišemo napake in ponudimo predloge za reševanje problemov ter
prenesemo strokovno (na izkušnjah temelječe) znanje. Razen tega spoznamo nove
ljudi in naveženo nove stike.
Informacije so shranjene na odprti uporabniški platformi v obliki baze podatkov.
Prednosti tega orodja so:
-

zapis o npr. strategijah reševanja problemov in informacija o strankah,

-

zagotavljanje in ohranjanje znanja v podjetju,

-

optimizacija delovnih in poslovnih procesov in odpravljanje napak,

-

ustvarjanje “mostov znanja” z uporabo znanja, ki so ga prispevali drugi

-

prenos znanja za izobraževanje in usposabljanje,

-

stabilnost pridobljenega znanja in

-

prosto dostopna programska oprema.

Zahteve
Za dostop in uporabo company wiki je potrebno izpolniti določene pogoje, npr.
nabava računalniške opreme z dostopom do interneta za zaposlene in povezava na
“MediaWiki”, ki jo lahko snamemo na svoj računalnik iz spletne strani
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki. Navodila za uporabo in kreiranje svoje wiki
strani prav tako najdete na tej spletni strani. Razen tega je potrebno zaposlene
usposobiti za delo z aplikacijo. To obdobje naj vključuje tudi pripravljalno obdobje, ki
ga po koncu usposabljanja testiramo.

2.2.6 Zaključki
Na izkušnjah temelječe znanje pogosto služi kot osnova za zagotavljanje storitev v
podjetju. Strokovno znanje o proizvodnih odnosih, izkušnje v delu s strankami in
reševanju problemov ter učinkovito opravljanje delovnih nalog so pomembni
dejavniki za uspešno poslovanje podjetja. Vendar ohranjanje in razvijanje tega
znanja pogosto predstavlja velik problem za mala in srednje velika podjetja. Tukaj
predstavljena orodja so namenjena zagotavljanju pomoči pri prenosu znanja, saj so
enostavna za uporabo in jih podjetja lahko izvajajo brez dodatne pomoči.
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3. Posledice za izvajanje in povzetek
Pričujoči priročnik predstavlja izbrana programska orodja za kadrovski razvoj, ki
prispevajo k zmanjšanju pomanjkanja kvalificiranih delavcev na osnovni ravni
proizvodnega sektorja v Evropi. Pričujoči primeri kadrovskega razvoja so predvsem
namenjeni malim in srednje velikim podjetjem in so bolj podrobno opisani v projektu
“Pomanjkanje kvalificiranih delavcev”.
Prav za majhna podjetja je razvoj človeških virov posebni izziv, ker nimajo ustreznih
virov. Zaradi pogosto nujno potrebnega kratkoročnega načrtovanja je dolgoročno
načrtovanje za ta podjetja skoraj nemogoče. Zato je bil cilj projekta izdelati in razviti
enostavna in obvladljiva programska orodja, s pomočjo katerih je mogoče, med
drugim, predvideti in načrtovati potrebe po kvalificiranih delavcev v prihodnosti. Iz
tega vidika je zelo pomembno, da se ta orodja uporabljajo za kontinuirano analizo
potreb, da v največji možni meri vključimo v proces tudi zaposlene ter da orodja
razvijamo. Tako lahko dosežemo kontinuiran in kvalitetni razvoj. Ta proces lahko vodi
do povečane motivacije med zaposlenimi, kakor tudi do organizacijskega razvoja in
posledično do povečanja produktivnosti.
Izvajanje kadrovskega razvoja v majhnih in srednje velikih podjetjih pogosto spodleti
zaradi velikih izdatkov pri realizaciji. V tem priročniku lahko podjetja izberejo med več
možnostmi, glede na svoje specifične potrebe. S pomočjo teh orodij lahko dobimo
hitro primerjavo in preprosto izberemo ustrezno orodje za uporabo v svojem podjetju.
Pričujoči rezultati vodijo k zaključku, da je priporočljiva zgodnja integracija in uporaba
predstavljenih programskih orodij za kadrovski in organizacijski razvoj v podjetjih.
To vključuje tudi področje poklicnega usposabljanja, kjer lahko vajence na začetku
usposobimo za uporabo teh orodij. Iz tega razloga lahko uporabo Company-Wiki
vključimo tudi v začetno poklicno usposabljanje vajencev.
Med izvajanjem je moramo biti pozorni na postopno uvajanje in ciljno vključevanje
zaposlenih. Tako bomo dosegli višjo identifikacijo s podjetjem in višjo motivacijo med
zaposlenimi.
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