Αξίες που ενισχύουν την απόδοση
Ενα από τα σηµαντικότερα σηµεία της αλλαγής, ήταν η έµφαση του Carolan
στις παραµέτρους που παρέχουν κίνητρα. Γι’ αυτό το λόγο έδωσε προσοχή στις
αξίες. Κατ’ αρχάς, χρειάστηκε να ανακαλύψει το πώς έβλεπαν οι άνθρωποι της
StockPot τις αξίες της επιχείρησης. Ετσι, ο Carolan ξεκίνησε τις συζητήσεις
µε όλα σχεδόν τα 350 άτοµα που εργάζονταν στην επιχείρηση, από τις οποίες
έµαθε ότι για το ανθρώπινο δυναµικό, η εργασία στην StockPot ήταν ρουτίνα,
ότι δεν ένιωθαν ότι υπήρχε ξεκάθαρη στρατηγική, ενώ, επίσης, ελάχιστοι είχαν
στοιχεία για την εταιρική απόδοση. Ως αποτέλεσµα, το ηθικό του ανθρώπινου
δυναµικού ήταν πεσµένο, οι συνεργασίες ήταν ελάχιστες, και η οµαδική εργασία
ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Ο Carolan και η οµάδα του έκαναν µια σύνθεση των
αποτελεσµάτων, ετοίµασαν µια λίστα µε τις προτεινόµενες αξίες, τη µοίρασαν σε
όλους τους εργαζόµενους, και τους ζήτησαν να ψηφήσουν αυτές που θεωρούσαν
σηµαντικότερες. Επειτα, ανέλυσαν τα αποτελέσµατα και ετοίµασαν µια πιο
σύντοµη λίστα αξιών. Στη συνέχεια ξαναέκαναν συναντήσεις µε τα 350 άτοµα
της επιχείρησης προκειµένου να επιβεβαιώσουν ότι οι αξίες που επέλεξαν, ήταν
αυτές που είχαν πραγµατική σηµασία για όλους. Αυτή η ευρεία και συµµετοχική
διαδικασία απέδειξε στους εργαζόµενους της StockPot ότι οι απόψεις και
συναισθήµατά τους έχουν σηµασία. Ανέπτυξαν εντονότερα συναισθήµατα
υπερηφάνειας, και παρείχαν µια ξεκάθαρη εικόνα για την στρατηγική που έπρεπε
να ακολουθήσει ο Carolan, ιδίως όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης και τους
εταιρικούς στόχους.

Αµεση επίγνωση
Ενας κανόνας που ακολούθησε ο Ed Carolan, όσον αφορά τα κριτήρια
αξιολόγησης, ήταν ότι η επικοινωνία τους θα ήταν ξεκάθαρα εµφανής για όλους.
Τα πιο σηµαντικά αναρτώνταν σε οθόνες που είχαν τοποθετηθεί σε όλους τους
χώρους της επιχείρησης, µε διαγράµµατα µε διαφορετικά χρώµατα: πράσινο για
τα κριτήρια που επαληθεύθηκαν, κίτρινο για αυτά που κινδύνευαν να µην πιάσουν
τον στόχο τους, και κόκκινο για αυτά που είναι κάτω από τον στόχο. «Εάν έχεις τα
σωστά κριτήρια, και ξαφνικά ένα από αυτά είναι στο κόκκινο, ο κόσµος αυτόµατα
καταλαβαίνει τι σηµαίνει και τι µπορούν να κάνουν για το λύσουν», είχε πει για
αυτό ο Carolan, υπερασπίζοντας το γεγονός ότι η προσωπική επικοινωνία στο
χώρο εργασίας, δηµιουργεί υψηλά επίπεδα απόδοσης.

«ΕIΝΑΙ ΔYΣΚΟΛΟ ΓΙΑ ΚAΘΕ MANAGER

ΝΑ ΚΑΤΑΝΟHΣEI ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡEI
ΝΑ ΗΓΗΘEI, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»

Συνεργασία παραδόσεων
Η επιτυχία του Ed Carolan στην StockPot ήταν αποτέλεσµα της επιµονής του στην
απόδοση -τόσο προσωπική, όσο και οµαδική- και της ικανότητάς του να ορίζει
κριτήρια απόδοσης, µε τρόπους που έχουν σηµασία για το ανθρώπινο δυναµικό.
Αξιοποίησε τα καλύτερα στοιχεία από τις συµβατικές και τις αντισυµβατικές
οργανωτικές δοµές, και τις συνένωσε για να κινητοποιήσει τον κόσµο, για να
προσπαθούν για έναν κοινό στόχο. Ανάµεσα στα σηµεία που έδωσε έµφαση, είναι
τα ακόλουθα:
• Ευθυγράµµισε τις αποφάσεις και τις πράξεις του µε τους εταιρικούς στρατηγικούς
στόχους, και έτσι, το ανθρώπινο δυναµικό κατανόησε το πώς οι εταιρικές αξίες
µεταφράζονται στην καθηµερινή τους εργασία.
• Δηµιούργησε δυναµικές διαδικασίες τις οποίες συνεχώς βελτίωνε µέσα από τις
προτάσεις των υπαλλήλων, των διευθυντών και των ηγετών της εταιρείας.
• Ενίσχυσε την παραγωγή µιας συνεχούς ροής νέων ιδεών από όλους,
βελτιώνοντας συνεχώς τις µεθόδους παραγωγής.
• Καλλιέργησε ένα συναίσθηµα «εταιρικής κατανόησης» µε πελάτες και
συνεργάτες που ενίσχυε τον συντονισµό, τη συνεργασία και την πειθαρχεία.
• Επί τούτου ενθάρρυνε την υπερηφάνεια ανάµεσα στο προσωπικό - υπερηφάνεια
για την εταιρεία, ο ένας για τον άλλο, και στις καθηµερινές επιτυχίες.
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Τα πάντα ρει!
Της Δήµητρας Καρατώλου
HR Passport - Career & Βusiness Services

Οπως σοφά πρέσβευε ο
Ηράκλειτος, η µόνη σταθερά
στις ζωές µας είναι η αλλαγή.
Οσο πιο γρήγορα αποδεχτούµε
το γεγονός ότι η αλλαγή
είναι τόσο συχνή και φυσική
διαδικασία όσο η ανάσα
που παίρνουµε, τόσο πιο
αποτελεσµατικά µπορούµε να
τη διαχειριστούµε ή να την
ξεκινήσουµε µε θετική διάθεση
και τόλµη.
Σε αυτό το τεύχος θα ασχοληθούµε µε τις αλλαγές
που µας συµβαίνουν, χωρίς να τις έχουµε επιλέξει,
κάτι που η σηµερινή κατάσταση της αγοράς ευνοεί.
Εξετάζοντας τις προκλήσεις των ρόλων µας,
είναι σηµαντικό να διαχωρίσουµε τι µπορούµε να
ελέγξουµε πλήρως, τι µερικώς και τι καθόλου.
Περίεργο το συναίσθηµα της απώλειας ελέγχου σε
µια εποχή που όλοι οι µηχανισµοί που αναπτύσσονται
έχουν ακριβώς αυτόν τον στόχο. Οµως όσο έξυπνοι
και δυναµικοί κι αν είµαστε, κάποιες παράµετροι
είναι εκτός του πεδίου επιρροής µας. Για αυτό και
είναι σηµαντικό να στρέφουµε τις δυνάµεις µας προς
τις κατευθύνσεις που µπορούµε να επηρεάσουµε,
παρατηρώντας νηφάλια και στρατηγικά τις υπόλοιπες.
Οταν µας επιβάλλεται µία αλλαγή, αυτόµατα η νέα
αρχή σηµαίνει το τέλος του οικείου, του µέχρι τότε
βολικού, του επιθυµητού. Είναι ένας συµβολικός
θάνατος. Οι ψυχικές διεργασίες, από τις οποίες
περνάµε σε αυτές τις περιπτώσεις, περιγράφονται
παραστατικά από την ψυχίατρο Elisabeth Kübler-Ross.
Το πρώτο στάδιο είναι η άρνηση, ως µηχανισµός
άµυνας, να δεχτούµε το γεγονός. Στη συνέχεια, όταν
η πραγµατικότητα επιµένει, αρχίζουµε να νιώθουµε
θυµό προς τον εαυτό µας, προς τους άλλους, και
µπαίνουµε σε µια διαδικασία παζαρέµατος. Αναζητάµε
µια προσωρινή λύση που θα µας προσφέρει
ανακούφιση. Το επόµενο στάδιο της κατάθλιψης,
που φέρνει η βαθιά συνειδητοποίηση, οδηγεί και στη
λύση του «δράµατος», στην αποδοχή. Αλλοι από εµάς
διανύουν γρήγορα τα στάδια, άλλοι «κολλάνε» σε
κάποιο στάδιο, άλλα παλινδροµούν µέχρι να φτάσουν
στην αποδοχή.
Στα γερµανικά η λέξη απογοήτευση (Enttäuschung)
σηµαίνει αυτολεξεί έξοδος από την πλάνη. Μπορεί να
υπάρξει αρχή χωρίς τέλος;
Απόψεις, σχόλια, ερωτήµατα
στο dimitra@hrpassport.gr
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