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Търсещи работа: поощряване на силните страни, изчерпване на потенциал
Да се учиш от Холандия означава преодоляване на проблемите на пазара на труда
Ограничаване на задлъжнялостта на държавата: изследователите по проблемите на
труда от Рурски университет гр. Бохум стартират нов изследователски проект
Методът за оценка на стойността на заплащането от Холандия би могъл да бъде
ключа към по-ниска безработица в югоизточните европейски страни. Дали с цел
увеличаване на заетостта инструментът може да бъде пренесен от нашата западна
съседка към пазарите на труда в България, Гърция, Италия, Унгария или Испания, това
проучват изследователите по проблемите на труда на Рурски университет гр. Бохум
чрез един нов международен проект с партньори от шест страни-членки на ЕС. INKAS
– Инструмент за анализ и развитие на компетенциите – стартира на 1. октомври и е с
продължителност две години. ЕС финансира проекта чрез своята програма “Учене
през целия живот” с 300 000 ЕВРО.
Реинтеграция: колкото по-бързо, толкова по-добре.
Като последица от най-тежката икономическа криза след Втората световна война,
през последните години в много страни-членки на ЕС безработицата се увеличи
значително. Особено засегнати са страните в Южна и Югоизточна Европа. За разлика
от това безработицата в Холандия е най-ниска в целия ЕС. Причина, достатъчна за
партньорите по проект INKAS да се вгледат по-точно в това: така например в Холандия
е възможно да се извърши бърза интеграция на безработните на пазара на труда.
Колкото по-бързо се извърши интеграцията, толкова по- малко се натоварват
социалните осигурителни системи – това са установили холандските общини и са
възложили разработването на съответен инструмент.
Необходимо е преосмисляне
Целта на метода за оценка стойността на заплащането (накратко LWM) е да се
покажат пътища за дългосрочна заетост, залагайки на анализа и използването на
потенциала на търсещите работа. Така холандците преодоляват досегашната практика
за търсене единствено на недостатъците на кандидатите – и свързаната с това
опасност те да бъдат квалифицирани като неподходящи. „Използването на
инструмента изисква обаче преосмисляне точно по този въпрос на политиката на
работния пазар в много страни-членки на ЕС”, казва ръководителят на проекта д-р
Мартин Крьол от Института по трудовоправни науки към Рурски университет гр. Бохум
(IAW).
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Какво може LWM/INKAS
С LWM фирмите измерват компетенциите на един сътрудник и степента, до която той
изпълнява работните изисквания. Така наречената стойност на заплащането отразява
това. С други думи: фирмите в Холандия могат да бъдат сигурни, че плащат само за
действителните способности на сътрудниците си. Концепцията на метода за оценка
стойността на заплащането е изградена на три основни принципа: първо, на диалога
между ръководни кадри и сътрудници, който се подкрепя професионално от
консултант; второ, на ориентацията към силните страни, а не единствено към
недостатъците на сътрудниците; трето, на близко до работното място развиване на
индивидуалните компетенции. От гледна точка на фирмите, безработните могат да се
назначават на една по-гъвкава база, нагодена към индивидуалната способност за
работа на един нов сътрудник. Инструментът беше разработен заедно с
изследователи от холандския университет Гронинген. Eдин независим
изследователски институт проверява редовно неговата релевантност. LWM беше
изпробван вече в около 4000 случая, използван успешно и доразвит.
Цел: продукт за Европа
Под ръководството на IAW партньорите по проекта изследват възможностите и
границите за използване на LWM и в други страни: главно в засегнатите от кризата
страни-членки на ЕС Гърция, Италия и Испания, както и в Унгария и България, но освен
това и в Германия. Издледователите от Бохум се кооперират при това с фирма Activa,
която е разработила един от шестте метода за оценка стойността на заплащането в
Холандия, както и с реномирани фирми и изследователски институти в целевите
държави, които бяха избрани измежду 50 заинтересовани организации на етап
кандидатстване за поректа. Методът за оценка стойността на заплащането трябва да
бъде нагоден към културните и законови рамкови условия на отделните страни, за да
се постигне трансфер на иновации. Целта е разработване на годен за пазара продукт,
който може да бъде предложен в цяла Европа. „Очакваните резултати от проекта
изглеждат подходящи в голяма степен за трансфер в други европейски страни”, се
казва в една експертиза за европейската принадена стойност на проекта. Експертиза
беше възложена от Националната агенция за образование в Европа (Бон) на двама
независими експерти.
Партньори по проекта
Партньори на изследователите от Бохум по проект INKAS са: Activa B.V. (Холандия),
EWIBO -Дружество за промишлено развитие на град Бохолт ), GBCCI - Габровска
търговско-промишлена палата (България), Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
(Търговска камара на Печ - Бараня , Унгария), Actíva Prospect Research & Solutions, S.L.
(Испания), EUROCULTURA (Италия), както и
Nikolaos Raptakis & SIA O.E. iniochos.Simvouleftiki (Гърция).
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Сътрудничество и допълнителна информация
Ако имате интерес да сътрудничите по проекта, или да бъдете информирани за
съдържанието на проекта, моля обърнете се към:
Габровска търговско-промишлена палата, 5300 Габрово, ул. Брянска № 30
Тел./факс: 066-803142, 066-804183
Лицe за контакт: Дарина Байчева
baycheva@chamber-gabrovo.com; office@chamber-gabrovo.com.
Д-р Мартин Крьол, Институт по трудовоправни науки към Рурски университет гр.
Бохум (IAW).
Тел. 0234/32-23293, martin.kroell@rub.de
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