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Jaką zmianę warto komunikować starannie?

Każdą, bo choć chcielibyśmy, aby było inaczej, zmiana jest trudnym procesem
i jej wprowadzaniu towarzyszy sporo mechanizmów psychologicznych czy
zjawisk społecznych, które mogą zakłócić wdrożenie. Oczywiście zmiany
o pozytywnych skutkach dla ludzi wymagają mniejszej uwagi. Chociaż i tu
znane są przypadki złego komunikowania np. podwyżek czy awansów.

Natomiast w przypadku zmiany, której konsekwencje są niejednoznaczne lub mogą
być interpretowane jako negatywne warto solidnie zaplanować komunikację
uwzględniając ryzyka społeczne, które mogą wpłynąć na płynność zmiany i osiągane
cele. Oczywiście zmieniamy firmy, by dostosować je do nowych warunków, zwiększyć
przewagę konkurencyjną i zrealizować cele biznesowe. I jeśli się udaje, organizacja
może wyjść ze zmiany mocniejsza, a pracownicy docelowo na tym skorzystają.
Problem w tym, że większość ludzi ma skłonność do analizowania przede wszystkim
krótkofalowego wpływu zmiany na komfort pracy, zarobki i stabilność zatrudnienia.
Dlatego o wsparcie dla zmiany – czy to będzie restrukturyzacja, modyfikacja systemu
płac czy wprowadzenie nowego systemu informatycznego warto zabiegać starannym
przygotowaniem komunikacji. Pozostawanie przy narzekaniu na małą elastyczność
ludzi czy próba wprowadzania zmian na zasadzie: „zaufajcie nam” - zwykle kończą
się obniżeniem zaangażowania czy morale, a w przypadku zmian skutkujących
zwolnieniami – protestami i zakłóceniami w normalnym funkcjonowaniu biznesu.
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Na co się umawiamy

W trudnych sytuacjach, gdy coś idzie nie tak, menedżerowie odwołują się do ważnych
zasad. Pracownicy często robią „duże oczy” odpowiadając, że nie wiedzieli, że to było
takie ważne. Cóż, to powinnością szefa jest tworzenie tych zasad i wdrożenie ich
w codzienne życie zespołu. A okazji do zawarcia kontraktu z zespołem jest wiele:
• wmomencie przejmowania/obejmowanie zespołu,
• gdywcześniej ustalone zasady nie są respektowane i warto je przypomnieć,
• gdy pojawiają się nowe osoby w zespole,
• gdy istotnie zmieniają się zadania i strategia działania zespołu.

Zawieranie kontraktu to niezwykle ważny element determinujący pracę menedżera.
Warto poświęcić temu odrębne spotkanie, którego strukturamoże wyglądać tak:
1. Podanie powodów spotkania, np. jeden z wymienionych powyżej
2. Zdefiniowanie 2-3 wartości/zachowań, np. zależy mi, by w naszym zespole

wzajemnie dzielić się wiedzą. W praktyce oznacza to, że każdy, kto rozwiązał właśnie
jakiś problem, umieszcza to rozwiązanie na serwerze w katalogu „xyz”…

3. Opisanie 2-3 zachowań, które nie będą akceptowane w zespole np. brak
punktualności nie będzie akceptowany. Klienci czekają od godziny 9. i każde wasze
spóźnienie ma przykre skutki dla Klienta oraz dla wizerunku naszej firmy i zespołu…

4. Czas na pytania, wątpliwości, propozycje.
Niektórzy menedżerowie zapisują taki kontrakt w formie kilku punktów na flipcharcie,
czasami drukują w bardziej eleganckiej formie i wieszają w widocznym miejscu
na ścianie, by każdy mógł te zasady dobrze widzieć, oswoić się z nimi i pracować według
nich. I wtedy w trudnych sytuacjach, gdy pojawią się „duże oczy”, warto podejść
do kontraktu i przypomnieć to, na co się umówiliśmy.Ważne, aby sam menedżer zawsze
pamiętał o tych zasadach i osobiście je realizował, a nie tylko egzekwował - „just walk
the talk”.

Małgorzata Kwiatkowska
senior coach & konsultant

Lee Hecht Harrison DBM Polska



O zapraszaniu do samodzielności

Rozmawiamy z liderami, a oni skarżą się na brak samodzielności u pracowników, na ich
niechęć do brania odpowiedzialności, czekanie na gotowe rozwiązania... A równocześnie
kiedy pogłębiamy temat to przyznają: „Bo kiedy do mnie przychodzi pracownik
z problemem, to szybciej i prościej jest jak mu powiem, co ma zrobić, niż kiedy będę
z nim rozmawiał” albo „U nas są procedury i ja wcale nie chcę, żeby on kombinował! Ma
robić tak jak jest napisane!”.

Więc chcecie samodzielnych i myślących pracowników czy nie? O tym, jak to osiągnąć
rozmawiamy na zajęciach „O zapraszaniu do samodzielności”. W każdej firmie jest obszar
działań regulowany procedurami, gdzie potrzebna jest dokładność i realizacja tego,
co nakazane. Jednak i tutaj lider ma prawo oczekiwać samodzielności, tego że pracownik
sam odwoła się do regulacji i postąpi zgodnie z nimi, a nie zwróci się z bezradnym
pytaniem: „I co teraz?”. Jednak kiedy już to zrobi, to Ty Liderze - swoją reakcją będziesz go
uczył samodzielności albo bezmyślności. Jeżeli łatwiej i szybciej Ci powiedzieć co ma zrobić,
to nie spodziewaj się myślenia w przyszłości.

W każdej firmie jest także – mniejszy lub większy – obszar działań nie uregulowanych,
sytuacji wyjątkowych, problemów rzadkich, gdzie myślenie jest krytyczne i bardzo
przydatne. W tych sytuacjach jest bardziej akceptowalne zwracanie się do szefa
o podjęcie decyzji co do rozwiązań. Ale i wtedy możesz poprosić o Ocenę sytuacji, pomysł
na Rozwiązanie problemu, zaproponowanie kolejnych Kroków… A po jakimś czasie możesz
zapytać: A jak Ci poszło?.

Ot, taka ORKA lidera.

Dorota Soida
Senior Coach & Mentor

Lee Hecht Harrison DBM
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Sektor państwowy i prywatny są jeszcze dalej od siebie, niż nam się wydaje. Tę odległość można mierzyć znaczeniem
wpływu klienta na sukces pracy indywidualnej osoby. W tym kontekście jakaś część urzędników, ale też rosnąca część
pracowników korporacji ma tak sprofilowane stanowiska, że kluczem do ich sukcesu jest konsekwentne trzymanie się
procedur, wykonywanie zadań wg ustalonych standardów ilościowych i jakościowych oraz niekomplikowanie pracy
swoimi inicjatywami czy krytyką – mówi Katarzyna Pieciul, Partner w Lee Hecht Harrison DBM Polska.

Urzędnik na rynku pracy. Jak jest postrzegany przez rekruterów? 
PulsHR.pl            J.Koc        2016 12 08

MEDIA FLASH

Początkowo najtrudniej było sprawić, aby następowała wymiana negatywnych feedbacków, łatwiej było ponarzekać
przy automacie do kawy. Zdecydowaliśmy się zatem poświęcić jeden trening na wprowadzenie narzędzia
pomagającego udzielać negatywnej informacji zwrotnej. Po kilku spotkaniach pewna struktura weszła w krew i o
wiele łatwiej było nam przekazywać sobie wzajemnie trudne informacje, bez dużego obciążenia emocjonalnego
każdej ze stron – cowcześniej było standardem – pisze Piotr Kuron z LHH DBM Polska.

Mecz koszykówki zamiast ocen okresowych
Benefit             P.Kuron          2016 12 06

Intencją firmy „ściągającej" do siebie pracownika odchodzącego z konkurencji może być raczej przejęcie jego bieżącej
wiedzy i kontaktów niż wykorzystanie zdolności czy kompetencji. Znamy przykłady sytuacji, w których kariera tak
przejętego pracownika, w nowej firmie poważnie spowalniała lub załamywała się – pisze Paweł Gniazdowski, Country
Menager LHH DBM Polska.

Pozornie dobra decyzja
Dziennik Polski         D.Dejmek        2016 11 29


