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Összefoglalás: A cikk bemutatja a bérértékmódszert, ezzel
megkísérel hozzájárulni a munkavállalók hiányzó reintegrációjának és
az élethossziglan tartó tanulás kihívásának megoldásához. A
bérértékmódszer Hollandiából, vagyis abból az országból származik,
ahol uniószerte a legalacsonyabb a munkanélküliség. A projekt,
amelyet az Európai Unió támogat, azzal a céllal indult, hogy
megvizsgálja, mennyiben adaptálható a módszer más EUtagállamokban (Németországban, Bulgáriában, Görögországban,
Olaszországban, Magyarországon és Spanyolországban). E módszer
keretein belül mérik a munkavállaló szakmai kompetenciáit egy
kritériumorientált kérdőív segítségével, amelynek kitöltésében a
közvetlen felettes együttműködik a munkavállalóval és egy
szakképzett tanácsadóval. Megmutatjuk, hogyan alkalmazható a
módszer
támogatott
foglalkoztatásnál.
A
hangsúly
a
kompetenciamérés és -fejlesztés javításán és a munkanélküliek
gyorsabb reintegrációján van.
Kulcsszavak: bérértékmódszer, élethossziglan tartó
kompetenciafejlesztés, munkakeresők újraintegrálása
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1. Kiindulási helyzet és elméleti kontextus
Ma, amikor az élethossziglan tartó tanulás jelentősége növekszik és a munka
egyre átláthatatlanabbá váló globális világában törekedni kell a munkakeresők
alkalmazhatóságának biztosítására, egyre fontosabb, hogy mérjük a szakmai
kompetenciákat, függetlenül attól, hogy a képzés vagy továbbképzés vagy pedig
informális tanulás keretében sajátították el ezeket.
Az Eurostat (az Európai Unió Statisztikai Hivatala) adatai szerint az EU27-ban
2012 májusában összesen 24,87 millióan voltak munka nélkül, ebből 17,56 millióan
az euró övezetében. Ha összehasonlítjuk az aktuális munkanélküli statisztikákat a
2011 májusából származó adatokkal, megállapíthatjuk, hogy a munkanélküliek
száma az EU27-ben 1.952.000-rel és az euró-övezetben 1.820.000-rel nőtt. Ahogyan
a korábbi hónapokban is, Hollandia 5,1 százalékkal az egyik legalacsonyabb
munkanélküliségi rátát mutatja (Eurostat, 2012). A fiatalok munkanélküliségének
területén is az övék az EU legalacsonyabb értékeinek egyike 9,2 százalékkal. Ezzel
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szemben a legmagasabb munkanélküliségi mutatók Spanyolországból (24,6%, a
fiatalok munkanélkülisége 52,1%) és Görögországból (21,9% 2011 júliusában, 52,1%
a fiatalok munkanélkülisége) érkeznek. Ezek az országok jelentik a munkanélküliek
számának legnagyobb mértékű növekedését is: Görögországban például a
munkanélküliségi ráta 2011 márciusától 15,7%-ról 2012 márciusára 21,9%-ra nőtt.
A munkanélküliek gyors visszatérése a munkaviszonyba, a tartós munkanélküliség
leépítése valamint ezzel összefüggésben a képzetlen munkaerők és az idősebbek
(55+) visszavezetése a munkaerőpiacra az EU egyik legfontosabb kihívása (ld.
European Commission 2012). Ez a feladat még sürgetőbb azon tény láttán, hogy
több uniós állam társadalombiztosítási rendszere pénzügyi terhelhetőségének
határaihoz érkezett. És azt is felismerte sok európai uniós állam, hogy a
rokkantnyugdíjazás eddigi gyakorlata a jövőben ebben a formában nem folytatható,
mert a szociális ellátási rendszerek túl magas megterheléséhez vezet.
Ahhoz, hogy elébe menjünk ezeknek a kihívásoknak, lehetséges kiindulópontként
szolgálhat az „Activa Loonwaarde Methodiek“ (Activa bérértékmódszer, a
továbbiakban rövidítve BÉM). Ennek az eszköznek az a célja, hogy felmutassa
annak módját, hogy lehet hosszú távú foglalkoztatást elérni a munkakeresők
potenciáljainak elemzésével és felhasználásával. A BÉM alkalmazása során képzett
tanácsadók mérik a munkavállaló szakmai kompetenciáit az alapkompetenciák, a
személyhez kötött kompetenciák és a szakmai képességek területén, majd a kapott
értékeket összevetik az adott munkahely követelményeivel. A munkavállaló
kompetenciái és a munkahely követelményei közötti illeszkedés mértéke az ú.n.
bérérték.
Az utóbbi években különféle elméleti kezdeményezések foglalkoztak a szakmai
kompetenciadignosztikához
elengedhetetlen
diagnóziseszközökkel
illetve
fejlesztettek ki erre alkalmas eszközöket (Jude et al. 2008). Rauner (2008) például az
vállalkozói-technikai területen foglalkozik a kompetenciaméréssel. A szakmai
cselekvéskompetenciákat ő „az elért szakmaképesség fokának indikátoraként“
(81.o.) határozza meg és elhatárolja a képzettségtől és az intelligenciától. A
gyakorlati tudásról szóló felfogás és a helyzet-ről valamint a helyzet-ben való
gondolkodás itt központi szerepet játszik. Ezeknek a tanulmányoknak a
kiindulópontjai a konkrét munkafolyamatok és azok a cselekvési kompetenciák,
amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy elvégezzük ezeket a munkafolyamatokat
különféle szinteken (a kezdőtől a szakértőig). A kompetenciamérésről szóló
munkáiban Winther (2010) hangsúlyozza az általános tudás és a szaktudás
jelentőségét a szakkompetenciák megértésében, valamint azokét a technikákét,
amelyek tanulhatóak és közvetíthetőek. Winther különféle eszközöket fejleszt ki a
szakmai kompetenciák mérésére. A kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos aktuális
tudományos elemzések szerint a vállalaton belüli vezetők egyre inkább átveszik majd
a személyügyi fejlesztők szerepkörét (Kröll 2010). Ezen túl ismeretes, hogy a
továbbképzéseket is gyakran bírálják. Az a kifogás ellenük, hogy nem érik el azokat a
célokat, amelyeket ígérnek. Különösen a tanultak gyakorlati, hétköznapi alkalmazása
áll a kritika középpontjában. Ebben az összefüggésben gyakran hivatkoznak a
munkahelyközeli tanulási formák előnyösségére. Ahogyan egy szakértői csoport a
„new skills for new jobs“ témájával kapcsolatban az Európai Bizottságnál (2010b)
kiderítette, a jövőben a tanulás és a munka nem fognak elkülönülni, hanem
összeolvadnak egy élethossziglan tartó tanulási folyamattá. Itt elengedhetetlenek a
szakmai kompetenciák mérésére szolgáló adekvát, gyakorlatközeli eszközök, mert
ezek eredményei képezik a munkahelyközeli kompetenciafejlesztési aktivitások
alapját.
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Wilson abból indul ki, hogy a 27 európai tagállamban új munkahelyek a jövőben
különösen a szó tágabb értelmében vett szolgáltatás területén (business & other
services) valamint a közlekedés és szállítás terén fognak létrejönni (Wilson 2010). Az
érem másik oldalán az a megállapítás áll, hogy a gyártásnál a jövőben inkább a
munkahelyek megsemmisülésének leszünk tanúi. Wilson szerint (2010) a
munkahelyek a globalizáció és a technikai változások eredményeképpen egyre
inkább tudás- és képességintenzívek lesznek.

2. A projekttervezet céljai és feladatai
A fentebb leírt problémafeltevés bázisán a projekt célja az, hogy módszert kínáljon
a munkavállaló és a munkahely közötti illeszkedés javításához kompetenciamérés és
-fejlesztés segítségével különféle európai uniós államokban. A központi célkitűzés a
képzéssel nem vagy elavult képzéssel rendelkező munkavállalói csoportok
munkahelyre közvetíthetőségének és alkalmazhatóságának a javítása. Cselekvési
lehetőségeket kiválasztott európai országok (Bulgária, Németország, Görögország,
Olaszország, Spanyolország és Magyarország) munkaerőpiacának elemzése révén
(pl. munkajogi keretfeltételek, támogatott alkalmazási viszonyok) a célcsoport
igényeire vonatkozóan mutat fel.
Alapvetően arról van szó, hogyan tanulhatnak egymástól kölcsönösen EUországok. Tudatosan lemondunk a munkaerőpiaci eszközöknek az egyik uniós
országból a másikba való egyszerű átemeléséről. Sokkal inkább orientációs pont a
holland BÉM-koncepció ahhoz, hogy országokra nézve egyedi kezdeményezéseket
fejlesszenek ki, amelyek a mindenkori európai ország adottságaihoz, illetve annak
kulturális és jogi keretfeltételeihez igazodnak. Ezek mögött az aktivitások mögött az a
szándék húzódik meg, hogy a személyzeti fejlesztést jobban hozzáigazítsák a
munkaerőpiac követelményeihez. A tanulás és a szakmai tevékenység
kapcsolatának elősegítéséről van tehát szó, különösen a tanulást elősegítő feltételek
munkahelyi kialakításáról.
A BÉM célcsoportjai (1) olyan munkavállalók, akik a munkapiacon támogatást
igényelnek (például a GYES-ről és a GYED-ről visszatérők, tartósan munkanélküliek,
és idősebb munkavállalók), (2) potenciális munkáltatók, akik hajlandóak olyan
embereket foglalkoztatni, akik kezdetben az adott munkahely megkövetelt
kompetenciáival csak részben rendelkeznek. Valamint (3) olyan munkaközvetítő
intézmények, amelyek rendszeres visszajelzést szeretnének a bértámogatás mérés
útján kapott nagyságáról és becsült tartamáról. A módszert elsősorban
bértámogatásban részesülő alkalmazásnál használják. Éppen a képzéssel nem vagy
alig rendelkező személycsoportoknál kézenfekvő, hogy segítséget kell kapjanak a
foglalkoztathatóságuk fejlesztéséhez, hogy a vállalatok számára méltányos lenne
megkönnyíteni a velük összefüggésben álló személyzetfejlesztés szervezeti
bonyolítását és hogy a régió jövőképességét ilyen módon erősíteni lehet. A városok
és az önkormányzatok így az említett célcsoportot hatékonyabban tudják segíteni. A
munkáltatókat támogatják a munkatársak kiválasztásánál és továbbképzésénél, és
megvan az esély arra, hogy a munkavállalók produktivitását és munkahelyi
elégedettségét növeljék. További célja a BÉM-nek, hogy mérje a formálisan és
informálisan elsajátított kompetenciákat egy perspektívaváltás értelmében: az inputorientáció helyett az output-orientáció esetében. De a kompetenciaszintek
megállapítása alapja lehet az üzemen belüli kompetenciafejlesztésnek is.
A projekt aktivitásait ezen túlmenően a flexicuritiy-stratégiával összefüggésben is
lehet vizsgálni (Wilthagen / Tros 2004; Jörgensen / Madsen, 2007).
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3. Bérértékmódszer: Koncepció és megvalósítási lehetőségek
Az elméleti konceptus kiindulópontja a kompetencia következő értelmezése: a
kompetenciák kontextus- és feladatkötöttek, vagyis egy meghatározott kontextusban
és bizonyos feladatok/aktivitások révén sajátítjuk el őket. Ezzel egyidejűleg más
kontextusokba is átemelhetőek, és lehetséges fokozatos megváltoztatásuk új
tanulási folyamatok segítségével. A kompetenciák oszthatatlanok, ami azt jelenti,
hogy a kognitív és/vagy motorikus képességek egyszeri kombinációi. Ezen kívül az
egyéni tanulási és fejlődési folyamatok feltételei a kompetenciaelsajátításnak, és a
meglevő kompetenciák megkönnyítik ill. gyakran egyáltalán lehetővé teszik újabb
kompetenciák elsajátítását (szinergiahatás). A kompetenciamérés a BÉM-nél egy
kriteriumorientált kérdőív segítségével zajlik, egy strukturált interjú formájában. Az
idevágó irodalom szerint a strukturált interjúk ilyen formái a személyzet
kiválasztásánál valid, érvényes eszköznek minősülnek (Schmidt & Hunter, 1998). A
BÉM alkalmzásánál a STARR-módszert lehet használni, hogy elkerüljük a
szociálisan kívánatos válaszadást (S-Szituáció/kontextus, T-Tevékenység, AAktivitás, R-eRedmény, R-Reflexió), tehát, hogy lehetőleg realisztikus
kompetenciabecsléseket kapjunk, a megkérdezetteket (a munkavállalót és a
közvetlen felettesét) arra kéri a bérértékmódszerben jártas tanácsadó, hogy
meséljenek el konkrét szituációkat, ahol a kérdéses kompetenciák szerepet
játszottak. Ezen túl meg lehet fogalmazni, hogy milyen környezetben tanulhatóak és
alkalmazhatóak a kompetenciák. Továbbá konkrét tevékenységeket kell a
megkérdezetteknek leírniuk, amelyekben a munkavállaló önállóan cselekedett és
specifikus kompetenciákat használt, például eljárt egy ügyfél érdekében. Ahhoz,
hogy meg lehessen állapítani a a munkavállaló tipikus cselekvésmódjait és reakcióit,
lekérdezik az akcióit is. Nem utolsósorban értékelik az érintettek (pl. ügyfelek és/vagy
kollégák) az eredményt, hogy benyomást szerezzek a munkavállaló munkájának
minőségéről, másokra való hatásáról és az önértékeléséről. Ha a munkavállaló és a
munkáltató nem jut egyetértésre a kompetencia meglétének mértékéről, a
tanácsadóval folytatott további beszélgetésben kell megegyezniük. Mind a
munkavállalónak, mind a munkaadónak mind pedig a tanácsadónak a véleménye
fontos szerepet játszik ebben. Ha a nézeteltérést mégsem tudják a beszélgetés
során megszüntetni, akkor a tanácsadónak áll módjában eldönteni a vitát és a
meglévő információk alapján értékelni a kompetencia meglétének mértékét.
Ha a mérés során megállapítják, hogy a munkavállaló például csak 40 %-ban
rendelkezik az adott munkahelyen szükséges kompetenciákkal, akkor a munkáltató a
bérnek csak 40 %-át fizeti. A maradék 60 %-ot Hollandiában az önkormányzat veszi
át és mint bértámogatást fizeti. Általában legalább két vagy több mérést végeznek el.
Az első mérés után a tanácsadó konkrét kompetenciafejlesztési és/vagy
munkaszervezési intézkedéseket javasol. Ha a második mérés során egy fél vagy
egy év után megállapítják, hogy a munkavállaló kompetenciái fejlődtek, akkor a
munkáltató magasabb bérarányt és az önkormányzatok kisebb bértámogatást
fizetnek.
A BÉM elsődlegesen akkor kerül alkalmazásra, ha a résztvevő munkavállaló egy
konkrét, általában támogatott munkaviszonyban áll. Az elképzelés három központi
elven alapszik: (1) a munkahelyi vezető és a munkatárs párbeszédén, amelyet egy
tanácsadó szakmailag támogat (2) koncentrálás a munkavállaló erősségeire, nem
csupán a hiányosságaira, valamint (3) az egyéni kompetenciafejlesztés
munkahelyközeli bonyolítása. Az erősségekre illetve a potenciálokra való
koncentrálás révén meghaladható az a veszély, hogy a munkavállalóknak csak a
deficitjeit keressük és ezzel összefüggésben az is, hogy megbélyegezzék ezeket a
személyeket.
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A BÉM-et tanácsadó intézetek a hollandiai Groningeni Egyetem tudományos
munkatársainak együttműködésével fejlesztették ki. Egy független tudományos
intézet rendszeresen felülvizsgálja az eszközt tartalmai és érvényessége
tekintetében, így a módszer folyamatosan fejlődik. A BÉM-et Hollandiában már 4000
esetben alkalmazták sikeresen. A bérértékmódszer alkalmazásának kötelező jellegét
a támogatott alkalmazási viszony esetében jelenleg törvény írja elő. Az eljárás
alkalmazása során az Activa BV (holland tanácsadó cég, amely a BÉM fejlesztésénél
közreműködött és alkalmazza a módszert) valamennyi félnél elégedettséget
tapasztalt a következő hatások vonatkozásában: (1) a BÉM alkalmazása lehetővé
teszi a fokozatos visszatérést a normális munkaviszonyba ill. javítja a munkavállaló
alkalmazhatóságát. (2) A munkavállalók átfogó áttekintést kapnak a
kompetenciáikról, célirányosan fejleszthetik és továbbépíthetik ezeket. (3) A
munkáltató a munkavállaló potenciáljainak realisztikus értékelését kapja az adott
munkahelyre vonatkoztatva. (4) Az önkormányzatok és a munkáltatók szorosabban
együttműködnek és alkalmazkodnak egymáshoz.
Ha a BÉM koncepcióját más EU-tagállam munkaerőpiaci politikájában is
használnák, a következőket kellene figyelembe venni: az innovációkutatás aktuális
állása szerint az innovációk kezdeményezése, átemelése és megvalósítása (itt a BÉM
alkalmazása) kimenetében nyitott folyamatnak tekintendő. E folyamatot csak
korlátozott mértékben lehet tervezhetőnek tekinteni. Ahhoz, hogy az innovációs
transzfert ennek ellenére tudatosan alakítani tudjuk, az szükséges, hogy azonosítsuk
és feltárjuk egyrészt az adott országban meglévő potenciálokat, amelyek a transzfert
lehetővé teszik és támogatják, másrészt pedig azokat a gátló tényezőket, amelyek
akadályozzák a transzfert. Ha a mindenkori ország sajátos potenciál- és ellenálláselemzéséből indulunk ki, akkor az adott körülményekhez jól illeszkedő megoldásokat
tudunk kifejleszteni és megvalósítani. Hogy a projektben végzett munka eredményei
tartósak legyenek, a következő intézkedéseket foganatosítjuk: 1. Megállapodunk a
vállalatokkal, hogy a továbbiakban is használják majd a BÉM-et. 2. Megkíséreljük egy
tanácsadói struktúra felépítését az adott EU-tagállamban.

4. A BÉM alkalmazásának hatásai és kitekintés
A BÉM más uniós országokban való alkalmazása révén a következő pozitív hatások
érhetőek el: (1) az érintett munkavállalók kompetenciáinak célirányos fejlesztése, (2)
a foglalkoztathatóságuk javítása, (3) gyors és hatékony visszatérés a
munkaerőpiacra, (4) hozzáférés az élethossziglan tartó tanuláshoz azon csoportok
számára is, amelyek távol vannak a képzési lehetőségektől, valamint (5) a
társadalombiztosítási rendszerek tehermentesítése. A különféle aktorok és
aktorcsoportok (egyének, cégek, társadalom és az EU) számára az alábbiakban
vesszük szemügyre a következményeket:
A résztvevő munkavállalók átfogó képet kapnak a foglalkoztathatóságuk jelenlegi
szintjéről és ennek fejlődéséről. A bérértéket a kompetenciamérés révén a
bértámogatásban részesülő munkatárssal valamint a felettesével folytatott párbeszéd
során nyerik, ilyen módon egyéni szintű visszajelzést lehet adni az alkalmazott
számára. Meghatározott időhatárokon belüli további mérések világossá teszik, hogy
mennyiben fejlődtek a munkatárs kompetenciái és így közvetlen visszajelzést adnak
a munkavállalónak a javulás és a további optimálási lehetőségek tekintetében.
A bérértékmódszer eredményei alapján világossá tehetik a vállalatok, hogy mit
várnak,
különösképpen
milyen
jövőbeni
kompetenciafejlődést,
azon
munkavállalóiktól, akik támogatott foglalkoztatásban vesznek részt náluk. Ezzel
egyidejűleg a munkavállalók is megfogalmazhatják elvárásaikat a vállalattal és a
munkahelyi vezetővel szemben, vagyis azt, hogy milyen támogatásra számítanak a
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kompetenciák fejlesztése során. Az elvárások kölcsönös megfogalmazása lehetővé
teszi a kompetenciafejlesztési aktivitások hatékonyságának javítását. A résztvevő
cégek megbízható eszközt kapnak a kompetenciák mérésére, amelyhez közvetlen
személyzetfejlesztési intézkedések kapcsolhatóak. Ezek irányulhatnak nyilvánvalóvá
vált hiányosságok megszűntetésére ill. erősségek kiépítésére.
A BÉM használatával a közérdek és a gazdasági érdekek fedésbe kerülnek. A
résztvevő felek egy úgynevezett win-win-szituációba kerülhetnek. A BÉM
alkalmazása segítségével a közpénzek felhasználása hatékonyabbá válhat, valamint
fejlődési lehetőségek válnak láthatóvá a résztvevő munkáltató és munkavállaló
számára. A bértámogatás költségeinek viselője számára lehetővé válik a
bértámogatás egyéni beállítása. Javulnak annak a lehetőségei, hogy a köz pénzét
célzottan munkaerőpolitikai intézkédésekre költsék és elkerüljék a tékozlást. További
várt pozitív hatás a sikeres implementáció után: a munkanélküliség tartamának
lerövidítése, rövidebb munkaközvetítési idő, alacsonyabb pénzügyi ráfordítás a
munkanélküliség legyőzésére és ezzel összefüggésben a társadalombiztosítás
tehermentesítése valamint alacsonyabb államadósság.
Az egyre inkább a globalizáció és internacionalizáció összefüggései szerint
orientálódó összeurópai munkaerőpiac profitálna egy uniószerte egységes
kompetenciamérési
módszer
bevezetéséből
a
kompetenciák
jobb
összehasonlíthatósága és ezáltal a munkaerőpiacok jobb átjárhatósága alapján.
További vonatkozás európai szinten a munkaerő mobilitása lenne az európai
határokon túl. A térbeli rugalmasság követelménye az országhatárokon túl még
mindig merev nemzeti képzési és szakmagyakorlási feltételekbe és előírásokba
ütközik, amelyek a transznacionális munkahelyváltást megnehezítik. Egy egységes,
strukturált és érvényesként elismert mérési eszköz összehasonlíthatóvá teheti a
munkavállaló kompetenciáit a nemzeti határokon túl.
A munkanélküliek újraintegrálásának támogatásánál alapvetően két alternatív
stratégiát lehet megkülönböztetni:
Az első stratégia a centralizációra helyezi a hangsúlyt. A középpontban
mindenekelőtt a következő deficitorientált kérdés áll: milyen foglalkoztatási akadályok
állnak fenn? Azok a személyzetfejlesztési aktivitások, amelyek arra hivatottak, hogy
megteremtsék a foglalkoztatás feltételeit, elsősorban e hiányosságok
megszüntetésére irányulnak. A megfelelő személyzetfejlesztési stratégiákat általában
a munkahelytől távol, külső képzési intézményekben hajtják végre. Az érintetteket
egy meghatározott distanciával kezelik. Ilyenkor azok számára, akik közvetítő
funkciót töltenek be a támogatott alkalmazási viszonyoknál, mint amilyet például
Németországban a Szövetségi Munkaügyi Hivatal munkatársai betöltenek, a
folyamatok ellenőrzése a legfontosabb. Szélsőséges esetben itt arról van szó, hogy
megakadályozzák a visszaélést a szubvencióval.
A második, alternatív stratégia ezzel ellentétes irányú és a decentralizációra
helyezi a hangsúlyt. A hangsúly az érintettek erős oldalain van. Például a következő
kérdést teszik fel: Mit tudnak azok, akik alkalmazotti viszonyba akarnak lépni? Milyen
kompetenciapotenciáljaik vannak? Mely potenciáljaikat nem vették eddig figyelembe
és melyeket kellene a jövőben intenzívebben használni? A cél az, hogy a tervezett
kompetenciafejlesztési intézkedéseket lehetőleg a munkahellyel összefüggésben
szervezzék meg. Ekkor egyre inkább a munkahelyi vezetőknek kell a
személyzetfejlesztési tanácsadó szerepét is betölteniök, akiknek ezt a feladatot is el
kell látni sok más egyéb mellett. (Ez utóbbi feltételezi, hogy az érintettek
munkaviszonyban állnak, még ha az akár csak egy gyakornoki hely, (fizetetlen)
próbaidő vagy támogatott foglalkoztatás is.) Ez a fajta stratégia inkább az érintett
aktorok közötti párbeszédre helyezi a hangsúlyt, vagyis a (potenciális) munkavállaló,
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a felettese és a munkaközvetítő képviselője közötti megbeszélésre. Ennek alapja egy
bizonyos bizalom, amely bizalomképző intézkedésekkel stabilizálható és egyre
jobban ki kell szélesíteni.
Azt, hogy e stratégiák közül melyik alkalmasabb a munkanélküliek
munkaerőpiacra való visszavezetésére, azt további kutatások fogják eldönteni. A
második stratégia mindenesetre több kapcsolódási pontot kínál a BÉM
koncepciójának elemei számára.
Kézenfekvő, hogy a BÉM legfontosabb elveinek alkalmazása hozzá tud járulni
ahhoz, hogy alkalmas mechanizmusokat találjunk a szakmai képzésekre és
továbbképzésekre vonatkozó munkaerőpiaci igények feltárására. Ezzel egyidőben
további módozatait kell keresni annak, hogyan mutathatóak fel és fejleszthetőek ill.
kompenzálhatóak még jobban meglévő kompetenciapotenciálok és -deficitek a
munkahely követelményeinek vonatkozásában, valamint hogyan hasznosíthatóak
igény esetén más munkaterületeken is.
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