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Munkakeresők: a pozitív adottságok továbbfejlesztése, az egyéni
lehetőségek kiaknázása
A hollandoktól tanulni annyit tesz, mint leküzdeni a munkaerőpiaci
nehézségeket
Az állami eladósodás megfékezése: a bochumi Ruhr-Egyetem
munkatudományi szakemberei új kutatási projektet indítanak
A Hollandiából származó bérérték-módszer megoldást kínálhat arra a problémára, hogy
hogyan csökkenthető a munkanélküliség a délkelet-európai országokban. Egy új
nemzetközi projekt keretén belül azt vizsgálják a bochumi Ruhr-Egyetem
munkatudományi szakemberei és a projekt hat európai unióból származó partnere, hogy
alkalmazható-e a holland módszer Bulgária, Görögország, Olaszország, Magyarország és
Spanyolország munkaerőpiacán is. A projekt a német elnevezéséből levezetett rövidítés
alapján INKAS néven fut - módszer a kompetenciák elemzésére és használatára -,
október 1-én indul és kétéves futamideje lesz. Az EU a projektet az egész életen át tartó
tanulás program keretében 300.000 euróval támogatja.
Visszailleszkedés a munkaerőpiacra: minél előbb, annál jobb
A második világháború óta legsúlyosabb gazdasági válság következményeként az Európai
Unió (EU) számos országában jelentősen nőtt a munkanélküliség. Ebben különösen
érintettek a délkelet- és déleurópai országok. Hollandiában ezzel szemben uniós
összehasonlításban a legalacsonyabb a munkanélküliség. Ez elég ok volt az INKASprojekt partnerei számára, hogy tüzetesebben megvizsgálják: hogyan sikerül például a
hollandoknak, hogy a munkanélküliek gyorsan visszatérnek a munkaerőpiacra. Minél
gyorsabb a reintegráció, annál kevésbé terhelik meg a szociális ellátó rendszereket – a
holland önkormányzatok felismerték ezt, és erre fejlesztettek ki egy használható
módszert.
Érdemes másképp gondolkozni
Az „Activa Loonwaarde Methodiek“ (Activa bérértékmódszer, röviden BÉM) célja az,
hogy lehetőségeket mutasson fel a hosszútávú foglalkoztatásra, amennyiben elemzi és
hasznosítja a munkakeresők képességeit és lehetőségeit. A hollandok túllépnek tehát
azon a gyakorlaton, hogy a pályázóknál csak a hiányosságokat keressék – és ezzel annak
veszélyén is, hogy megbélyegezzék az érintetteket. “A módszer alkalmazása éppen ezen
a ponton egy ´másképp-gondolkodást´ követel meg sok EU-ország munkaerőpiaci
politikájában” állítja a projekt vezetője, Dr. Martin Kröll a bochumi Ruhr-Egyetem
Munkatudományi Intézetének (IAW) munkatársa.
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Amit a BÉM/INKAS tud
A BÉM segítségével a vállalatok mérik a munkavállaló teljesítményét és azt, hogy milyen
mértékben teljesíti a munkakövetelményeket. Ezt képzi le az úgynevezett bérérték. Más
szóval: a holland cégek biztosak lehetnek abban, hogy csak a munkatársaik valós
képességeit fizetik meg. A bérértékmódszer három központi elven alapul: egyrészt a
munkatárs és a felettese közötti párbeszéden, amely egy tanácsadó hozzáértő
támogatásával zajlik; másrészt az alkalmazottak erős oldalainak és nem csupán a
hiányosságainak figyelembe vételén; valamint harmadrészt a munkahelyközeli
kompetenciafejlesztésen. A vállalatok szemszögéből nézve az egykori munkanélküliek
sokkal rugalmasabb alapon alkalmazhatóak, a munkatárs egyéni foglalkoztathatóságának
megfelelően. A módszert a hollandiai Groningeni Egyetem tudományos munkatársainak
együttműködésével fejlesztették ki. Egy független kutatóintézet rendszeresen ellenőrzi az
érvényességét. A bérértékmódszert már 4.000 esetben próbálták ki, alkalmazták
sikeresen és fejlesztették tovább.
Cél: egy európaszerte elérhető termék
A Ruhr-Egyetem Munkatudományi Intézetének irányítása mellett a projekt partnerei a
BÉM más országokban való alkalmazhatóságának lehetőségeit és határait kutatják:
főként a válságtól sújtott Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban,
valamint Magyarországon és Bulgáriában, ezen túlmenően pedig Németországban is. A
bochumi munkatudományi szakemberek többek között az Activa céggel működnek
együtt, amelyik a hat Hollandiában alkalmazott bérértékmódszer egyikét fejlesztette ki,
valamint a célországok jónevű szervezeteivel és kutatóintézeteivel, amelyeket több mint
50 érdeklődő szervezet közül választottak ki a pályázat előkészítése során. A
bérértékmódszert hozzá kell illeszteni az egyes résztvevő országok kulturális és jogi
keretfeltéteihez ahhoz, hogy sikeres legyen az innovációtranszfer. Az a cél, hogy
kifejlesszenek egy piacképes terméket, amelyet Európaszerte alkalmazni lehet. “A projekt várt eredményei igen alkalmasnak látszanak arra, hogy átemeljék őket más európai
országokba is”- írja a tervezet európai többletértékét elemző szakvélemény. Két független
szakértő készített szakvéleményt a projektről a bonni Nemzeti Ügynökség az Európai
Képzésért megbízásából.
A projekt partnerei
A bochumi munkatudományi szakemberek parnerei az INKAS-projektben: az Activa
B.V. (Hollandia), Bocholt Város Fejlesztési és Üzemeltetési Társasága (Németország),
Gabrovska Targovsko – promishlena Palata (Bulgária), Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara (Magyarország), Actíva Prospect Research & Solutions, S.L.,
(Spanyolország), EUROCULTURA (Olaszország) valamint a Nikolaos Raptakis & SIA
O.E. - iniochos.Simvouleftiki (Görögország).
Együttműködés és további információk:
Ha részt kíván venni a projekt megvalósításában vagy további információt szeretne a
projekttel kapcsolatban, kérjük, ide forduljon:
Dr. Lovász Tünde, E-mail: lovasz@web.de
Dr. Martin Kröll, Munkatudományi Intézet, Ruhr-Egyetem, Bochum (IAW), Tel.
0234/32-23293, martin.kroell@rub.de
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