
Komunikacja 

Angażowanie 
przez 
informowanie 
Znaczenie komunikacji w zarządzaniu zaangażowaniem 

Pomiar zaangażowania i aktywne zarządzanie nim 
jest coraz częściej jednym z priorytetów działów HR. Prowadzi 
się zatem badania, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, 
analizuje raporty a na ich podstawie wdraża programy 
naprawcze. Cały ten wysiłek bez wątpienia przynosi swoje 
wymierne korzyści w budowaniu przywiązania pracowników 
do firmy. Przy dużej koncentracji na wspomnianych 
działaniach często umyka jednak komunikacyjna warstwa 
procesów związanych z zarządzaniem zaangażowaniem. 
Tymczasem warto o nią zadbać, ponieważ dzięki temu 
niedużym kosztem można uzyskać duże korzyści. 
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za prowadzenie projektów 
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Mowa konkretnie o dwóch dość nie
pozornych czynnościach, dzięki 
którym można podnieść angażującą 

wartość komunikatów, które dystrybuujemy: 
A podkreśleniu związku między podejmowa
nymi przez firmę działaniami a prowadzonym 
pomiarem zaangażowania, 
A dostosowaniu przekazu do odpowiedniej 
grupy odbiorców. 
Zwrócenie uwagi na związek między podejmo
wanymi przez firmę działaniami a prowadzo
nym pomiarem zaangażowania to w zasadzie 
postawienie kropki nad i w procesach, któ
re już mają miejsce w organizacji. Często bo
wiem w ramach wniosków z badań czy spotkań 
fokusowych wdrażane są np. programy badań 
profilaktycznych czy nowe narzędzia rozwojo
we dla pracowników. Nie zawsze jednak wy
starczająco dobitnie podkreśla się powiązanie 

pomiędzy danym działaniem a źródłem jego 
inspiracji. A to istotne przeoczenie. Powiedze
nie „Ten program wprowadzamy, ponieważ 
w badaniu powiedzieliście nam, że go potrze
bujecie" spełni funkcję motywatora do dzie
lenia się swoją opinią w przyszłości, wzmoc
ni poczucie docenienia i zaopiekowania przez 
pracodawcę oraz pomoże budować jego wize
runek jako otwartego na dialog partnera. 
Drugi element to dostosowanie przekazu do 
odpowiedniej grupy odbiorców. Segmenta
cja odbiorców w komunikacji nie jest koncep
tem nowym, jednak dopiero od niedawna po
jawia się w świecie komunikacji wewnętrznej, 
a w szczególności tej związanej z zarządza
niem zasobami ludzkimi. Wymaga bowiem 
poznania struktury demograficznej pracow
ników oraz poświęcenia czasu i energii na 
zindywidualizowanie komunikatu dla danej 
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grupy, a często grupy pracowników są na tyle 
nieliczne, że wydaje się, że bardziej opłaca się 
po prostu komunikować wszystko do wszyst
kich. A to nieprawda. Natłok informacji, szyb
kie tempo życia i pracy, przemęczenie czy 
wreszcie niska atrakcyjność komunikatu uni
wersalnego to tylko podstawowe powody, dla 
których „jeśli coś jest do wszystkiego, to jest 
do niczego". A czasem wystarczy odpowiedni 
nagłówek („Masz 50 lub więcej lat?") lub od
filtrowanie listy mailingowej odbiorców, żeby 
dotrzeć do odpowiedniego adresata. 

Komunikacja 
nie tylko wewnętrzna 
Można zapytać „A po co? Kto ma na to czas? 
To tylko PR". Owszem - to PR. Ale nie „tyl
ko". Działania komunikacyjne są bardzo waż
ne w procesie budowania relacji i nie inaczej 
ma się rzecz w przypadku budowania relacji 
firmy z własnymi pracownikami, czy to ak
tualnymi, czy potencjalnymi. Warto spojrzeć 
na temat komunikacji w szerszym kontekście. 
Mowa tu między innymi o aktywnym włą
czaniu „miękkich" aspektów HRM do EVP 
(Employee Value Propositioń), czyli deklara
cji całości gratyfikacji (w tym pozafinansowej 
i niematerialnej), na jaką może liczyć pracow
nik w zamian za swoją pracę i zaangażowanie 
na rzecz pracodawcy. 
Dlaczego ma to znaczenie w przypadku zarzą
dzania zaangażowaniem? Dlatego, że stanowi 
jeden z jego czynników. Powszechnie wiado
mo, że taka obietnica pracodawcy jest atrak
cyjna dla kandydatów (jeśli komunikowane 
są np. udział w rankingu najlepszych praco
dawców, wspomniane wcześniej prowadzo
ne cyklicznie programy badań profilaktycz
nych czy np. programy dla młodych mam) 
i tutaj pracodawcy często są bardzo świado
mi tego, jak wykorzystywać większość zaso
bów dostępnych w organizacji. Nie zawsze 
jednak idą o krok dalej i skupiają się na ko
munikowaniu do już zatrudnionych. A to prze
cież pracowników chcemy w firmie zatrzymać 
i zmotywować - i to oni rozliczają pracodaw
cę z obietnicy, jaką składał podczas procesu 
rekrutacyjnego. Dlatego spójna komunikacja 

ważna jest jako swoiste świadectwo zrealizo
wania EVP. Mówimy wtedy „zobacz, opieku
jemy się naszymi pracownikami tak, jak obie
caliśmy" oraz „słuchamy waszych potrzeb 
i odpowiadamy na nie". Ma to też duże zna
czenie w przypadku walki z nierealistyczny
mi oczekiwaniami pracowników. Jeżeli od 
początku wiedzą oni, na co mogą liczyć i cze
go się mogą spodziewać, unikniemy sytuacji, 
w której ich postawa roszczeniowa spotka się 
z nieoczekiwanym zawodem i potencjalną fru
stracją. Kluczem do tego jest właśnie komu
nikowanie od samego początku, co firma jest 
gotowa zrobić (a czego nie) i na co pracowni
cy mogą liczyć. 

Co komunikować? 

Jakkolwiek banalnie zabrzmi ta odpowiedź, 
jest ona prawdziwa: wszystko. Chyba jeden 
z zarzutów najczęściej formułowanych pod 
adresem pracodawcy w kontekście pomiaru 
zaangażowania brzmi „Wypełniamy te an
kiety co roku, a nic z nich nie wynika". I bar
dzo często to nieprawda. Brakuje tylko wie
dzy na temat tego, co się dzieje w firmie i jak 
jest to powiązane z badaniem. A przecież 
już same spotkania fokusowe, mające na ce
lu pogłębienie wyników, są wyrazem troski 
organizacji o dobre zrozumienie problemów 
funkcjonujących w organizacji. Poniżej kil
ka przykładów tego, jak można komuniko
wać działania z obszaru zarządzania zaanga
żowaniem w taki sposób, aby dodatkowo je 
wzmacniały: 

Samo badanie 

Nie wszystkie firmy na rynku prowadzą po
miar zaangażowania, opinii czy satysfakcji. 
Badanie to ważny znak otwartości firmy na 
dialog i zmiany inspirowane potrzebami pra
cowników. Do wykorzystania zarówno w ko
munikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. 

Kluczowe czynniki zaangażowania 

Chociaż zmieniają się w czasie, mogą stano
wić punkt wyjścia w dyskusji na temat moc
nych i słabych stron organizacji oraz pla
nów naprawczych. Tutaj warto posłużyć się 
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indywidualnymi raportami dla grup pracowni
ków (np. menedżerów) czy jednostek w dys
kusji: „Zobaczcie, wyniki pokazały to i to 
i chcemy wprowadzić zmiany, bo widzimy, że 
to dla Was priorytety". 

Spotkania fokusowe 

Niejednokrotnie traktowane jako strata cenne
go czasu, podczas którego można by zająć się 
pracą. Tymczasem stanowią one nie tylko oka
zję do podzielenia się swoją opinią czy wyja
śnienia jakościowego dla niektórych wyników 
liczbowych. To także często możliwość spo
tkania i podyskutowania z pracownikami in
nych działów czy szczebli zarządzania. Oczy
wiście, spotkania - podobnie jak badanie - są 
też dowodem na to, że firma jest otwarta na 
opinie pracowników. 

Wdrażane programy i zmiany 

Komunikacja programów (w tym napraw
czych) oraz zmian organizacyjnych jest naj
bardziej oczywistym następstwem badania 
i zazwyczaj pracownicy je doceniają. Warto 
poświęcić czas na takie przygotowanie komu
nikacji, aby wiedza o podejmowanych działa
niach dotarła do odpowiednich odbiorców. 

Jeśli komunikować, 
to konsekwentnie 
Jeżeli podejmiemy się działań komunikacyj
nych w określonym obszarze, pamiętajmy 
o konsekwencji w ich prowadzeniu. Nie ma 
nic gorszego niż szumnie ogłoszony program 

(szczególnie taki, w który zaangażujemy pra
cowników), po którym słuch zaginie dwa ty
godnie przed jego rozpoczęciem. Pozostawia 
to miejsce domysłom i plotkom, które nigdy 
nie prowadzą do niczego dobrego. Zapobie
gajmy im, informując pracowników regular
nie, co się dzieje w danym projekcie. Przede 
wszystkim jednak brak informacji może pro
wadzić do zniechęcenia i braku zaangażowa
nia pracowników w przyszłości. 

Indywidualizacja się opłaca 

Na początek kilka liczb przemawiających za 
tym, że warto komunikować w sposób zindy
widualizowany. 
A Pracownicy z organizacji, które różnicują 
grupy odbiorców ze względu na kryteria de
mograficzne i dostarczają im zindywidualizo
waną EVP, cztery razy częściej osiągają wy
niki „wysokozaangażowani" w badaniach 
zaangażowania niż osoby z firmy, które swo
jej EVP nie indywidualizują*. 
A Firmy, które indywidualizują EVP, niemal 
dwukrotnie częściej niż firmy z niezindywidu-
alizowanym EVP (27,6 proc. versus 14,5 proc.) 
osiągają wyniki finansowe znacznie powyżej 
konkurencji. 
A W gospodarkach szybko rozwijających 
się firmy, które indywidualizują EVP, mają 
o 13 proc. niższy wskaźnik trudności w przycią
ganiu kandydatów posiadających kluczowe dla 
firmy kompetencje i o 23 proc. wyższy wskaź
nik ich utrzymania w firmie niż konkurencja, 
która nie indywidualizuje swojej komunikacji. 
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Takie wyniki raczej nie powinny zaskakiwać. 
Lepiej skanalizowana komunikacja to większa 
ilość informacji docierająca do odbiorcy. Po
zwala to na poinformowanie o tym, jakie zaso
by są dostępne dla danych grup w organizacji 
czy o tym, jakie zmiany dotyczą poszczegól
nych grup pracowników. Pracownicy wiedzą 
lepiej, czego się spodziewać i czego oczeki
wać. To przekłada się na ich zaangażowanie, 
które z kolei powiązane jest z wynikami biz
nesowymi firmy. Dlatego zanim zabierzemy 
się za komunikowanie, dobrze jest zidentyfi
kować grupy docelowe i określić odpowiednie 
sposoby dotarcia do nich. Z pewnością zapro
centuje to w przyszłości. 

Na jakie grupy dzielić 
pracowników? 
Mamy zatem wyniki badania zaangażowania, 
plany działań naprawczych oraz intencje, aby 
działania po badaniu odpowiednio komuniko
wać. Jak podzielić pracowników na grupy od
biorców poszczególnych informacji? Nie ma 
uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Podział 
zależy zarówno od naszych celów, jak i moż
liwości. Nie ma uzasadnienia w dzieleniu pra
cowników np. według stażu pracy, jeśli nie ma
my aktualnie ani potencjalnie funkcjonujących 
rozwiązań dla poszczególnych grup. Pewną 
wskazówką może być zakres raportów, które 
otrzymujemy po badaniu - to na ich podsta
wie planowane będą kolejne kroki. Warto za
tem pójść tym tropem podczas planowania ko
munikacji (zobacz ramkę powyżej). 
Segmentacja odbiorców nie oznacza oczy
wiście, że należy zaniechać komunikowa
nia działań na forum firmy. Pracownicy chcą
cy skorzystać z profilaktycznego programu 
rzucania palenia mogą na przykład nie palić 
w pracy, ale tylko poza nią. A niektórymi pro
gramami warto też chwalić się publicznie, np. 
informację o bazie ekspertów czy przedszko
lu przyzakładowym warto umieścić na firmo
wej stronie internetowej czy w ogłoszeniach 
o pracę, co zawsze podnosi atrakcyjność pra
codawcy. Nie należy jednak zapomnieć o ko
munikacji do głównych beneficjentów we
wnątrz organizacji - to od nich w znacznej 

Przykładowe programy, ich grupy docelowe i sposoby komunikowania 

A Uruchomienie przedszkola przy zakładzie produkcyjnym - młodzi rodzice, głównie 

mamy - komunikacja za pośrednictwem kampanii plakatowej w szatniach i toaletach. 

A Program mentoringowy; nabór dla mentorów - pracownicy o określonym, 

wystarczająco długim stażu pracy, na określonym poziomie stanowisk (eksperci) 

- zindywidualizowana kampania mailingowa na podstawie listy pracowników 

uzyskanej z działu kadr. 

A Budowa bazy ambasadorów pracowników dla projektu związanego z zarządzaniem 

wiedzą, prowadzonego w organizacji - pracownicy zaangażowani w życie firmy, liderzy 

opinii oraz pracownicy o najkrótszym stażu - nabór podczas spotkań fokusowych 

po badaniu, forum działowych (regularne spotkania działowe o charakterze 

informacyjnym) oraz programu enterowego dla nowych pracowników. 

A Kampania wsparcia w rzucaniu palenia dla osób palących - pracownicy palący 

papierosy - plakaty w palarni i w okolicy popielniczek na patio. 

A Nabór do bazy ekspertów na wystąpienia publiczne podczas konferencji branżowych 

- grupa top talentów - katalog działań rozwojowych, okresowa rozmowa oceniająca 

i mailing do wybranej grupy pracowników o zdiagnozowanym najwyższym potencjale. 

mierze zależy bowiem sprawne funkcjonowa
nie firmy. 

Specjalne podziękowania 
dla... 
Na koniec warto pamiętać o drobnej rzeczy, 
wspomnianej na początku: o źródle inspiracji. 
Podkreś lmy, że dane działanie podjęte jest po 
zebraniu w y n i k ó w badania, r o z m o w a c h z pra
cownikami podczas spotkań fokusowych czy 
zgłaszanych w inny sposób uwagach. Nieza
leżnie od tego, jak dobry program m o ż e m y za
oferować czy jak bardzo usprawniające roz
wiązanie wprowadzić, j ego odbiór zawsze 
będzie lepszy, gdy pracownicy poczują, że po
chodzi od nich. A i z pewnością łaskawszym 
okiem spojrzą nas tępnym razem na kwestiona
riusz badania zaangażowania, jeśli będą mieli 
pełną świadomość tego, że z j e g o wypełnienia 
faktycznie coś wynika. aV 

PRZYPIS 

" Towers Watson Global Talent Management and Rewards 
Study, 2012-2013. 
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