Dr. Annerose Giewoleit
W drodze do doskonałości
Przewodnik małej modernizacji dla przedsiębiorstw patrzących w przyszłość

Za pomysł dotyczący prezentowanego modelu dziękuję mojemu partnerowi z Anda, prof. dr
Dagmar Hentschel oraz przyjaciołom z FAQ (Towarzystwo na rzecz Promocji Stosowanej
Jakości), szczególnie Panu Uwe Arndtowi.
Wszytsko to nie byłoby możliwe bez idealnej współpracy przy realizacji projektu ze środków
inicjatywy EQUAL „Bench‐effekt grenzenloss”, warsztatom „Organizacja i Controlling” oraz
przede wszystkim bez współpracy z bbw Bildungszentrum z Frankfurtu nad Odrą, Panom
Bodo Teubertowi i Klaus‐Dieterowi Doelvesowi, jak również innym zaangażowanym
mieszkańcom Brandenburgii.
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1. Wstęp
W naszej codziennej praktyce doradztwa i szkoleń dla biznesu spotykamy wielu
właścicieli, przedstawicieli zarządów i kadry wyższego szczebla małych i średnich
przedsiębiorstw, którzy odważyli się wystartować z własnymi firmami 5, 10 czy 15 lat
temu, biorąc na siebie dużą odpowiedzialność. Spotykamy się w nich z dużymi
kompetencjami, widzimy doskonałe produkty i osiągnięcia, systemy zarządzania
jakością i rosnące przychody.
Chociaż duża część firm, z którymi współpracujemy jest rentowna, to wciąż ich
właściciele, menedżerowie są uwikłani w rutynę biznesowej codzienności. Nie mają
czasu na planowanie strategiczne, właściwie nie mają czasu na zarządzanie zespołem
i, jako ostatnie, brak im wystarczającej przestrzeni na bezstresowe poszukiwanie
pomysłów na długookresowy rozwój firmy.
Ogrom energii jest marnotrawiony przez rutynowe procesy, menedżerowie są raczej
„zwierzyną” niż „łowcami”.
Poprzez realizację projektu ze środków EQUAL z naciskiem na warsztaty „Organizacja
i Controlling” udało nam się spojrzeć na to z nowej strony, która wkrótce zyskała
kształt Firmy jako Domu. Wybudowany w bliskiej czy dalekiej przeszłości, kochany za
to jaki jest, za to jak się w nim mieszka. Ośmielmy się przestąpić próg Domu, wyjść na
zewnątrz i spojrzeć w całości na swoje „dzieło sztuki”.
Nasz przewodnik będzie na pewno odpowiedni do odnowienia Firmy‐Domu zarówno
w tylko kilku miejscach, jak i w przypadku długookresowej renowacji.
Nasze zalecenia:
Nie poprzestawaj na małym, kiedy możesz osiągnąć więcej!
Zmieniaj swój Dom kiedy tylko możesz w przedsiębiorstwo stale dopasowujące się do
przyszłości.
Bodo Teubert
Bbw Bildungszetrum

Dr Annerose Giewoleit
anda GmBh
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2. Twój własny dom: Przedsiębiorstwo małej / średniej wielkości
Zmiana to drzwi, które można otworzyć tylko od środka.
Terry Neill
2.1 Wygląd domu
Wystarczy pierwszy rzut oka na stare, rozmaicie zaprojektowane domy: składają się z
wielu różnych projektów i elementów. Prawie zawsze to jak widzimy je na zewnątrz
wiąże się z tym, jakie są w środku. Wygląda to tak samo we wszystkich stylach
architektonicznych. Tak samo podobne są potrzeby zakresu renowacji w domach
zbliżonych czasem powstania.

Obraz przedsiębiorstwa w
2012 r. Jak odróżniamy się
od innych Domów? W czym
jesteśmy najlepsi? Co
napędza nasz rozwój
ekonomiczny?

Kompetentni
menedżerowie znajdujący
czas dla klientów i
pracowników
Dobrani, dopasowani
pracownicy (chcą,
potrafią i mogą), którzy
lubią swoją pracę i starają
się dla klientów
System zarządzania
pozwalający stale
wyprzedzać oczekiwania
klientów i gwarantujący
pracę bez stresu

W czym
możemy być
najlepsi?

Zaufanie,
Szacunek,
Rzetelność

Kultura przedsiębiorstwa
promująca satysfakcję
z pracy

Menedżerowie, którzy zarządzają

Właściwi
klienci

Pracownicy, którzy pasują

Platforma organizacyjna
promująca osiągnięcia

Klienci, którzy płacą
adekwatnie do
dobrej obsługi,
uczciwi i lojalni

2.2 Sprawdzian energii
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Czy mój Dom nie zużywa zbyt dużo energii wewnątrz? Czy też cała energia trafia do
klienta?
Nasze doświadczenia:
Od 20% do 30% energii tracimy bezużytecznie z powodu niewłaściwego projektu
naszego Domu lub przez brak świadomości o tym, że ją marnotrawimy.
Proponujemy:
1. Dostarczamy tester energii dla menedżerów zgodny z proponowanym modelem
Firmy‐Domu.
2. Wywiady z menedżerami na temat bieżącej sytuacji zgodne z przyjętymi
kryteriami modelu Firmy‐Domu i stworzenie raportu jako podstawy do
podejmowania decyzji.
3. Samokształcenie „Firma dopasowana do przyszłości” razem z pracownikami (na
podstawie opracowanej metody)

3. Planowanie zmian – plan na następne 10 lat
3.1 Planowanie przyszłości, planowanie obrazu przedsiębiorstwa
Jak powinien wyglądać mój dom za 5, 10 lat?
Powinien przypominać pałac? Willę, Nowoczesny funkcjonalny budynek? Czy też może
coś pomiędzy nowym i starym budownictwem?
Będzie spadkiem po dziadku, o który dba się z czułością?
Oazą dobrego samopoczucia?
Minimalistycznym domem dającym maksymalną jakość mieszkania?
Odejściem w stronę nowoczesności?
Które pomysły są niezbędne?
Pomysły poszerzenia?
Rozbiórki i odbudowy?
Nasze doświadczenie:
Menedżerowie mają pomysły skupiające się na rozwoju firmy, ale przeważnie nie
przenoszą ich na papier, nie są wystarczająco konkretne, zbyt mało bazują na danych,
faktach i nie mają opisanych osiąganych krok po kroku elastycznych i mierzalnych
celów. Wiara we własne siły często jest przeszacowana. Brawurowe trafienia w cel
uwalniają pokłady energii i jednocześnie tworzą nowe cele.
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Oferujemy:
Skorzystaj z porad w rozdziale „Orientacja” na płycie CD
Poprowadzenie warsztatu, burzy mózgów razem z menedżerami, aby odnaleźć własną
orientację na cele.

3.2 Duch wewnątrz domu
Jakość Domu jest zależna od atmosfery.
Jak komfortowo czują się jego domownicy?
Czy „goście” lubią nas odwiedzać?
Czy są dobrze przyjmowani? Czy robimy wszystko, aby poczuli się na tyle dobrze, na ile
tylko to możliwe i chcieli zostać na dłużej?
Czy polecają nasz Dom innym?
Czy panuje w nim domowa atmosfera?
Czy atmosferę tworzy satysfakcja z pracy, czy kipi energią i wiara we własne siły?
Czy są wspólne rytuały, czy świętujemy, często się śmiejemy?
Nasze doświadczenie:
Dobra kultura Firmy to w dzisiejszym biznesie czynnik często niedoceniany. Klienci nie są
zawsze przyjmowani z uprzejmością, a praca jednostki nie zawsze jest doceniana, nawet
jeśli brzmi to jak slogan. Klient jednak zawsze widzi biznes przez tę jednostkę. I szybko
uświadamia sobie, że coś tu nie gra.
Proponujemy:
Szacunek, zaufanie, uczciwość jako podstawy całego modelu. Tylko ci, którzy będą
uczciwi i otwarci na pracowników i klientów powinni skorzystać z modelu. Ta
podstawowa idea przewija się przez wszystkie rozdziały.

4. Planowanie wdrożenia zmian
4.1 Właściwi klienci
Kogo chcielibyśmy wpuścić do naszego Domu?
Czy są goście, których byśmy nie chcieli, bo zwyczajnie nie pasują?
Czy są goście, których nie możemy zaspokoić w naszym Domu i polecamy im inne?
Czy zdarza się, że gości jest zbyt wielu i musimy prosić ich o wizytę w późniejszym
czasie?
Czy zdarza się że wysyłamy zaproszenia i być może informujemy o przeprowadzonym
remoncie?
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Nasze doświadczenie:
Trend to wychodzenie w stronę lojalnego klienta, który poleca nas innym. O zmianie
Domu przez gości decydują przeważnie ceny, a to prowadzi do stresu a nawet do
wypadnięcia Firmy z rynku. W dłuższym okresie zawsze trafi się ktoś, kto jest tańszy!
Mało przedsiębiorstw wychodzi naprzeciw klientom poprzez unikalną specjalizację w
zakresach, które długofalowo sprawią że staniemy się odróżniani od innych i
przyciągniemy właściwych klientów.
Proponujemy:
Skorzystaj z porad w rozdziale „Orientacja i „Klienci” na płycie CD
4.2 Przywództwo jako dyscyplina niezależności
Jak dobrym gospodarzem, gospodynią jesteśmy?
‐ czy mamy interesujące tematy rozmów dla naszych gości?
‐ czy mamy coś interesującego do zaoferowania naszym gościom, co sprawi że będą
zaskoczeni?
‐ czy mamy czas dla pojedynczych gości?
‐ czy jesteśmy spokojni i kompetentni? Czy nad wszystkim mamy kontrolę?
‐ czy przyjmujemy sugestie i uwagi od naszych gości?
‐ czy domownicy czerpią przykład z gospodarza / gospodyni?
‐ czy domownicy zostali dobrani zgodnie z naszym duchem?
‐ czy domownicy są konsekwentnie angażowani w opiekę nad gośćmi?
‐ czy domownicy dostali szansę, aby zaoferować gościom własną opiekę?
Nasze doświadczenie:
Często zbyt mało czasu zajmuje nam przywództwo, chociaż to właśnie bieżące zadanie
kadry zarządzającej. W wielu przypadkach, znakomici eksperci, którzy kompetencje
pozyskali w danej firmie czy też są odpowiedzialni za dany dział, są mocno zaangażowani
w prowadzenie interesu z dnia na dzień.
Proponujemy:
Skorzystaj z porad w rozdziale „Przywództwo”
Trening dla kadry zarządzającej.
4.3 Dobrani, dopasowani pracownicy
Czy wszyscy domownicy czują się jednocześnie gospodarzami?
‐ czy wszyscy nasi domownicy postrzegają gościa jako kogoś specjalnego?
‐ czy domownicy są zdolni stworzyć silną, emocjonalną i długotrwałą więź z gośćmi?
‐ czy wszyscy domownicy są akceptowani przez gości?
‐‐ czy domownicy mają własne pomysły, jak zaskoczyć nowych gości?
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‐ czy zawsze możesz polegać na swoich domownikach?
Nasze doświadczenie:
Przyczyną słabej motywacji pracowników jest często niedostosowany system motywacji
lub zła komunikacja w firmie. Przede wszystkim powinniśmy to uczciwie sprawdzić zanim
stwierdzimy, że niektórzy pracownicy mogą nie pasować do naszej filozofii, stylu pracy,
do naszych oczekiwań. Dalsza praca z nimi, nawet jeśli mają wszystkie kwalifikacje,
będzie możliwa wtedy, gdy zaakceptują to inni zaangażowani pracownicy.
Proponujemy:
Skorzystaj z porad w rozdziale „Pracownicy”
Coaching
4.4 Platforma organizacyjna promująca osiągnięcia
Czy forma domu jest odpowiednia do dążeń domowników i gości?
Czy istnieją reguły, określające wzajemne relacje domowników i gości?
Czy istnieje jasny podział zadań w naszym Domu?
Czy każdy domownik zna swoje zadania?
Nasze doświadczenie:
Nawet certyfikowany system zarządzania jakością jest tylko ujęciem firmy w pewnym
punkcie czasowym. Pokazuje tylko co właśnie działa formalnie. Konieczne dla rozwoju
organizacyjnego jest to, aby stworzyć kompleksowy system zarządzania i przystosować
go do wyzwań płynących z przyjętych celów.
Proponujemy:
Skorzystaj z porad w rozdziale „Organizacja”.
Towarzyszące doradztwo w rozwoju organizacyjnym oraz/lub stworzenie i przerobienie
pasujących systemów zarządzania.
5. Budowa, zarządzanie budową, nadzór nad budową
Mamy już plany przebudowy naszego Domu, co zwykle zajmuje kilka lat. Plany muszą
być wdrożone jednoznacznie, włączając działania, odpowiedzialność za zmiany, żelazne
terminy i muszą być wdrażane w elastyczny sposób, tak aby nowe pomysły mogły
znaleźć w nich miejsce.
Należy też wyjaśnić:
Kto jest głównym budowniczym Domu?
Jakie środki są niezbędne?
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Jaki czas jest potrzebny?
W jakich etapach będzie oceniany postęp w budowie?
Proponujemy:
Wsparcie w tworzeniu koncepcji.
Towarzyszące doradztwo we wdrożeniu koncepcji krok po kroku

KONIEC
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