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Werkzoekenden: sterktes handhaven en aanwezig talent ten volle
benutten.
Het nut van de Loonwaardemethode. Nederland doet het ons voor:
Een model voor de EU?
RUB-Arbeidswetenschap: Een nieuw internationaal
Onderzoeksprojekt
De Loonwaardemethode uit Nederland zou de sleutel tot minder werkeloosheid in de
Zuid-Europese landen kunnen zijn. Of deze methode voor meer kans op arbeid van onze
westerburen ook van toepassing is op de arbeidsmarkten in Bulgarije, Griekenland,
Italie, Hongarije en Spanje, wordt door arbeidswetenschappers van de RUB in een
nieuw internationaal projekt met partners uit zes EU-landen onderzocht.
INKAS – Instrument om competenties te analyseren en te ontwikkelen – start op 1
oktober 2011 en heeft een looptijd van 2 jaren. De EU ondersteunt het projekt in haar
“Programma voor levenslang leren” met € 300.000.
Re-integratie: hoe sneller, hoe beter
Tengevolge van de zwaarste economische crisis sedert de 2e Wereldoorlog is de
werkeloosheid in de laatste jaren in veel landen van de Europese Unie (EU) aanzienlijk
gestegen. Vooral de EU-landen in Zuid-Oost en Zuid Europa hebben hiermee te
kampen. In Nederland daarentegen is de werkeloos-heid verreweg de laagste van heel
de EU. Reden temeer voor de deelnemers aan het INKAS-projekt om dit eens nader te
bestuderen: Op deze manier lukt het in Nederland bij voorbeeld werkelozen snel in de
arbeidsmarkt te re-integreren. Hoe sneller en duurzamer de re-integratie lukt, des te
minder worden de sociale zekerheidssystemen belast – tot dat inzicht zijn de
Nederlandse gemeenten gekomen en hebben daarvoor een speciaal hulpmiddel laten
ontwikkelen.
Waartoe de Loonwaardemethode (LWM) in staat is
De “Activa Loonwaarde Methodiek”( = ALM) maakt inzichtelijk over welke competenties
een werknemer moet beschikken om zijn of haar functie goed te kunnen uitoefenen.
Met de ALM wordt de loonwaarde of verdiencapaciteit van de desbetreffende werknemer
op die bepaalde functie gemeten en vastgesteld. Hij bepaalt de “waarde” van de
arbeidsprestatie in relatie tot concrete eisen die aan een arbeidsplaats in een organisatie
wordt gesteld – met andere woorden: Ondernemingen kunnen er zeker van zijn, dat ze
alleen voor de werkelijke capaciteiten van hun medewerkers betalen. Vanuit het
standpunt van de ondernemers gezien kunnen voormalige werkelozen op een veel
flexibeler basis ingeschakeld worden, aangepast aan de individuele capaciteiten van een
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nieuwe werkkracht. De ALM werd al in ca. 4000 interviews beproefd, met succes
ingezet en verder ontwikkeld.
Doel: een produkt voor heel Europa
Onder het penvoerderschap van het Instituut voor Arbeidswetenschap van de RUB
(IAW) onderzoeken de partners in het projekt nu de mogelijkheden en grenzen van de
“Loonwaarde methodiek” ook in andere landen: voornamelijk in de lidstaten van de
EU, die het ergst door de crisis getroffen zijn zoals Griekenland, Italie en Spanje evenals
Hongarije en Bulgarije, bovendien echter ook in Duitsland. De arbeidswetenschappers
uit Bochum uit de kring van Dr. M.Kröll werken daarbij samen met de firma Actíva, die
de ALM ontwikkeld heeft, evenals met ondernemingen en onderzoeksinstituten uit de
hierboven genoemde lidstaten. De ALM moet worden aangepast aan de culturele en
wettelijke kaders van de afzonderlijke lidstaten. Het doel is een verkoopbaar produkt te
ontwikkelen, dat in heel Europa kan worden aangeboden.
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