OD STAGNACJI

DO ZAANGAŻOWANIA
Twój przewodnik po zmianie w firmie
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Po trzecie, przeczytanie tych kilkunastu
stron zajmie Ci tyle, ile trwa wypicie jednej
kawy. Spędzimy ten czas, skupieni na tym,
jak skutecznie angażować, aby tworzyć zespoły innowacyjne i świetnie adaptujące się
do zmian.

PO CO TO WSZYSTKO?

Dzień dobry!
Jest mi niezmiernie miło, że zdecydowałeś
się przeczytać ten przewodnik o zmianie
w firmie. Zanim zagłębimy się w niuanse
zmiany – trzy sprawy.
Po pierwsze, nazywam się Angelika Chimkowska i chciałabym, abyśmy mówili sobie
po imieniu. W praktyce oznacza to, że w treści przewodnika nie będzie form grzecznościowych typu „Pan”, „Pani”, „Szanowni
Państwo”. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie równie komfortowe jak dla mnie.
Po drugie, pisząc: „Dzień dobry!”, założyłam,
że u Ciebie jest dzień i w dodatku dobry.
Jeżeli tak nie jest, to jestem przekonana, że
rozwiązania zawarte w przewodniku poprawią Ci humor.

Od kilku lat zajmuję się zmianą. Jestem autorką książki „Psychologia zmiany w życiu i biznesie”. Mam świadomość, że sytuacja polskich
organizacji jest bardzo dynamiczna. Dynamika
zmian oraz wyzwania, jakie stają przed zespołami, ewidentnie wskazują na konieczność poszukiwania nowych rozwiązań.

Ten przewodnik pokazuje, co zrobić, aby
ocenić gotowość firmy do zmian, jak radzić
sobie z oporem wobec zmiany oraz w jaki
sposób zwiększyć prawdopodobieństwo
sukcesu. Każdy z rozdziałów bazuje na najnowszych raportach i wynikach badań – zachęcam Cię do ich przeczytania. Odnośniki
znajdziesz w tekście.
Teraz nie pozostaje nic innego, jak chwycić za
filiżankę kawy i dobrze spożytkować ten czas.
ZACZYNAMY!
*II Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą. Do pobrania na stronie: (lhttps://zmiana.edu.pl/pobierz-raport-ogolnopolskie-badanie-zarzadzania-zmiana/).

75% zmian trwa dłużej niż 12 miesięcy.
75% projektów zmian
kończy się porażką*.
Uważam, że traktowanie zmiany jako projektu
to za mało, dlatego nie ustaję w poszukiwaniu
nowych metod i przełamywaniu schematów.
Uważam, że potrzebujemy nie tylko nowych
modeli biznesowych, lecz także przebudowania
myślenia, aby nadal wygrywać w nowej rzeczywistości, z pokoleniem Millenialsów u boku.
Świetnie ujął to Alvin Toffler:
W XXI wieku analfabetami nie
będą osoby, które nie potrafią
czytać i pisać, ale te, które nie
będą potrafiły uczyć się, oduczyć
i nauczyć ponownie.
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CO Z TYM OPOREM?
Przyznam, że jest to jedno z najczęściej zadawanych
pytań: Angelika, co z tym oporem? Przecież wiesz, że
ludzie nie lubią zmian!
Ale czy na pewno? Uważam, że to mit i krzywdzący stereotyp. Mam przynajmniej kilka powodów
i wiele wyników badań, by twierdzić, że jest zupełnie inaczej.
Po pierwsze, generalizacja, która głosi, że ludzie
dzielą się na tych, którzy lubią zmiany lub ich nienawidzą, stała się łatwo dostępną wymówką.
Powiedzmy sobie wprost: studia, pierwsza praca,
narodziny dzieci to wielkie wyzwania i zmiany w życiu każdego człowieka, a przecież nikt nie mówi, że
poniósł porażkę, bo nie lubi zmian.
Po drugie, nie sądzę, aby ktokolwiek był z zasady
przeciwny podwyżce czy awansowi, a bezsprzecznie są to rodzaje zmiany.
Głęboko wierzę, że my, ludzie, mamy naturalną
potrzebę rozwoju, co również potwierdzają wyniki
badań (świetnie pisze o tym Daniel Pink w „Drive”).

Pragniemy zmian. Chcemy, aby nasze pensje rosły, nasze dzieci stawały się coraz mądrzejsze,
mieszkania coraz większe, a wakacje dłuższe.
Można pokusić się o stwierdzenie, że jako ludzie
naturalnie chcemy więcej i więcej (chyba tylko
dodatkowych kilogramów chcemy mieć mniej).
Przez lata mity powstałe wokół wszechobecnego
oporu zespołów wobec zmiany powodowały, że
działania związane ze zmianami były nieustannie
odsuwane. Jednak biznesowa rzeczywistość bardziej niż kiedykolwiek wcześniej nie pozostawia
złudzeń i miejsca na dalsze odwlekanie.
Raport z badań przeprowadzonych przez Weber
Shandwick & KRC Research pokazuje, że ośmiu
na dziesięciu pracowników (84%) doświadczyło
w ostatnich kilku latach istotnych zmian w swoim miejscu pracy. Najbardziej powszechnymi były
zmiany w przywództwie (45%). Czerech na dziesięciu (42%) przeszło przez dogłębne zmiany,
takie jak grupowe zwolnienia, restrukturyzacja,
fuzje czy kryzysy.[1]
PwC przeprowadziło badania wśród 1150 managerów na całym świecie.
Większość z nich określiło

UMIEJĘTNOŚĆ ADAPTACJI DO ZMIAN
jako KLUCZOWY

ELEMENT PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ. [2]
[1] Raport Weber Shandwick & KRC Reaserch: Employees Rising:
Seizing the opportunity in employee activism.
[2] Redefining business success in a changing world CEO Survey,
20th CEO Survey / January 2017 PwC
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W takich okolicznościach generalizowanie, że pracownicy
z zasady opierają się wszelkim
zmianom, są niechętni i nie rozumieją sytuacji, jest jak założenie, że wszyscy ludzie są ślepi
i głusi, a na pewno głupi.
Takim nastawieniem szkodzimy nie
tylko firmie, lecz także zespołowi,
któremu przewodzimy. Projektując
negatywną postawę inni odbierają to
jako niepewność i brak przekonania.
Zmiany mogą budzić opór, ale nie
zawsze wynika to jedynie z natury
człowieka.
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GŁÓWNYCH POWODÓW
OPORU WOBEC ZMIANY

1 Zagrażanie dotychczasowej

7 Obniżenie pozycji lub zakresu

2 Negatywne doświadczenia

8 Usztywniona kultura organizacyjna

pozycji i związany z tym lęk przed
przegraną. Następuje niekorzystna
zmiana relacji, układu sił w zespole
czy firmie.
z poprzednich prób zmiany.

3 Brak zaufania do firmy wynikający
z ukrywania problemów lub
częściowego informowania
o problemach, z którymi firma się
borykała w przeszłości.

Warto zmienić optykę patrzenia, bo
paradoksalnie to właśnie czas zmian
i kryzysów jest najlepszą okazją do
zwiększenia potencjału zespołu.

4 Brak poczucia kompetencji

To co zdecydowanie trzeba zrobić to
określić na ile planowane działania
wpływają na postrzeganie przyszłości przez zespół. Przyczyn braku akceptacji proponowanych zmian może
być wiele, a odkrycie tych najistotniejszych to jedna z ważniejszych informacji, która pozwala na skuteczne
działanie i zaangażowanie zespołu.

5 Zwiększona kontrola w czasie

w nowych przestrzeniach,
w których pracownicy muszą
funkcjonować.
wprowadzania zmian uznawana za
utrudnianie pracy oraz ograniczanie
swobody działania.

6 Zbytnie obciążenie bieżącą pracą
w ocenie pracowników wyklucza
dodatkowe zaangażowanie się
w wdrożenie zmian.

decyzyjnego poszczególnych
osób. Naturalnie powstaje obawa
przed pogorszeniem prestiżu oraz
obniżeniem wynagrodzenia.

wywołuje naturalną tendencję
do utrzymywania status quo
i zaprzeczania potrzebie zmian.
Dominuje w niej myślenie w stylu:
„jeżeli dotychczas wszystko było ok,
to po co coś zmieniać.”

9 Pracownicy skupiają się na

ochronie własnych „terytoriów”
i rozgrywkach, a nie kliencie. Niski
poziom zaangażowania często wiąże
się z jeszcze mniejszym poziomem
zaufania.

10 Zbytnie skupianie na

krótkoterminowych zadaniach.
Całkowita koncentracja na samej
pracy, a nie na robieniu właściwych
rzeczy, które prowadzą do realizacji
długoterminowych celów.
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Zastanawiając się nad powodami ewentualnego oporu warto
wziąć pod uwagę najważniejszą kwestię. Ludzi w firmie interesuje nie rodzaj zmiany, jaki firma ma zamiar zastosować,
ale jaki to będzie miało wpływ na ich codzienną pracę,

Miejsce, gdzie natrafiamy na opór, to wskazówka do szczególnej
uwagi i działania, aby wizja jak najlepiej współgrała z rzeczywistością. Ludzie opierający się zmianie paradoksalnie są najlepszym wsparciem do ulepszenia wizji, a nie jej zablokowania.

wynagrodzenie czy pozycję w firmie.

Opór jest informacją, że z drugiej strony jest odczuwana presja
i pracownicy czują nacisk na wprowadzanie zmian. Oznacza to,
że komunikacja zaczęła działać, bo po stronie zespołu jest reakcja. Opór nie oznacza jeszcze pełnego zainteresowania, ale
na pewno jest to coś więcej niż obojętność. Przy odpowiedniej
współpracy będzie można przerobić go w zaangażowanie.
Osoba dobrze
funkcjonująca
w zmianie
Posiada wiedzę co do ogólnego
zarysu zmiany i szczegółowo
potrafi opisać najbliższy etap.
Jest konsultowana
i zaangażowana w zmiane.̨
Ma niezbędne kwalifikacje i moc
decyzyjną, aby wpływać na ludzi
i wydarzenia.
Ma bezpośredni wpływ
na swoje działania.
Wie, czego będzie dotyczyła
jej praca w przyszłości.

Warto pamiętać, że opór jaki budzi zmiana może wynikać zarówno z rozbieżności celów jak i błędnego zrozumienia wizji zmiany.
Aby zmiana została przeprowadzona skutecznie konieczna jest
synergia poniższych elementów.

Wizja

Osoba stawiająca
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i niedoinformowana
Przyszłość postrzega jako
nieznaną i raczej źle rokującą.
Jest przekonana, że nikogo nie
interesuje jej zdanie w temacie
zmiany.
Czuje się bezsilna wobec
planowanych działań.
Nie ma świadomości swojego
zakresu odpowiedzialności.
Nie do końca wie,
co i jak ma robić.
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Źródło: tłumaczenie i opracowanie własne na postawie: Knoster, T., Villa R., & Thousand, J. (2000). A framework
for thinking about systems change. In R. Villa & J. Thousand (Eds.), Restructuring for caring and effective education: Piecing the puzzle together (pp. 93-128). Baltimore: Paule H. Brookes Publishing Co.

Cechy charakterystyczne pracowników źle i dobrze funkcjonujących w zmianie
(opracowanie własne)
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OCENA GOTOWOŚCI FIRMY
DO

INNOWACJI
I

ZMIAN

Wizje zmiany w firmach zawsze są obarczone
ryzykiem i posiadają luki ze względu na mało
przewidywalną przyszłość. Ludzie z reguły podchodzą do nich z niechęcią, ale na szczęście nie
jest to zasada powszechna jak prawo grawitacji.
Można zrobić wiele, aby nie tylko przezwyciężyć
opór wobec zmiany, ale zbudować kulturę organizacyjną otwartą na zmianę i innowacje.
Zanim jednak aktywnie się za to zabierzemy,
warto zbadać kilka kluczowych kwestii i zacząć
od pytań, a nie stwierdzeń.

WAŻNE I STRATEGICZNE PYTANIA
O INNOWACJĘ I ZMIANĘ
• Czy w firmie istnieje przekonanie, że zmiany są
dobre, więcej czy są konieczne i nieuniknione?
• Czy ludzie zadają pytania i okazują chęć aktywnego kreowania zmian?
• Czy podczas zebrań i spotkań wysuwane są postulaty nowych produktów, ulepszeń czy robienia czegoś w niestandardowy sposób?

• Czy liderzy nieustannie służą pomocą w zakresie informowania, wsparcia i niezbędnych zasobów do realizacji celów?
• Czy obecne systemy motywacyjne są zbieżne z aktywnym
poszukiwaniem innowacji i zmiany?
• W jaki sposób pracownicy są nagradzani oraz jak to koresponduje z nowymi celami?

Co jeszcze warto zrobić
na etapie oceniania
gotowości firmy do
innowacji i zmian?
Oceń atmosferę w firmie.
Zbierz informacje z różnych źródeł i na
wielu poziomach działania firmy. Warto przy tej okazji przypomnieć sobie
o powszechnych błędach atrybucji, bo
to właśnie one w dużej mierze odpowiedzialne są za naszą ocenę sytuacji.
Chcesz dowiedzieć się więcej na ten
temat przeczytaj artykuł na blogu.

Oceń aktualną sytuację i określ
możliwe bariery.
Mam w pełni świadomość, że będąc
w samym środku organizacji, trudno
jest z dystansem ocenić jej funkcjonowanie. W takiej sytuacji często polecam porównanie zachowań w naszej
firmie z konkurencją lub znajomymi firmami o podobnej strukturze.

Wtedy łatwo można ocenić specyfikę
naszej firmy i sprawdzić, na ile przeszkadza w innowacyjności.

Porozmawiaj z tymi, którzy mogą
mieć największy wkład w tworzenie
innowacyjnych rozwiązań.
Taka rozmowa to doskonały moment,
aby zrobić zasiew pod przyszłą zmianę
i zaangażować pierwszych sojuszników. Jednak nie ograniczaj się do mówienia, ale przede wszystkim słuchaj
o ich zmaganiach, trudnościach i rozwiązaniach, jakie mogą zasugerować.
To oni funkcjonują w samym środku
systemu operacyjnego, więc bardzo
możliwe, że mają rozwiązania wielu
problemów.
Dodatkowo zbieranie opinii daje często upust emocjom, które w przeciwnym razie skumulowane stają się
punktem zapalnym dla wewnętrznych
konfliktów.
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Przemyśl i przygotuj argumenty/
sposoby na niechęć i opór wobec
ewentualnych zmian.
Rzetelnie przygotowana ocena poziomu gotowości na zmianę daje nam realną ocenę źródeł
ewentualnego oporu, problemów oraz szans.
W drugim kroku będziemy przekonywali o pilności podjęcia zmian. Jest to jedno z trudniejszych
wyzwań w całym procesie. Wymaga dużo czasu
oraz zaangażowania.
Warto zastanowić się, dlaczego ludzie opierają się
zmianom. Określ źródła oporu i znajdź dla każdego z nich propozycję rozwiązań.
O określaniu źródeł oporu pisałam w poprzednim
rozdziale.

Po czym poznamy, że wstępna
niechęć została przełamana, a
potencjał zespołu i możliwości
działania zostały uwolnione?
Oczywiście nie ma odpowiedzi pasującej do
wszystkich, sugeruję jednak zwrócić uwagę na
kilka kluczowych elementów.

Po drugie – zweryfikujmy, czy każdy z pracowników jest w stanie w dwóch zdaniach powiedzieć,
na czym ma polegać transformacja i co będzie jej
efektem. Zespoły muszą również mieć świadomość, na ile ich działanie przyczynia się do realizacji wizji zmiany.
Po kolejne, ale najbardziej istotne – kierownicy
najwyższego szczebla powinni być bezpośrednio
zaangażowani w proces i poświęcać mu niezbędne zasoby oraz czas. Jednym słowem: zmiana nie
została oddelegowana jako projekt „w dół”, ale odbywa się na wielu poziomach organizacji.
Zespół otrzymuje niezbędne wsparcie szkoleniowe, aby rozwijać swoje kompetencje, oraz ma
możliwości rozwoju i używania wcześniej zdobytych umiejętności.
Ostatnim ważnym sygnałem świadczącym
o zaangażowaniu zespołu w zmianę są uwolnione procesy decyzyjne. Usztywnione i niechętne
zmianom organizacje charakteryzują się decyzyjnością koncentrującą się wokół małej grupy osób
i stanowisk. Zaangażowane zespoły muszą mieć
szansę podejmowania realnej odpowiedzialności i
związaną z tym moc decyzyjną – bez tego żadna
inicjatywa nie ma szans realizacji.

Po pierwsze – sprawdźmy, czy zmiana nie
jest tematem tabu i korytarzowych dyskusji,
czy rozmawia się o niej w sposób otwarty, a nie
tylko podczas oficjalnych spotkań czy zebrań
managementu.
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SAMOUWIELBIENIE – NAJWIĘKSZY
WRÓG INNOWACYJNOŚCI I ZMIAN

ZAMIAST ZASTANAWIAĆ SIĘ
CO ROBI KONKURENCJA

Tak, jak już wielokrotnie pisałam, mitem jest, że
ludzie opierają się zmianom i zrobią wszystko,
aby się nie zmienić. W mojej ocenie większym
zagrożeniem jest samouwielbienie (dotyczy
głównie liderów rynkowych) i związane z tym
zaślepienie na to co rzeczywiście dzieje się
w biznesie i czego oczekuje klient.

skoncentruj się na tym

Dlatego warto mieć z tyłu głowy historie innych
firm, które traciły pozycję lidera przez samoubóstwienie i przekonanie, że nic nie jest w stanie
im zagrozić. Biznesowa rzeczywistość dostarcza
nam wielu przykładów: Nokia, IBM, Xerox.
Założenie, że skoro odnosimy sukcesy, to nic
nam nie grozi, jest jedną z pułapek. Konkurencja,
która wcześniej czy później się pojawi, weryfikuje takie postawy. W przypadku wymienionych
firm Apple, Microsoft i Canon poradziły sobie
z goliatami, choć nie przy użyciu procy.
Firma dobrze radząca sobie na rynku często jest
zbyt skoncentrowana na swoich wewnętrznych
procedurach i działalności operacyjnej i ma tendencję do tracenia wizji i celu z oczu. W takich
okolicznościach satysfakcja z działania wypływa
nie z realizowania potrzeb i oczekiwań klientów,
ale ze sprawnego przetwarzania zadań.

CO MYŚLI TWÓJ KLIENT
Z dużym prawdopodobieństwem Twoja
KONKURENCJA NIE PRZEŚLE CI NIGDY
ANI ZŁOTÓWKI.
Jeżeli chcesz sprawdzić, czy w Twojej firmie lub
w Twoim zespole jest wysoki poziom samozadowolenia zwrócić uwagę na:
• sposób, w jaki problemy są omawiane i przyjmowane do wiadomości,
• determinację, z jaką realizuje się wcześniej podjęte decyzje,
• poziom szczegółowości omawiania wyzwań
i problemów,
• interpretację wyników organizacji, czy czasem
przeciętne wyniki nie są obwieszczane jako
ponadprzeciętny sukces (nazywam to masowaniem cyfr),
• czy na spotkaniach zadawane są niewygodne i trudne pytania oraz jaka dominuje na nie
reakcja.
Teraz, gdy mity o oporze wobec zmiany zostały
obalone, a Ty wiesz na jakim etapie gotowości
do innowacji i zmian jest Twoja firma porozmawiajmy o wyzwaniu, które spędza sen z powiek
wielu managerów – pokoleniu Millenialsów.
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MILLENIALSI
WYZWANIA I SPOSÓB

NA

ZAANGAŻOWANIE

Ach ta dzisiejsza młodzież to pieśń brzmiąca odkąd istnieje cywilizacja. Aktualna sytuacja jednak jest inna ze względu na rozwój technologii
i związane z tym różnice mentalne. Faktem jest,
że nigdy wcześniej nie było, aż takiej przepaści
pomiędzy pokoleniami.
Cyfry co do tego nie pozostawiają złudzeń.
Raport PwC, który jest podstawą wniosków
wyciągniętych w tym rozdziale nie pozostawia
miejsca na negocjacje:

Po 2020 pokolenie Millenialsów będzie
stanowić 50% światowej siły roboczej.
Znalezienie sposobów na współpracę i zrozumienie jest koniecznością dla firm, które chcą się
rozwijać i chcą wykorzystać potencjał tkwiący
w tym pokoleniu. Zapewniam Cię, że warto, bo
w mojej osobistej ocenie w tym pokoleniu tkwi
gigantyczny potencjał do zmiany i innowacyjności. Oni po prostu mają to we krwi.

6 NAJWAŻNIEJSZYCH CECH
pokolenia Millenialsów

2. Większa równowaga
między pracą, a życiem
prywatnym.

1. Niski poziom lojalności
wobec pracodawcy.

Millenialsi oczekują od swoich pracodawców większej elastyczności
i dostosowania pracy do życia prywatnego. To nie jest nowina; wiedzieliśmy o tym dekadę temu. To,
co można zobaczyć w wynikach
badań, to rozczarowanie tej grupy; mimo zapewnień w wielu korporacjach polityka różnorodności
to często wciąż puste słowa. 28%
stwierdza,że rzeczywistość firmowa jest gorsza od składanych
obietnic o możliwościach łączenia
życia prywatnego (które jest priorytetem) z pracą.

Gdy jeszcze dekadę temu młodzi ludzie planowali swoją karierę, mówili o liczbie od 2 do 5 pracodawców
w ciągu swojego życia zawodowego.
Obecnie ta liczba zwiększyła się do 6
i więcej. 38% obecnie zatrudnionych
ankietowanych przyznało się do aktywnego poszukiwania nowego pracodawcy, 43% jest otwartychna nowe
propozycje, a jedynie 18% liczyna
to,że pozostanie w obecnym miejscu
pracy przez dłuższy czas.
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CZEGO MILLENIALSI OCZEKUJĄ
OD PRACODAWCÓW?
3. Technologia nad rozmowę
twarzą w twarz.
Dla pokolenia, które wzrastało wraz
z komputerami, telefonami komórkowymi i Internetem, nie istnieje
konieczność osobistego spotkania
z daną osobą. 41% woli komunikować się elektronicznie niż osobiście,
a 75% uważa,że technologia czyni ich
działania bardziej skutecznymi. Niestety – to również technologia jest
przyczyną wielu konfliktów między
pokoleniami w miejscu pracy.
4. Nieustanny rozwój.
Rozwój i łączenie życia prywatnego z zawodowym to dla większości
osób z tego pokolenia najważniejsze
elementy atrakcyjnego miejsca pracy.
52% stwierdziło, że możliwości rozwoju były głównym czynnikiem, który zdecydował o przyjęciu obecnego
stanowiska.Na drugim miejscu znalazły się elastyczne godziny pracy. Dopierona trzecim miejscu wskazanona
pieniądze jako element, który zdecydował o podjęciu zatrudnienia.

5. Zagraniczna kariera.
71% spośród ankietowanych chciałoby skorzystać z możliwości pracy
poza granicami kraju, w którym się
urodzili. Stawiają oni główniena kraje rozwinięte (takie jak USA, Australia
czy Wielka Brytania), z niechęcią myśląc o krajach rozwijających się (Chiny, Indie).
6. Różnice pokoleniowe barierą dla porozumienia.
Z raportu wynika,że ogólnie doceniają
oni pracę z bardziej doświadczonymi
od siebie współpracownikami, choć
38% z nich czuje się nierozumianych
w miejscu pracy. W ich ocenie wynika
to głównie z podejścia do wykorzystania nowych technologii.
Jeżeli chcesz dogłębniej zapoznać się
z wynikami badań, polecam zajrzeć do
źródła.

Czas na wnioski wypływające z analizy raportu, i rozwiązania, które spowodują, że nam wszystkim będzie pracowało się lepiej. Co jest ważne dla ludzi z tego pokolenia?

Pieniądze w firmie są jak oddychanie, ale
przecież nie żyjemy tylko po to, aby oddychać.
Punktem wyjścia jest przede wszystkim praca, która ma
sens. Więcej: praca, która ma cel większy i ważniejszy,
niż zarabianie pieniędzy.
Z tego wynikają kolejne zależności. Dziś opiszę trzy z nich.
1. Dobra atmosfera w zespole
Choć większość z nich tworzy płytkie relacje, oparte
głównie o social media (a może właśnie dlatego), ważna dla Millenialsa jest atmosfera. Im przyjemniejsza,
„łatwiejsza w obsłudze”, tym lepiej. Zapewne wynika to
z braku wprawy w rozwiązywaniu konfliktów i nawiązywaniu głębokich relacji. W końcu łatwiej jest pracować
w zespole, w którym nie trzeba „grzebać w relacjach”,
praca idzie sprawnie i nie ma konieczności konfrontowania się z tym, co obce i nieznane.
2. Ciągły rozwój
To, za co zdecydowanie podziwiam Millenialsów (już wiesz,
że nie tylko za to), to nieustanne poszukiwanie rozwoju.
Chcą być na bieżąco, nie trzeba ich zmuszać, ba nawet
zachęcać. To powoduje, że ogrom wiedzy zdobywają samodzielnie, a odpowiednio wspierani, potrafią naturalnie
tworzyć innowacje i nieustannie uczącą się organizację.
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3. Informacja zwrotna i docenienie
Ktoś mało przychylny powie, że potrzebują prowadzenia za rączkę. Trochę tak, ale ta cecha ma również swoją jasną stronę. Przekazywanie informacji zwrotnej na
bieżąco i konsultowanie działań powoduje wykrywane
błędów na wczesnym etapie, a nie dopiero gdy staną
się globalna epidemią. To również podstawa do zaangażowania i skupienia na tym co jest w tym momencie
najważniejsze.

Podsumowując
Millenialsi stawiają na nowe technologie, pracę zespołową, wielozadaniowość, a to są przestrzenie pełne
strachu i bólu dla wcześniejszych pokoleń. Nas uczono
walczyć o swoje, stawiać na indywidualne wyniki i być
lojalnym wobec pracodawcy. Pracowaliśmy po godzinach i nie pytaliśmy o dostępność jarmużu w stołówce.
Pracowaliśmy do upadłego i nie oferowano nam relaksu
na workach sako w miejscu pracy.

Co teraz?
Uważam, że „kłopot” z pokoleniem Milleniasów obnażył
braki w przywództwie. Brak autentyczności, sprzeczne
cele, brak zaufania to przypadłości nękające wiele firm
i zespołów. Nie ma jednego i łatwego rozwiązania, jednak zaczęłabym od atomu, z którego składa się każda
firma – zespołu. W codziennej pracy potrzeba nam więcej zasad, odważniejszych liderów i autentyczności, które są paliwem skutecznych zespołów.
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ZASAD
ZGRANEGO ZESPOŁU

czyli o roli autentycznego przywództwa.

1. Przywództwo to służba. Jesteś po to, aby wspierać zespół, a nie po
to, aby Tobie służono.

2. Ponad wszystko empatia. Traktuj swój zespół tak, jak chciałbyś, aby
siebie traktowali.

3. Kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. Prawo, które
właściwie określa cel każdego działania.

4. Perfekcja jest nieosiągalna. Lepsze jest zrobione od doskonałego, czyli

może nie zrobimy tego idealnie, ale zróbmy to najlepiej, jak potrafimy.

5. Docenianie wspiera. Osądzanie niszczy i buduje mury.
6. Domniemanie o dobrej woli wspiera zaufanie. Brak tego założenia
wspiera kontrolę i nakręca spiralę braku zaufania.

7. Rywalizacja i sprzeczne indywidualne cele niszczą pracę zespołową.

Zadaniem lidera jest tworzenie jak najlepszych warunków dla zespołu,
a nie promowanie gwiazd.

Więcej o tym pokoleniu możesz znaleźć na moim blogu:
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Błędy

w

Zmianie

Siedziałam naprzeciwko mojego klienta.
Rozmawialiśmy o celach zmiany, jakie
wyznaczył sobie i swojemu zespołowi.
– A teraz pokaż mi, proszę, swój kalendarz.
Wskaż miejsca i godziny, gdy będziesz realizował swoją zmianę w pracy z zespołem.
– Ale o co konkretnie pytasz?
– Właśnie o to, kiedy i z kim ze swojego zespołu w pierwszej kolejności będziesz pracował w tym tygodniu.
Przez kolejne dwie godziny bez litości
rozmawialiśmy o tym, jak w praktyce
będzie wyglądała zmiana. Rozmawialiśmy o priorytecie i sile prostych rozwiązań oraz o systemie BPR.

Mulally w 2006 roku objął funkcję dyrektora generalnego Forda i to właśnie
jemu przypisuje się wyciągnięcie firmy z dołka. Pytany o powód sukcesu w tak złożonej zmianie, wspomina
wielokrotnie o BPR jako kluczowym
narzędziu, które stosował.
Nie łudzę się, że to zaledwie jeden
z elementów strategii, ale wierzę w siłę
prostych rozwiązań. Wielokrotnie stosowałam jedną z wariacji BPR, zmienioną i dopracowaną tak, aby doskonale
pasowała do konkretnych osób i sytuacji. Systematycznie stosowana przynosi naprawdę fenomenalne rezultaty
i pozwala kształtować dobre nawyki
zaangażowania w codzienności.

SYSTEM BPR, o co chodzi?
System ten był zbiorem czterech zasad dla 16 najważniejszych dyrektorów Forda:

Teraz masz szansę zobaczyć skąd zaczerpnęłam tą idee i jaka jest jej siła.

• Obowiązkowa obecność w każdy
czwartek – i to bez wyjątków (ci,
którzy byli w delegacji, brali udział
w telekonferencji).

FORD POD RZĄDAMI
ALANA MULALLY’EGO

• Żadnych pobocznych dyskusji i tematów, żartów kosztem innego uczestnika, przerywania, telefonów.

W 2014 roku magazyn „Fortune” umieścił
Alana Mulally’ego na 3. miejscu listy najwybitniejszych przywódców świata, tuż za
papieżem Franciszkiem i Angelą Merkel.

• Każdy z dyrektorów musiał osobiście przekazać plan działu, za który
odpowiadał.

• Restrykcyjny zakaz oceniania czyichś
działań, przy jednoczesnym obowiązku
pomagania pozostałym osobom w realizacji ich planów.
Każda osoba na zebraniu BPR
miała obowiązek:
• Powiedzieć, jak się nazywa i jaką funkcję pełni w firmie;
• Opisać w kilku słowach plan swoich
działań, pięć najważniejszych zadań
oraz ich status, używając kolorów. Zielony oznaczał „dobrze”, żółty – „niepokojąco”, czerwony – „słabo”.
• Na koniec poinformować obecnych,
w którym obszarze i w jaki sposób
może pomóc.
Dzięki zastosowaniu tej prostej struktury
wszyscy wiedzieli, które obszary wymagają szczególnej uwagi. Dyskusja skupiała się wokół jednego priorytetu. Każdy
miał świadomość swojego udziału i zadań, które realizuje, aby ten cel osiągnąć.
Teraz zapewne rozmarzyłeś się, wyobrażając sobie zebrania trwające
40 minut zamiast kilku godzin, podczas których każdy ma przygotowane 2 (słownie: dwa) slajdy zamiast 60.
Mulally nie był odosobniony w swojej
strategii. Po dłuższej analizie bardzo
przypomina to działania Jobsa czy relacje współpracowników Elona Muska.
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NIE JESTEM ZUPĄ POMIDOROWĄ,
ABY WSZYSTKIM SMAKOWAĆ!
Oczywistym jest, że nie wszyscy pracownicy zaakceptowali nowy styl pracy, jaki
wprowadził Alan Mulally, jednak dostał
on zielone światło dla opracowanej przez
siebie strategii (i związanych z tym konsekwencji) i zwyczajnie z tego skorzystał.
Gdyby tego nie zrobił, z dużym prawdopodobieństwem próba pogodzenia wielu celów
doprowadziłaby do paraliżu decyzyjnego
i utknięcia w miejscu lub rozproszenia energii w zbyt wielu kierunkach. I to jest właśnie
najczęściej popełniany błąd w zmianie –
priorytety, zamiast jednego najważniejszego celu.
Na szczęście życie ułatwia nam decyzję. Nie tylko
czas staje się tutaj naturalnym ograniczeniem.

Nie zadowolisz wszystkich
klientów, więc zdecyduj się, na
jakich klientach – i ich zadowoleniu
– najbardziej Ci zależy!
Wspaniałym efektem ubocznym stosowania jednego priorytetu jest KONCENTRACJA WYSIŁKÓW, niezbędna dla rezultatów, których
szukamy w zmianie.

Można przeprowadzić każdą zmianę, ale nie
każda zmiana jest warta przeprowadzenia.
Jak dla mnie kryterium stanowi możliwość
„wyciśnięcia” z przedsięwzięcia maksimum
możliwości w tym, w czym jesteśmy najlepsi.
Może to w praktyce oznaczać koncentrację
wysiłków na możliwie najmniejszej liczbie
usług, klientów czy rynków, które w efekcie
przyniosą największy zysk.
Uwolnisz koncentrację, gdy zaczniesz zadawać
sobie WAŻNE PYTANIA – niech właśnie one
będą kluczem do weryfikowania działań z każdego tygodnia. Co istotne poniższe pytania
można stosować nie tylko w sytuacji zmiany
firmowej, ale również osobistej skuteczności.
• Czy jest coś, co robimy, a czego nie
powinniśmy?
• Z czego by tu jeszcze zrezygnować (sic!)?
• Czy w wystarczającym stopniu angażujemy się w zwiększanie wartości tego, co
robimy?
• Czy ta czynność była mniej lub bardziej
wartościowa od innych rzeczy, które mogliśmy w tym czasie zrobić?

Koncentracja to takie szkło powiększające
dla mocnych stron, marzeń i celów. Jeżeli
skoncentrujesz swoje światło, jesteś w stanie rozpalić ogień (rozproszone światło
niczego nie zdziała).
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Test gotowości
kultury firmy na zmianę.
Odpowiedź szczerzena poniższe pytania uwzględniające trzy
sfery funkcjonowania firmy:

Na koniec tej części WIĘCEJ PYTAŃ:
Peter Drucker powiedział:

Kultura zjada strategię
na śniadanie.

STYL PRZYWÓDZTWA
1. Czy głównym celem ludzi w zespole jest walka o to, by zostać zauważonymi i usłyszanymi przez szefa?
2. Czy ośmieszanie jest jednym z narzędzi zarządzania?
3. Czy polowanie na „kozła ofiarnego” i obwinianie stanowi normę?

Dla mnie jest to trafne i aktualne również w temacie zmiany.
Dlatego myśląc o zmianach i innowacji
w firmie, kultura jako pierwsza trafia
pod lupę.
Poniżej kolejny sposób na poznanie
czy firma jest gotowana

OCENIANIE

INNOWACJĘ I ZMIANĘ.

ZAANGAŻOWANIE 

1. Czy istnieje prototyp „idealnego pracownika”, który jest promowany jako pożądana norma?
2. Czy ludzi ocenia się za dopasowanie do wzorca „idealnego
pracownika”, a może według talentów i nakładu pracy?
3. Czy nagradza się wyłącznie efekty, a nie „tylko” starania?

1. Czy ludzie nie czują się odpowiedzialni za wyniki jakie osiąga zespół?
2. Czy bardziej liczy się miejsce w hierarchii firmowej, niż wartość jaką wnosi praca?
3. Czy ludzie mogą czuć obawę przed próbowaniem nowych rzeczy?

Jeżeli na większość tych pytań odpowiedź brzmi „TAK”, z dużym prawdopodobieństwem firma może mieć trudności w generowaniu innowacji i adaptacji do zmian. Koniecznie sprawdź
w kolejnym rozdziale 4 kluczowe elementy skutecznej zmiany.
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4 ZASADY

SKUTECZNEJ

ZMIANY
Naturalnie szukamy zmian, jesteśmy kreatorami i innowatorami. Nie wszystkie, też
zmiany budzą opór i grozę. W końcu kto
z nas nie chciałby większej pensji, wyższego stanowiska czy lepszych dodatków do
podstawowego wynagrodzenia?
Taka wizja potrafi pobudzić emocje. A to
przecież tak na prawdę to właśnie one
EMOCJE nadają bieg działaniu.
Często jestem pytana o ZASADY

SKUTECZNEJ ZMIANY W BIZNESIE.

Oczywiście nie istnieje metoda pasująca
do wszystkich firm niezależnie od specyfiki działania, sposobu dystrybucji czy rynku na jakim działa firma. Jednak gdybym
miała zdobyć się na podanie zasad ogólnych to byłoby ich pięć:
1. URUCHOM SIŁĘ ZESPOŁU

2. WYZNACZCIE WSPÓLNĄ WIZJĘ I CEL
Gdy emocje zostały już poruszone, powinniśmy użyć analitycznej części naszego mózgu czy też organizacji, aby nadać
tej energii właściwy kierunek, zaplanować
najważniejsze działania i wyznaczyć konkretny i mierzalny cel.
Najlepiej, jeżeli cały zespół uczestniczy
w tworzeniu jednej spójnej wizji. Nie ma
nic gorszego niż walczące ze sobą koncepcje w ramach jednej organizacji. Upewnij
się, że wszyscy podobnie widzą wyznaczony cel i wiedzą, jaki dokładnie jest zakres ich odpowiedzialności i bezpośredni
wpływ na realizację.
3. LIDERZE – TWOJE ZADANIE TO

UŁATWIAĆ ZMIANY!

Wspieraj zespół rzetelną komunikacją
i zaangażuj przywódców, bo to właśnie
ich uczestnictwo postrzegane jest jako
kluczowy element sukcesu. Skupcie się
̨na wynikach, a nie wyłącznie na samych
działaniach. Dotychczasowy styl pracy nie
jest wystarczającym wytłumaczeniem dla
braku efektów.

4. UNIKAJ 3 NAJCIĘŻSZYCH

GRZECHÓW ZMIANY:

• Narzucania odgórnie działań,
• Poleganiana rozwiązaniach technicznych z pominięciem ludzi,
• Prób zmienienia wszystkiego na raz, więcej na ten temat znajdziesz w artykule.

5. PROMUJ POSTAWĘ
ZAŁOŻYCIELSKĄ
Tak, to możliwe, a nawet niezbędne
w przypadku każdego pracownika. Postawa założycielska w zespole aktywizuje
absolutnie wszystkich do wykorzystywania rynkowych okazji. Jeżeli dołączysz do
tego postawę nieustannego uczenia się,
masz szansęna wprowadzenie zmiany
w firmowe DNA.

Nie daj się temu zwieść!

Nie da się skumulować właściwie energii do
zmiany i nadać jej najwyższego priorytetu,
jeżeli nie włączy się w to ludzi. Grupowa
zmiana to ludzie, nie zaś procedury, zasady
i plany czy terminy poszczególnych etapów.
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Od kilku lat bacznie obserwuję i współpracuję
z polskimi firmami, które zdobywają się na odwagę tworzenia kultury organizacyjnej otwartej na zmianę.

SPOTKAJMY SIĘ

ON-LINE

Faktem jest, że polski kapitalizm w porównaniu do Europy Zachodniej jest jeszcze młodym
i mało dojrzałym dziełem. Niestety nadal zmiana zbyt często postrzegana jest jako projekt
i traktowana według schematu stworzonego
przez Johna Kottera w latach 90-tych minionego stulecia. W obecnej wymagającej rzeczywistości biznesowej to zdecydowanie za mało.
To jednocześnie dobra i zła
wiadomość.
Zła, gdyż firmy poszukujące innowacyjnych
produktów i usług, a usztywnione w temacie zmiany nadal będą blokowane przez wewnętrzne ograniczenia i brak elastyczności.
Dobra wiadomość jest taka, że póki co
potrzeba naprawdę niewiele, aby wyróżnić się
na tle innych firm. Organizacje, które zdobędą się na odwagę bycia pionierami i skutecznie
wprowadzą zmianę do firmowego DNA, zyskają ponadprzeciętną konkurencyjność w bardzo
wymagającym współczesnym biznesie.
Każdy kto zainwestuje swój czas i energię w ten
temat ma zdecydowaną przewagę nad tymi, którzy nie zdobyli się na odwagę, by się zmieniać.

Zapisz się na newsletter!
Nie spamuję, piszę średnio
dwa razy w miesiącu.

Sukces nigdy nie jest ostateczny.
Porażka nigdy nie jest totalna.
Liczy się tylko odwaga, by kontynuować swoje dzieło.
Winston Churchill

NA ZAKOŃCZENIE

DZIĘKUJĘ, że zdecydowałeś się przeczytać
ten poradnik, bo dzięki temu jesteś w niewielkim odsetku osób świadomych nie tylko jak
wielkim wyzwaniem jest zmiana, ale co można zrobić, aby zakończyła się ona sukcesem.

i aktywuję Twój zespół. Dzięki temu razem
tworzymy nowe rozwiązania i nieustannie
uczymy się.

Na codzień zajmuję się OSWAJANIEM
ZMIAN dla firm i osób indywidualnych. Pracuję jako niezależny konsultant, trener i mówca.

Mowę motywacyjną wykorzystują moi klienci, aby inspirować, motywować i zachęcać do
wdrażania zmian. Tematyka jest zawsze dopasowana do indywidualnych potrzeb i realiów
firmowych. Najczęściej jestem wsparciem
podczas:

Najczęściej wspieram firmy poprzez:

WARSZTATY
Jestem jedynymna rynku trenerem stosującym metody Lean Change Managament.
Dzięki zastosowaniu canvas będziesz w stanie
uruchomić zmianę z dowolnego miejsca w firmie i zaangażować ludzina każdym poziomie
organizacji.
Dodatkowo moje warsztaty wspiera platforma
on-line - AKADEMIA ZMIANY, gdzie uczestnicy szkolą się przed warsztatem oraz otrzymują
kilka dodatkowych lekcji kontynuując działanie
w zmianie.

PROCESY ZMIANY
Jeżeli potrzebujesz doświadczonej osoby,
która będzie wspierać Twój zespół i na bieżąco znajdować rozwiązania dla pojawiających
się problemów, to jest rozwiązanie dla Ciebie.
Zwyczajowo ma ono formę comiesięcznych
spotkań z zespołem. Uczymy się i rozwiązujemy problemyna bieżąco. Nieustanie wspieram

MOWY MOTYWACYJNO-BIZNESOWE

Najczęściej jestem wsparciem podczas:
• podsumowań kwartałów, roku
• spotkań integracyjnych,
• eventów przygotowujących zespół, firmę
do zmian
• kongresów dla klientów i konferencji
branżowych

A co jeśli Twoje potrzeby wykraczają poza
„menu” form współpracy?
Skontaktuj się ze mną,
lubię zmiany i nowe wyzwania.

kontakt@chimkowska.com

Moimi klientami są duże międzynarodowe marki, jak i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby indywidualne. Więcej o samej ofercie możesz przeczytać tutaj.
Gdybym miała powiedzieć co łączy moich klientów to dążenie
do innowacji i przekonanie, że

Co o Angelikce Chimkowskiej
mówią klienci?

Zmiany potrafią być niebezpieczne,
ale to rutyna zabija!

Z czystym sercem polecam Angelikę, jako
bardzo profesjonalnego i doskonale przygotowanego merytorycznie trenera, z dużą
energią do działania, który wprowadza bardzo przyjazną atmosferę podczas wystąpień.
Angelika doskonale przedstawia materiał,
dopasowuje go do uczestnika, przekazuje
mnóstwo bezcennych, praktycznych wskazówek. Co najważniejsze robi to z naturalną łatwością, pasją i poczuciem humoru.
Wszystko to sprawia, że za każdym razem
wychodzę z jej prezentacji z nowym planem
działania i mnóstwem pomysłów na siebie.
Liczę na kolejne doskonałe wystąpienia!

Andrzej Andrzejczuk
Główny Specjalista w Zakładzie
Badawczym, Orange Polska

Aktywne działanie i profesjonalizm, który
objawia się nowymi pomysłami oraz spojrzeniem z punktu widzenia klienta to cechy dominujące we współpracy z Angeliką.
Wszystko to sprawia, że wspólny projekt
z Angeliką jest czymś co zdecydowanie
chciałbym powtórzyć.
Robert Czajkowski
West Customer Marketing
Manager, Nokia Networks

Kreatywna, realizująca innowacyjne pomysły prelegentka, która wnosi mnóstwo
pozytywnej energii w każde wydarzenie.
Profesjonalna w swojej pracy, realizująca
wszystkie zadania z wielkim zaangażowaniem i zawsze na czas. Współpraca z Angeliką to czysta przyjemność!

Angelika is a focused listener and smart
commentator - during our meetings she
shed some new light on my work&life
targets and their execution. I’d like to recommend her as a supportive mentor/
coach for professionals in need.
Edyta Musielak
Director of Business Development
and Client Service Department
at ING

Aleksandra Zygarska
Project Manager, International
Data Group

Oprócz aktywnego oswajania zmian w biznesie jestem również
autorką książki „Psychologia zmiany w życiu i biznesie”, która zdobyła wyróżnienie przez Polskie Towarzystwo Trenerów
Biznesu oraz nominację przez Gazetę Prawną w konkursie na
najlepszą książkę ekonomiczno-biznesową 2017.

20 września 2017 Biblioteka Akustyczna
wydała ją w formie audiobooka.

Ta książka zmieniła moje myślenie o zmianie.
Jeśli więc chcecie coś zmienić w swoim życiu
prywatnym lub zawodowym, nie wahajcie się
jej użyć.

Dorota Wellman
dziennikarka
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Pobież darmowy
fragment książki
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