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Περίληψη: Για την αντιµετώπιση της Προβληµατικής της ελλιπούς
επανένταξης εργαζοµένων και των προκλήσεων της δια βίου µάθησης
αναλύεται στο πλαίσιο χρηµατοδοτούµενου από την ΕΕ έργου η
εφαρµοσιµότητα της Μεθόδου LWM [Loonwaarde Methodiek - Μέθοδος Αξίας
Αποδοχών] από την Ολλανδία – τη χώρα µε το χαµηλότερο ποσοστό
ανεργίας στην ΕΕ – και οι δυνατότητες µεταφοράς σε άλλες χώρες της ΕΕ
(Γερµανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία και Ισπανία). Με τη µέθοδο
LWM συλλέγονται δεξιότητες ενός εργαζοµένου, χρησιµοποιώντας ένα
ερωτηµατολόγιο στη βάση ορισµένων κριτηρίων σε συνεργασία µε τους
υπεύθυνους προϊσταµένους, τους αντίστοιχους εργαζοµένους και ενός
επαγγελµατικού συµβούλου. Καταγράφονται πιθανά σηµεία µιας πιο
στοχευµένης
διαχείρισης
επιδοτούµενης
απασχόλησης.
Εστιάζεται
πρωτίστως στους τρόπους βελτίωσης Μετρήσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων των
απασχολούµενων καθώς και ταχύτερης επανένταξη τους στην αγορά
εργασίας.
Λέξεις-κλειδιά: Loonwaarde Methodiek, Lohnwertmethode, Μέθοδος Αξίας
Αποδοχών, ∆ιά Βίου Μάθησης, Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων, Επανένταξη
ανέργων/αναζητούντων εργασία

1. Αφετηρία και θεωρητικό πλαίσιο
Στο πλαίσιο της αυξανόµενης σηµασίας της δια βίου µάθησης στο χώρο εργασίας σε
µια ολοένα πιο σύνθετη (παγκοσµιοποιηµένη) εργασιακή καθηµερινότητα και της
αναγκαιότητας εξασφάλισης της απασχολησιµότητας (ικανότητας απασχόλησης) των
ατόµων που αναζητούν εργασία, κερδίζουν διαρκώς σε σηµασία προσεγγίσεις για τη
µέτρηση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και
κατάρτισης και της άτυπης µάθησης.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat (στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
τον Ιούνιο του 2013 26,42 εκατοµµύρια άτοµα ήταν άνεργοι στην ΕΕ των 27, 19,27
εκατοµµύρια άτοµα από αυτά στη ζώνη του ευρώ. Συγκρίνοντας την τρέχουσα
ανεργία µε στοιχεία Ιουνίου του 2012, παρατηρείται µια αύξηση του αριθµού των
ανέργων στην ΕΕ των 27 κατά 1.080.000 και στη ζώνη του ευρώ κατά 1.129.000. Η
Ολλανδία έχει, όπως επίσης κατά τους προηγούµενους µήνες, µε 6,8% τα
χαµηλότερα ποσοστά της ανεργίας (Eurostat, 2012). Επίσης στην περιοχή ανεργίας
των νέων, η Ολλανδία έχει µε 11% µία από τις χαµηλότερες τιµές ανεργίας στην ΕΕ.
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Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται, ωστόσο, στην Ισπανία (26,3%,
ανεργία νέων 56,1%) και Ελλάδα (26,9% τον Ιούλιο, 58,7% ανεργία των νέων). Σ’
αυτές τις χώρες καταγράφονται και οι µεγαλύτερες αυξήσεις του αριθµού των
ανέργων: στην Ελλάδα, για παράδειγµα, το ποσοστό του 23,1% από τον Απρίλιο του
2012 αυξήθηκε σε 26,9% τον Απρίλιο του 2013.
Η ταχεία επιστροφή των ανέργων σε τακτική σχέση εργασίας, η µείωση της
µακροχρόνιας ανεργίας, η επανένταξη ατόµων µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και
ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας (55 +) στην αγορά εργασίας αποτελεί κύρια πρόκληση
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2012). Αυτό το ζήτηµα
καθίσταται περισσότερο επείγον από το γεγονός ότι τα συστήµατα κοινωνικής
ασφάλισης έχουν φτάσει σε πολλές χώρες της ΕΕ στο όριο της οικονοµικής
ικανότητας τους (Giehle 2011). Επιπλέον, πολλές χώρες της ΕΕ έχουν αναγνωρίσει
ότι δεν µπορούν πλέον να συνεχίσουν την πρακτική πρόωρης συνταξιοδότησης στο
µέλλον, καθώς αυτή συµβάλλει σε µια υψηλή επιφόρτηση των κοινωνικών
συστηµάτων.
Η «Methodiek Loonwaarde Activa» (Μέθοδος Αξίας Αποδοχών της Activa, εν
συντοµία LWM) µπορεί να θεωρηθεί ως ένα πιθανή (ικανή) προσέγγιση για την
αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι η
εξεύρεση τρόπων για τη µακροπρόθεσµη απασχόληση µέσω της ανάλυσης και
αξιοποίησης των δεξιοτήτων των ανθρώπων, που αναζητούν εργασία. Με την LWM
µετρούν (αξιολογούν) εκπαιδευµένοι σύµβουλοι τις επαγγελµατικές ικανότητες ενός
εργαζοµένου στους τοµείς «βασικές δεξιότητες», «προσωπικές δεξιότητες», «ειδικές
λειτουργικές δεξιότητες και συγκρίνουν τις τιµές µέτρησης µε τις απαιτήσεις για µια
συγκεκριµένη θέση εργασίας. Ο βαθµός της προσαρµογής των δεξιοτήτων των
εργαζοµένων στις απαιτήσεις της εργασίας αντανακλάται στην αποκαλούµενη «Αξία
Αποδοχών».
Τα τελευταία χρόνια διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν ασχοληθεί µε εργαλεία
για την διάγνωση της επαγγελµατικής επάρκειας και έχουν αναπτύξει τέτοια
διαγνωστικά εργαλεία (Jude et al. 2008). Ο Rauner (2008) ασχολείται, για
παράδειγµα, µε τη µέτρηση δεξιοτήτων στον τεχνικό τοµέα. Ορίζει την ικανότητα
επαγγελµατικής δραστηριότητας (berufliche Handlungskompetenz) ως «∆είκτη του
βαθµού επίτευξης επαγγελµατικής επάρκειας» (σ. 81) και το διαφοροποιεί από τα
τυπικά προσόντα και την νοηµοσύνη. Εδώ κεντρικό ρόλο έχουν οι έννοιες της
πρακτικής γνώσης και η ανάκλαση γνώσης από την και στη πράξη (Reflection on
Action, Reflection in Action). Αφετηρία αυτών των επιστηµονικών προσεγγίσεων
αποτελούν οι διαδικασίες συγκεκριµένων εργασιών, καθώς και οι σχετικές δεξιότητες
που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών των διαδικασιών στα διάφορα επίπεδα (από
τον αρχάριο στον εµπειρογνώµονα). Η Winther (2010) στην προσέγγιση της από την
οικονοµικοπαιδαγωγική οπτική για την µέτρηση δεξιοτήτων τονίζει τη σηµασία της
γενικής και εξειδικευµένης γνώσης και αναφέρει τεχνικές, που µπορούν να
µεταδοθούν για την βελτίωση της αντίληψης για την έννοια «εξειδικευµένες
επαγγελµατικές δεξιότητες» και σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσει εργαλεία µέτρησης
επαγγελµατικών δεξιοτήτων. Στην τρέχουσα επιστηµονική συζήτηση για το θέµα της
ανάπτυξης δεξιοτήτων αποδίδεται στα διοικητικά/ηγετικά στελέχη όλο και
περισσότερο το ρόλος του της ανάπτυξης προσωπικού (Kargar 2010). Πέραν τούτων
πρέπει να σηµειωθεί ότι Μέτρα Κατάρτισης/Επιµόρφωσης είναι αντικείµενο
αρνητικών κριτικών. Προβάλλεται το επιχείρηµα ότι τέτοια µέτρα δεν επιτυγχάνουν
τους στόχους, που υπόσχονται. Στο κέντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται κυρίως η
µεταφορά αποκτηθείσας γνώσης στο χώρο εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό
παραπέµπεται στα πλεονεκτήµατα µέτρων κατάρτισης σχετισµένων µε τη θέση
εργασίας του καταρτιζόµενου. Όπως συµπεραίνει µια οµάδα εµπειρογνωµόνων σε
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µελέτη της µε θέµα «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» („new skills for new
jobs“ ) στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2010b) στο µέλλον µάθηση
και εργασία δεν θα βρίσκονται σε παράλληλη σχέση χωρίς συνάφεια, αλλά θα
συγχωνευθούν σε µια ολοκληρωµένη διαδικασία δια βίου µάθησης. Στο πλαίσιο αυτό
κατάλληλα πρακτικά µέσα για τη µέτρηση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων
αποδεικνύονται ως απολύτως απαραίτητα, τα αποτελέσµατα των οποίων αποτελούν
τη βάση για τις δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικών µε τις απαιτήσεις
µιας συγκεκριµένης θέσης εργασίας.
Ο Wilson πιστεύει ότι στις 27 χώρες της ΕΕ στο µέλλον θα προκύψουν νέες θέσεις
εργασίας ιδιαίτερα στους τοµείς των υπηρεσιών υπό την ευρύτερη έννοια
(επιχειρήσεις & άλλες υπηρεσίες), καθώς και στον τοµέα των µεταφορών (Wilson
2010). Αντίθετα θεωρείται δεδοµένο ότι στον µεταποιητικό τοµέα στο µέλλον θα
χάνονται ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας. Σύµφωνα µε τον Wilson (2010)
οι θέσεις εργασίας ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης και των τεχνολογικών
αλλαγών θα έχουν εντονότερα τα χαρακτηριστικά γνώσης και δεξιοτήτων.

2. Στόχοι και παράµετροι του έργου
Στο πλαίσιο της προβληµατικής, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω στόχος του έργου,
που παρουσιάζεται εδώ, είναι η εφαρµογή µιας µεθόδου σε διαφορετικές χώρες της
ΕΕ για τη βελτίωση της προσαρµογής εργαζοµένου στα χαρακτηριστικά µιας θέσης
εργασίας µέσω της µέτρησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Το κεντρικό ζήτηµα προς
διερεύνηση στο πλαίσιο του προγράµµατος αφορά την βελτίωση και ενίσχυση της
απασχολησιµότητας και προσβασιµότητας στην αγορά εργασίας οµάδων εργατικού
δυναµικού µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Θα διερευνηθούν δυνατότητες δράσεων
σε σχέση µε τις οµάδες-στόχο του έργου µέσω της ανάλυσης τη αγοράς εργασίας
(π.χ. νοµικό πλαίσιο, µέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης) των επιλεγµένων
ευρωπαϊκών χωρών (Βουλγαρία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Ουγγαρία).
Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερης σηµασίας αποτελεί η µεταφορά γνώσης µεταξύ των
χωρών της ΕΕ όσον αφορά πολιτικές και εργαλεία για την αγορά εργασίας. Συνειδητά
αποφεύγεται η απλή και εύκολη µεταφορά και εφαρµογή πρακτικών και εργαλείων
από µία χώρα της ΕΕ σε άλλη. Αντιθέτως, η ολλανδική προσέγγιση της LWM
(Loonwaarde Μethodiek-Μέθοδος Αξίας Αποδοχών) χρησιµεύει ως σηµείο
προσανατολισµού για την ανάπτυξη σε κάθε χώρα προσαρµοσµένων προσεγγίσεων
στις ιδιαίτερες συνθήκες καθώς και στο πολιτιστικό και νοµικό πλαίσιο τους. Μέσα
από τις δραστηριότητες του έργου επιδιώκεται η καλύτερη προσαρµογή της
επαγγελµατικής ανάπτυξης του προσωπικού στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Αυτό συνεπάγεται επίσης την προώθηση της σύνδεσης κατάρτισης/εκπαίδευσης και
επαγγελµατικής δραστηριότητας, ιδίως µε τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για
κατάρτιση στο χώρο εργασίας.
Η οµάδες-στόχος της LWM είναι (1) Εργατικό δυναµικό που κρίνονται στην αγορά
εργασίας ως έχοντες ανάγκη υποστήριξης (Άτοµα που επανέρχονται σε
επαγγελµατική δραστηριότητα, µακροχρόνια άνεργοι, άτοµα µεγάλης ηλικίας) (2)
Πιθανούς εργοδότες που είναι πρόθυµοι να προσφέρουν απασχόληση σε άτοµα που
διαθέτουν αρχικά µόνο ένα µέρος από τις δεξιότητες που απαιτούνται για µια
συγκεκριµένη θέση εργασίας, καθώς και (3) Υπηρεσίες προώθησης απασχόλησης, οι
οποίες θα λαµβάνουν τακτική ανατροφοδότηση σχετικά µε το καθορισµένο ύψος και
την εκτιµώµενη διάρκεια επιδότησης µιας θέσης εργασίας. Η µέθοδος
χρησιµοποιείται κυρίως για επιδοτούµενες θέσης απασχόλησης. Ειδικά ως προς
εκπαιδευτικά µειονεκτούσες οµάδες ατόµων η µέθοδος µπορεί να παρέχει
σηµαντικές πληροφορίες στους εργαζόµενους για την ανάπτυξη και βελτίωση της
ικανότητάς τους για απασχόληση, να διευκολύνει εταιρείες στη διαχείρισης
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ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και να ενισχύσει τη βιώσιµη ανάπτυξη µιας
περιοχής. Έτσι µπορούν ∆ήµοι και Κοινότητες να υποστηρίξουν τις προαναφερθείσες
οµάδες αποδοτικότερα και οικονοµικά αποτελεσµατικότερα. Πέραν αυτού οι
εργοδότες υποστηρίζονται στην πρόσληψη και την κατάρτιση του προσωπικού τους
και λαµβάνουν έτσι την ευκαιρία να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την
ικανοποίηση των εργαζοµένων. Στόχος της LWM είναι επίσης να καταγράψει τις
τυπικά και τη µη-τυπικά αποκτηθείσες επαγγελµατικές ικανότητες υπό την έννοια µιας
αλλαγής προοπτικής από τον προσανατολισµό στα «εισερχόµενα» στον
προσανατολισµό στα αποτελέσµατα (τ.µ. εννοούνται τυπικές δεξιότητες/τυπικά
προσόντα σε σχέση µε το παραγόµενο αποτέλεσµα). Η ανάλυση δεξιοτήτων µπορεί
επίσης να αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω in-house ανάπτυξη δεξιοτήτων
του προσωπικού.
Οι δραστηριότητες του έργου µπορούν επίσης να ειδωθούν στο πλαίσιο της
στρατηγικής για το Flexicurity (Wilthagen/Tros 2004, Jörgensen/Madsen 2007).

3. Η Μέθοδος Αξίας Αποδοχών LWM: Προσέγγιση και Εφαρµογή
Αφετηρία της θεωρητικής προσέγγισης της LWM αποτελεί η ακόλουθη αντίληψη για
τις «δεξιότητες»: Οι δεξιότητες βρίσκονται σε άµεση σύνδεση µε το περιβάλλον και το
αντικείµενο εργασιών, δηλαδή αποκτούνται σε ένα συγκεκριµένο εργασιακό πλαίσιο
για συγκεκριµένες εργασίες/δραστηριότητες. Την ίδια στιγµή µπορούν ωστόσο να
µεταφερθούν σε άλλο περιβάλλον καθώς είναι δυνατή µια σταδιακή αλλαγή µέσα
από νέες διαδικασίες µάθησης. Οι δεξιότητες είναι αδιάσπαστες, που σηµαίνει ότι
αντιπροσωπεύουν ένα µοναδικό συνδυασµό γνωστικών ή/και κινητικών ικανοτήτων.
Επιπλέον οι επιµέρους διαδικασίες µάθησης και ανάπτυξης είναι προϋπόθεση για
την απόκτηση δεξιοτήτων και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων συχνά διευκολύνεται ή
ολότελα καθίσταται ικανή µέσα από ήδη αποκτηθείσες δεξιότητες (συνέργεια). Οι
δεξιότητες στο πλαίσιο της LWM µετρούνται στο πλαίσιο µιας δοµηµένης
συνέντευξης µέσω ενός ερωτηµατολόγιου µε κατηγοριοποιηµένες ερωτήσεις. Τέτοιες
µορφές δοµηµένης συνέντευξης αντιµετωπίζονται από την επιστηµονική έρευνα ως
έγκυρα εργαλεία επιλογής προσωπικού (Schmidt & Hunter, 1998). Η LWM
χρησιµοποιεί για την εφαρµογή της τη µέθοδο STARR [STARR-Methode: SSituation/Kontext (Κατάσταση/πλαίσιο), T-Tätigkeit (Αντικείµενο δραστηριότητας), AAktivität (Εργασίες δραστηριότητας), R-Resultat (Αποτέλεσµα) , R-Reflexion
(Αντανάκλαση)]: Προκειµένου να αποφεύγεται µια «κοινωνικά αναµενόµενη»
συµπεριφορά απόκρισης και για να εξαχθούν κατά το δυνατόν ρεαλιστικές εκτιµήσεις
των δεξιοτήτων, οι συµµετέχοντες στη συνέντευξη (εργαζόµενος και ο προϊστάµενός
τους) καλούνται από έναν (εξωτερικό) σύµβουλο εφαρµογής της LWM να
περιγράψουν συγκεκριµένες καταστάσεις µε πολλά παραδείγµατα. Επίσης µπορεί να
διαπιστωθεί, σε ποιο πλαίσιο αποκτήθηκαν οι δεξιότητες και σε ποιο πλαίσιο
εφαρµόστηκαν. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να περιγράψουν
συγκεκριµένες δραστηριότητες, προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός διάθεσης
συµµετοχής, η ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας και ειδικά προσόντα του υπαλλήλου
λ.χ. υπό το πρίσµα απαιτήσεων των πελατών. Προκειµένου να καταγραφεί η τυπική
συµπεριφορά και αντίδραση του εργαζοµένου, ερωτώνται και οι αντίστοιχες δράσεις.
Εν κατακλείδι – εξ’ ίσου σηµαντικό - το αποτέλεσµα εκτιµάται από την οπτική γωνία
των ενδιαφερόµενων µερών (π.χ. πελάτες ή/και συναδέλφους) για να εξαχθούν
εκτιµήσεις για την ποιότητα της εργασίας, τον αντίκτυπο στην εργασία άλλων και µια
ρεαλιστική αυτοαξιολόγηση του υπαλλήλου. Σε περίπτωση ασαφειών σχετικά µε το
βαθµό της εκτίµησης των διαστάσεων των δεξιοτήτων, διευκρινίζονται σε κοινές
συζητήσεις µε τον σύµβουλο. Ιδιαίτερη σηµασία παρουσιάζουν εδώ η γνώµη του
ίδιου του εργαζόµενου για τον εαυτό του, η άποψη του άµεσου προϊσταµένου του,
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καθώς και η άποψη του συµβούλου, που διεξάγει τη συνέντευξη. Σε περίπτωση που
µεγάλες διαφοροποιήσεις στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων δεν µπορούν να
υπερκεραστούν µέσω του διαλόγου, ο σύµβουλος θα αποφασίσει τελικά για την
τελικής αξιολόγηση.
Εάν ως αποτέλεσµα των µετρήσεων διαπιστωθεί ότι ένας υπάλληλος που έχει, για
παράδειγµα περίπου το 40% από τις δεξιότητες που απαιτούνται για µια θέση
εργασίας, ο εργοδότες αναλαµβάνει να καταβάλει µόνο το 40% των αντιστοίχων
αποδοχών για τη συγκεκριµένη θέση εργασία. Οι τοπικές αρχές προώθησης του
εργατικού δυναµικού στην Ολλανδία αναλαµβάνουν το υπόλοιπο της αξίας των
αποδοχών κατά 60%. Κατά κανόνα διεξάγονται τουλάχιστον δύο ή περισσότερες
µετρήσεις. Μετά την πρώτη µέτρηση, ο σύµβουλος προτείνει δραστηριότητες
ανάπτυξης δεξιοτήτων του εργαζόµενου ή/και οργανωτικά µέτρα. Εάν µετά µια
δεύτερη µέτρηση µετά από µισό έως ένα χρόνο διαπιστωθεί ότι ο εργαζόµενος
ανέπτυξε περαιτέρω τις δεξιότητές του, τότε αντίστοιχα ο εργοδότης πληρώνει ένα
υψηλότερο και ο φορέας προώθησης του εργατικού δυναµικού ένα µικρότερο
ποσοστό της αξίας των αποδοχών.
Η LWM εφαρµόζεται συνήθως, όταν οι εµπλεκόµενοι εργαζόµενοι βρίσκονται σε
καθεστώς επιδοτούµενης σχέσης εργασίας. Η LWM εδράζεται σε τρεις βασικές
αρχές: (1) στο διάλογο µε την υποστήριξη εξειδικευµένου συµβούλου µεταξύ
προϊσταµένου και εµπλεκόµενου εργαζοµένου, (2) Εστίαση στα δυνατά σηµεία και
όχι αποκλειστικά στις ανεπάρκειες του εργαζοµένου, καθώς και (3) στον
προσανατολισµό στην ανάπτυξη ατοµικών δεξιοτήτων που σχετίζονται µε τη
συγκεκριµένη θέση εργασίας. Μέσω της εστίασης δυνατά σηµεία και του
προσανατολισµού στο δυναµικό του εργαζόµενου αποφεύγεται η κατ’
αποκλειστικότητα αναζήτηση ελλείψεων, και ο κατά συνέπεια πιθανός κοινωνικός
στιγµατισµός του εργαζοµένου.
Η αναπτύχθηκε σε συνεργασία επιστηµόνων του Πανεπιστηµίου του Groningen της
Ολλανδίας µε εταιρείες συµβούλων της χώρας. Ένα ανεξάρτητο Ερευνητικό
Ινστιτούτο ελέγχει τακτικά την LWM ως προς την αξιοπιστία και εγκυρότητα των
αποτελεσµάτων εφαρµογής στην πράξη, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής εξέλιξη
της µεθόδου. Η LWM έχει ήδη εφαρµοστεί µε επιτυχία στην Ολλανδία σε περίπου
4.000 περιπτώσεις. Την περίοδο αυτή προετοιµάζεται και σχετικό νοµικό πλαίσιο,
που θα ρυθµίζει την αναγκαιότητα εφαρµογή της. Η Activa BV (εταιρεία συµβούλων
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού στην Ολλανδία), που συµµετείχε στην ανάπτυξη
της LWM κατέγραψε ικανοποίηση από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη όπου
εφαρµόστηκε η µέθοδος µε βάση τις ακόλουθες παραµέτρους:
(1) Η χρήση της LWM διευκολύνει τη σταδιακή είσοδο σε µια κανονική σχέση
εργασίας ή τη βελτίωση της απασχολησιµότητας των εργαζοµένων. (2) Οι
εµπλεκόµενοι εργαζόµενοι λαµβάνουν µια ολοκληρωµένη εικόνα των δεξιοτήτων
τους και καθίστανται σε θέση να αναπτύξουν και να επεκτείνουν στοχευµένα τις
δεξιότητές τους. (3) Οι εµπλεκόµενοι εργοδότες λαµβάνουν µια ρεαλιστική εκτίµηση
των δυνατοτήτων του εργαζοµένου για τη συγκεκριµένη θέση εργασίας. (4) Οι
τοπικές αρχές προώθησης ανθρώπινου δυναµικού και οι εργοδότες συνεργάζονται
στενότερα και συντονίζονται εντατικότερα µεταξύ τους.
Για την εφαρµογή της προσέγγισης της LWM σε άλλες χώρες της ΕΕ σε σχέση µε τις
εκεί εφαρµοζόµενες πολιτικές για την αγορά εργασίας πρέπει να επισηµανθούν τα
ακόλουθα: βάσει των τρεχουσών πορισµάτων στην έρευνα καινοτοµίας η έναρξη, η
µεταφορά και η εφαρµογή καινοτοµιών (εδώ η εφαρµογή της LWM) πρέπει να
σχεδιαστούν ως ανοιχτή διαδικασία ανάπτυξης. Αυτή η διαδικασία µπορεί να
προγραµµατιστεί µόνο σε περιορισµένο βαθµό. Προκειµένου, ωστόσο, η µεταφορά
καινοτοµίας να µπορεί να σχεδιαστεί, είναι αναγκαία η διερεύνηση και διαπίστωση
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υφιστάµενων δυνατοτήτων στην κάθε χώρας, που επιτρέπουν και υποστηρίζουν τη
µεταφορά καινοτοµίας καθώς αντίστοιχων εµποδίων και αντιστάσεων. Με αφετηρία
τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ∆υνατοτήτων και Αντιστάσεων στις αντίστοιχες
χώρες προσφέρεται η δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρµογής πιθανών
προσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας λύσεων. Για την διασφάλιση
της βιωσιµότητας των δραστηριοτήτων του έργου µετά την ολοκλήρωσή του, θα
ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα: 1. Συµφωνία µε εταιρείες ότι είναι (ξανά) πρόθυµοι να
εφαρµόσουν την LWM. 2. Προσπάθεια δηµιουργίας δοµής ειδικών συµβούλων στις
αντίστοιχες χώρες ΕΕ.

4. Επιπτώσεις της Εφαρµογής της LWM και προοπτικές
Με την αντανάκλαση της εφαρµογής της LWM σε άλλες χώρες της ΕΕ αναµένεται να
επιτευχθούν τα ακόλουθα θετικά αποτελέσµατα:(1) στοχευµένη ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των εµπλεκόµενων εργαζοµένων, (2) βελτίωση της απασχολησιµότητας
των εργαζοµένων, (3) γρήγορη, αποτελεσµατική και αποδοτική επανένταξη στην
αγορά εργασίας, (4) πρόσβαση στη διά βίου µάθηση για άτοµα χαµηλού
εκπαιδευτικού επιπέδου και (5) συντήρηση και ανακούφιση των συστηµάτων
κοινωνικής ασφάλισης. Οι επιπτώσεις για τους επιµέρους φορείς ή οµάδες φορέων
(άτοµα, εταιρείες, κοινωνία και ΕΕ) αναφέρονται λεπτοµερώς ακολούθως:
Οι ερωτηθέντες εργαζόµενοι θα λάβουν µια ολοκληρωµένη εικόνα του επίκαιρου
βαθµού της απασχολησιµότητας τους και τις δυνατότητες βελτίωσής τους. Η αξία
αποδοχών τεκµηριώνεται στη βάση µέτρησης δεξιοτήτων στο πλαίσιο διαλόγου του
εργαζοµένου, που βρίσκεται σε επιδοτούµενη θέση εργασίας µε τον άµεσο
προϊστάµενό του, ώστε να µπορεί δοθεί άµεση εξειδικευµένη ανατροφοδότηση στον
εργαζόµενο. Μετρήσεις σε συγκεκριµένα τακτά χρονικά διαστήµατα καταδεικνύουν σε
ποιο βαθµό έχουν αναπτυχθεί οι δεξιότητες του εργαζοµένου και παρέχουν άµεση
ανατροφοδότηση σχετικά µε βελτιώσεις, καθώς και περαιτέρω δυνατότητες
βελτίωσης.
Με βάση τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της LWM, οι εταιρείες µπορούν να
παρουσιάσουν στους εµπλεκόµενους εργαζοµένους τους, που βρίσκονται σε
επιδοτούµενη απασχόληση, τί µπορούν να προσδοκούν από αυτές, ιδίως όσον
αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Την ίδια στιγµή, οι εργαζόµενοι µπορούν
να εκφράσουν επίσης τις προσδοκίες τους, που έχουν από την εταιρεία και τον
προϊστάµενό τους όσον αφορά την υποστήριξη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
τους. Η αµοιβαία ανταλλαγή των προσδοκιών προσφέρει την ευκαιρία για τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των δράσεων ανάπτυξης
δεξιοτήτων. Οι συµµετέχουσες στην εφαρµογή της µεθόδου εταιρείες λαµβάνουν τα
οφέλη ενός αξιόπιστου εργαλείου µέτρησης δεξιοτήτων του προσωπικού τους, στα
αποτελέσµατα της οποίας µπορούν να συνδέσουν στοχευµένα µέτρα ανάπτυξης
προσωπικού για την εξάλειψη εµφανών ελλείψεων ή την ενίσχυση δυνατών σηµείων.
Με τη χρήση της LWM συγκεράζονται τα συµφέροντα του δηµοσίου µε την οικονοµία.
Για τα δύο αυτά ενδιαφερόµενα µέρη µπορεί να δηµιουργηθεί µια, όπως αποκαλείται
κατάσταση win-win. Με τη βοήθεια της χρήσης της LWM, η διανοµή δηµοσίων
πόρων µπορεί να σχεδιάζεται πιο αποτελεσµατικά και αποδοτικά. Για τους φορείς
διαχείρισης επιδοτούµενης απασχόλησης δίνεται µέσω της LWM η δυνατότητα
προσαρµογής τους κόστους των επιδοτήσεων, ατοµικά σκόπιµο να προσαρµόσει
κατά κάθε επιδοτούµενη θέση εργασίας τις επιδοτήσεις επί του κόστους των
αποδοχών. Βελτιώνονται οι δυνατότητες χρήσης των δηµοσίων πόρων για
στοχευµένες πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και η αποφυγή σπαταλών.
Περαιτέρω θετικές συνέπειες που προσδοκούνται από την επιτυχή εφαρµογή της
µεθόδου έχουν ως εξής: µείωση του χρόνου ανεργίας και µικρότερη αναµονή έως την
7

εξεύρεση νέας θέση εργασίας, καθώς και µείωση των δαπανών για την αντιµετώπιση
της ανεργίας και, συνεπώς, την ανακούφιση των κοινωνικών συστηµάτων και την
αποµείωση του δηµόσιου χρέους.
Η όλο και περισσότερο στην παγκοσµιοποίηση και διεθνοποίηση προσανατολισµένη
πανευρωπαϊκή αγορά εργασίας µπορεί να επωφεληθεί από την εισαγωγή της µιας
πανευρωπαϊκής µεθόδου µέτρησης δεξιοτήτων, που προσφέρει συγκρίσιµα
αποτελέσµατα και, εποµένως, µια βελτιωµένη διαπερατότητα των αγορών εργασίας.
Μια άλλη πτυχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η κινητικότητα των εργαζοµένων µεταξύ
των ευρωπαϊκών συνόρων. Η απαίτηση για ευελιξία στην κινητικότητα, ακόµη και
πέρα από τα εθνικά σύνορα προσκρούει ακόµα σε άκαµπτες προϋποθέσεις και
κανονισµούς κάθε κράτους σχετικά µε την εκπαίδευση και την άσκηση
επαγγελµατικής δραστηριότητας, που εµποδίζουν τις διακρατικές ανταλλαγές
ανθρώπινου δυναµικού. Ένα ενιαίο, καλά δοµηµένο και έγκυρο εργαλείο µπορεί να
καταστήσει τις δεξιότητες του εργατικού δυναµικού συγκρίσιµες πέραν των εθνικών
συνόρων.
Στην προώθηση της επανένταξης των άνεργων µπορούν γενικά να διαφοροποιηθούν
δύο στρατηγικές:
Η πρώτη στρατηγική βασίζεται στο συγκεντρωτισµό. Στο επίκεντρό της βρίσκεται
πρώτα από όλα το προσανατολισµένο στις ελλείψεις ερώτηµα: Ποια εµπόδια
υπάρχουν και επιβαρύνουν την ικανότητα απασχόλησης; ∆ράσεις ανάπτυξης
προσωπικού, που λαµβάνονται για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για
απασχόληση, εστιάζουν κυρίως στις αντίστοιχες ελλείψεις των συµµετεχόντων.
Τέτοιες δράσεις πραγµατοποιούνται συνήθως από εξωτερικούς εκπαιδευτικούς
φορείς και χωρίς να έχουν συνάφεια µε τις απαιτήσεις µια συγκεκριµένης θέσης
εργασίας. Οι ενδιαφερόµενοι αντιµετωπίζονται µάλλον µε σχετική αποστασιοποίηση.
Για τους φορείς δε που αναλαµβάνουν ένα διαµεσολαβητικό ρόλο σε σχέση µε
προγράµµατα επιδοτούµενης απασχόλησης, όπως π.χ. στη Γερµανία οι υπάλληλοι
της Bundesagentur für Arbeit (Οµοσπονδιακός Οργανισµός Απασχόλησης) ο έλεγχος
αυτών των διαδικασιών είναι βασικής σηµασίας. Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται στην
ακραία περίπτωση για την αποτροπή της κατάχρησης των δηµοσίων
πόρων/επιχορηγήσεων.
Η δεύτερη, εναλλακτική στρατηγική έχει αντίθετο προσανατολισµό και υποστηρίζει
την αποκέντρωση. Εδώ η εστίαση στα δυνατά σηµεία, που διαθέτουν οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι αποτελεί το σηµείο εκκίνησης. Ως συνέπεια τίθενται τα ακόλουθα
ερωτήµατα: Τί πραγµατικές ικανότητες έχουν τα άτοµα που αναζητούν απασχόληση;
Τί δυναµικό δεξιοτήτων διαθέτουν; Τί από το δυναµικό τους δεν έχει ληφθεί ακόµη
υπ’ όψιν και µπορεί να αξιοποιηθεί εντατικότερα; Στόχος είναι οι αντίστοιχες
δραστηριότητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων να οργανώνονται σε συσχέτιση µε
τη θέση εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του προϊσταµένου λαµβάνει όλο και
περισσότερο τα χαρακτηριστικά διαχείρισης ανάπτυξης προσωπικού πέραν των
λοιπών καθηκόντων τους. (Εννοείται ότι τα εµπλεκόµενα πρόσωπα βρίσκονται σε µια
σχέση εργασίας, είτε µε τη µορφή πρακτικής εξάσκησης, είτε µε τη µορφή
δοκιµαστικής περιόδου άνευ αποδοχών, είτε µε τη µορφή επιδοτούµενης
απασχόλησης.) Η αποκεντρωτική στρατηγική βασίζεται στον διάλογο µεταξύ των
εµπλεκόµενων µερών, δηλαδή των αντίστοιχων (πιθανών) εργαζοµένων, των
προϊσταµένων τους και του εκπρόσωπου του εκάστοτε φορέα διαχείρισης
απασχόλησης. Βάση αυτού του διαλόγου αποτελεί βέβαια µια αµοιβαία εµπιστοσύνη,
που πρέπει να σταθεροποιηθεί και να επεκταθεί µέσω µέτρων οικοδόµησης
εµπιστοσύνης.
Ποια από τις στρατηγικές αυτές είναι η καταλληλότερη για την προώθηση της (επαν)ενσωµάτωσης ανέργων στην αγορά εργασίας, µπορεί να είναι αντικείµενο
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περεταίρω διερεύνησης. Σε κάθε περίπτωση η δεύτερη στρατηγική προσφέρει
περισσότερες δυνατότητες σύνδεσης µε την προσέγγιση τής LWM.
Είναι προφανές ότι η χρήση στοιχείων της προσέγγισης της LWM µπορεί να
υποστηρίξει την ανάπτυξη κατάλληλων µηχανισµών, προκειµένου να καλυφθούν οι
απαιτήσεις όσον αφορά την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση από την οπτική
γωνία της αγοράς εργασίας. Παράλληλα πρέπει να αναζητούνται νέες οδοί, για την
διερεύνηση ακόµη καλύτερων δυνατοτήτων ανάλυσης και καταγραφής υπαρχόντων
δεξιοτήτων και ελλείψεων µε βάση τις απαιτήσεις µιας θέσης εργασίας, αλλά και
µέτρων ανάπτυξης δεξιοτήτων επαρκών µε την προοπτική, όποτε υπάρχει ανάγκη,
για άλλους τοµείς απασχόλησης.
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