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Duch wewnątrz Domu – Przedsiębiorstwo pasujące do przyszłości

Poprzednia broszura „Dom – Przedsiębiorstwo dopasowane do przyszłości” zawierała plany
budowlane i plany zagospodarowania Domu, natomiast broszura „Duch wewnątrz Domu” przede
wszystkim dotyczy i powstała dzięki ludziom, którzy właściwie się w niej nie pojawiają. Dziękuję
zwłaszcza Panu Plessmannowi z firmy Quorion z Erfutu, gdzie ludzkie podejście do zarządzania
biznesem wdrożone przez właścicieli Państwa Grueschow i ich kadrę kierowniczą, doprowadziło w
okresie zaledwie kilku lat do niebywałego sukcesu firmy.
Broszura jest pierwszym łagodne podejściem, które czyni ten temat bardziej namacalnym.
Przesyłam najlepsze wyrazy szacunku mojemu partnerowi w spółca anda – prof. Hentschel. Nazwa
naszej firmy – Anda – pochodzi od naszych imion, Anne i Dagmar. Ale nie tylko: po szwedzku oznacza
„Ducha”, w chińskim harmonijne szczęście, ale także w hiszpańskim „nie przestawaj”. Dlatego
właśnie chcielibyśmy przedstawić Państwu kolejny nowy impuls.

Annerose Giewoleit

Zawsze ekscytuję się, kiedy trzymam w rękach jedną z wielu publikacji poświęconych zarządzaniu,
które dotyczą przywództwa opartego na uczciwości i zaufaniu jako kluczowych czynnikach sukcesu i
oferują prawdziwą alternatywę dla klasycznych metod. Wymienię kilka „Ryba”, „Gung Ho” – książki
Reinharda Sprengera, prof. Hoehlera czy prof. Malika ze Szwajcarii, naprawdę polecanych pozycji
literatury. Dziś, w trakcie kryzysu finansowego, wołanie o takie podejście staję się coraz głośniejsze i
przykładem są coraz to nowe atykuły i publikacje prasowe.
Ale kiedy wracam do codziennych obowiązków z Przedsiębiorstwami, zdaję sobie sprawę, że niewiele
zdziałam z tymi prawdami. Nie jest to sprawą ignorancji czy niemożności. Nie znam żadnego
przedsiębiorcy czy menedżera w małych i średnich firmach, który nie chciałby być najlepszy dla
swojej firmy. Ale wciąż są oni uwikłani w prowadzenie biznesu z dnia na dzień, widzą swoją wielką
odpowiedzialność w zdobywaniu zamówień, są stale skoncentrowani na prowadzeniu
przedsiębiorstw i martwią się o finanse.
Kontrolują procesy w firmie, więc wszystko działa jak należy, i kontrolują pracowników. Nie pozostaje
im czasu na strategię i w konsekwencji na mierzalne cele. Jak zestresowani, przepracowani
menedżerowie, którym brakuje czasu dla siebie i na prywatne życie, mogą rozwijać nowe pomysły i
motywować klientów, kontrahentów czy pracowników?
Z prezentowanym raczej relaksującym, duchowym podejściem do spojrzenia na własną firmę jako
„Markowy Dom”, moim zamiarem jest zachęcić, aby niektóre tradycyjne sposoby myślenia ustąpiły
miejsca nowym sposobom myślenia i działania. Broszurą tą rozwijam poprzednie publikacje, które
przedstawiają decydującą rolę człowieka w Domu zwanym Przedsiębiorstwem .

Ludzie kształtują Ducha w Domu – Markowym Przedsiębiorstwie
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Zewnętrzne wrażenie Ducha wewnątrz Domu
Po gnieździe poznasz, jaki ptak w nim mieszka!
Przysłowie niemieckie
Też o tym wiesz: wchodzisz do domu i od razu wiesz, jaki Duch w nim mieszka.
Pierwszą rzeczą, którą zauważysz jest to, że projekt Domu, jego wystrój, porządek, energia, którą
promieniuje wpływa na ciebie. To miejsce z mocą, inicjatywą i osobowością!

Przykład:
•

Czy ogród przed domem i podwórko są uporządkowane, czyste i zapraszają do środka?

•

Czy wejście do domu wysyła do nas wiadomość: mogę czuć się wygodnie jako mieszkaniec i
będę dobrze przyjęty jako gość?

•

Czy wchodząc do pokojów czuję spokój i gościnność, bez względu na przeznaczenie
pomieszczeń?

•

Czy są tu meble które mówią coś o ludziach, którzy w tym Domu żyją, o ich podejściu i
dokonaniach, tak jak obrazy z ich życia wewnątrz czy na zewnątrz domu, ich własne wytwory,
ambicje artystyczne?

•

Czy na biurkach znajdują się góry dokumentów?

Ale także:
• Czy wyczuwasz w nim szczęście i radość z życia?
• Czy w domu urządzane są zabawy, przyjęcia?
• Czy ludzie odnoszą się do siebie pozytywnie, czy rozmawiają o sobie tylko w pozytywny
sposób?

Nie supernowoczesny projekt, ale autentyczność i umiłowanie szczegółów
tworzą atmosferę!

Pan, Pani Domu określają Ducha wewnątrz Domu
Jaki Pan, taki kram
przysłowie polskie
Właściciele niewielkich domów przeważnie noszą całą odpowiedzialność za dom, lub Przenosza na
jedną , czasem, dwie, trzy osoby.
Jak stworzysz Ducha otwartości, kreatywności i szczęścia w swoim Domu?
1. Masz bliski stosunek do swojego Domu, kochasz go i chcesz go zachować w dobrej kondycji w
długim okresie. Jeśli jesteś sam właścicielem, zbierasz nie tylko korzyści płynące z Domu, ale
także dbasz o jego właściwe utrzymanie, dobre warunki dla mieszkańców czy gości,
przeznaczasz także finanse na jego remont. Jeśli natomiast zostałeś obdarzony
odpowiedzialnością za Dom przez jego właścicieli, wówczas także skupiasz się na jego
przyszłości i zależy Ci na dobrym samopoczuciu jego mieszkańców. Tylko wtedy odwiedzą Cię
odpowiedni goście.

2. Ustanów jasne zasady znane wszystkim domownikom, które będą przez wszystkich
przestrzegane. Zasady te powinny być oparte na podstawowych wartościach koncentrujących
się na wzajemnej współpracy. Warunkiem wstępnym harmonijnej współpracy jest szacunek
wszystkich mieszkańców dla tych samych wartości, niezależnie od tego, na którym piętrze
mieszkają. Niezależnie od dywanów w pomieszczeniach czy zwykłej posadzki.
3. Ustanawiasz przykład i sam jesteś przykładem – dbasz o to, by zasady były przestrzegane. To
Ty aranżujesz komunikację, podejmujesz wszystkie decyzje w przejrzysty sposób, ale także
wysłuchujesz wszystkich głosów bez uprzedzenia.
Zobaczysz, że wewnątrz ramy zasad i planów na przyszłość każdy mieszkaniec jest
odpowiedzialny za jedno piętro lub przynajmniej jeden pokój i konsekwentnie tę
odpowiedzialność przyjmuje. Istnieją także przejrzyste zakresy odpowiedzialności dla osób
zajmujących się zapewnianiem dobrych warunków dla mieszkańców, takich jak opiekunowie
czy personel usługowy.
4.

Sprawdzasz rezultaty funkcjonowania Domu i zapewniasz, że wpływają na dobrą kondycją
całego domu.

Przywódcy są głównym źródłem siły w Domu!

Dobry duch przyciąga dobrych ludzi
Dom żyje tylko dzięki swoim mieszkańcom. Reprezentują oni Ducha Domu i przekazują go na
zewnątrz.
Oznacza to, że:
•
•
•

•

•

Tylko ci, którzy rozpoznają i dzielą się duchem są akceptowani w Domu, od samego początku
ci którzy to zaakceptują otrzymują zaufanie i wsparcie, takie jak stały doświadczony personel.
Wszyscy ludzie w Domu dostosowują się do reguł. W naturalny sposób żyją jego duchem w
środku i na zewnątrz domu.
Mieszkańcy są w pełni odpowiedzialni za swoje piętra, pokoje, swój zakres
odpowiedzialności. Mieszkańcy otrzymali i zaakceptowali swój zakres odpowiedzialności, ale
także obowiązek bieżącego utrzymania i koniecznych zmian na swoich piętrach.
Pan / Pani Domu sprawdza stan pięter czy pokoi, ale nie pracę czy styl życia, styl bycia ludzi.
On / Ona dba o to, aby nie tworzyć wygórowanych wymagań, które mogą doprowadzić do
stresujących sytuacji.
W przypadku niezadowolenia z przestrzeni życiowej oraz / lub gości, pierwszą rzeczą będzie
sprawdzeni e przyczyny, przed podjęciem decyzji o opuszczeniu Domu. Być może wystarczy
po rozmowie z daną osobą dać jej nową przestrzeń, która będzie lepiej pasować do jego/jej
osobistych walorów i zalet.

•

•

Jeśli błędy są popełniane przez osoby zarządzające piętrem, reakcja powinna być surowa.
Jakkolwiek, można dać drugą szansę. Jeśli to nie doprowadzi do poprawy sytuacji,
mieszkaniec ten dostanie szansę i czas na poszukanie nowego piętra.
Różne spojrzenia, różne podejścia są wśród ludzi otwarcie dyskutowane, argumentowane i
przeprowadzone.

Podstawą wspólnego życia jest wzajemny szacunek!

Odwiedzanie ducha Domu
Nigdy nie uprawiałem marketingu. Tylko zawsze kochałem moich klientów
Zino Davidoff
Goście przychodzą po usługi, z których chcą skorzystać. Podobne usługi są zwykle oferowane także
przez inne przedsiębiorstwa. W konsekwencji, klienci wybierają określony Dom, jeśli są zadowoleni
nie tylko z produktu czy usługi, ale także z samego Domu i ludzi, którzy w nim mieszkają.
Jacy gości powinni być dopuszczeni?
Przed otwarciem Domu, jego Pan czy Pani decydują jakich gości chcieliby zaprosić. Mogą to być
jednak goście, którzy nie pasują do ducha Domu. Aby zapobiec odwiedzinom takich gości, profil
Domu powinien być jasny i znany wszystkim na zewnątrz.
Jacy goście?
•

•
•

Czy masz wystarczające reguły, określające kto jest emocjonalnie związany z twoim
Domem i ludźmi wewnątrz, i kto często powraca i entuzjastycznie przekazuje innym
same superlatywy o Domu?
Ilu nowych gości odnalazło twój Dom dzięki jego dobremu wizerunkowi i
rekomendacjom innych?
Kiedy osiągniesz granicę pojemności swego Domu?

Jak postępować z gośćmi?
• Spróbuj spojrzeć na swój Dom z punktu widzenia gości! Daj im 100% uzgodnionej
usługi i na samym końcu mały prezent‐niespodziankę
• Spraw, aby twoi goście czuli się tak wygodnie, jak to tylko możliwe. Twoi goście są
być może przedstawicielami innych firm, ale są także ludźmi, którzy chcą się czuć
komfortowo. Tą drogą można przekazać „emocjonalne plusy”: wiele zrozumienia,
uwagi i szacunku.
Goście są także partnerami i dostawcami dla Domu.
Rozważ ich interes i współpracuj z nimi w uczciwy sposób.

Budowanie zaufania jest najbezpieczniejszą długoterminową inwestycją!

Platforma organizacyjna w znaczeniu Ducha wewnątrz Domu
Organizować to mnożyć siłę indywidualności
Peter Drucker

1. Rozmieszczenie pokoi jest charakteryzowane przez zaufanie i wzajemny szacunek. Pokazuje to
co następuje:
•

Wygląd pokojów i pięter jest oparty na celach Domu. Są jasno określone zakresy
odpowiedzialności,

•

Piętra, pokoje tak jak prawa użytkowania są umieszczone w podstawach określonych w
umowach. W odniesieniu do użytkowania, tworzone są jasne umowy, które powinny być
zorientowane na cele Domu. Te oczywiście mogą być zmienne,

•

Proces realizacji wymaganych zadań jest opisany w sposób niekrępujący kreatywności.

2. Platforma komunikacji w Domu jest całkowicie otwarta i zaprojektowana zgodnie z
wymaganiami mieszkańcami Domu, co oznacza, że:
•

Każdy otrzymuje pełną informację, której potrzebuje i która może w pełni uwolnić jego
potencjał kreatywności; każdy w sposób, który najlepiej premiuje jego czy jej zalety,

•

Spotkania w Domu odbywają się regularnie, ale nie w nadmiarze, dotyczą spraw
najważniejszych i są określone czasowo, włączając zastrzeżenia czy uzgodnienia,

•

Pomysły i raporty są prezentowane każdemu w zarysie co jest niezbędne, aby wszyscy
mieszkańcy mieli dobre rozeznanie. Używajmy jasnego, prostego i precyzyjnego języka.

3. Systematyczna odnowa a kolekcjonowanie rupieci
•

Jaki są potrzeby odnowy Domu? Co należy w nim wymienić?

•

Jakie sprzęty, rzeczy udowodniły, że warto je trzymać?

•

Jakie usługi, umowy, technologie itd. wprowadzone lata temu nie będą dłużej potrzebne
do osiągnięcia celów przyszłości?

•

Jakie zasady organizacyjne i regulacje, procedury naprawcze, systemy itd. nie będą dłużej
potrzebne czy nawet szkodą Duchowi domu?

W przedsiębiorstwie każdy jest przedsiębiorcą!

