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 ČeomogočatedelonadaljavO, 
vzpostavite učinkovit sisten i nadzora 
Delo od doma je vse bolj razširjeno tudi med slovenskimi menedže  irji, kaže nova 
 raziskava, poudarjajo pa potrebo po zaupanju zaposlenim in nadzc  >ru prek tehnologije 

ODUNJATURK 
 dunja.turk@finance.si 

Delo od doma ima labko 
pozitivne učinke na produktivnost 

in manjše stroške 
- vendar  le, če ga dobro 

organizirate ter vzpostavite 
sistem nadzora in  komunikacije. 

Tako kaže nova 
raziskava med menedžerji 

družbe  Regus, kjer 
 ugotavljajo, da so slovensld 

menedžeiji naldonjeni 
delu na  daljavo, zaostajajo 

pa pri vzpostavitvi sistemov 
učinkovitega  nadzora. 

Da je ta  odločilen, so tudl 
izkušnje slovenske podružnice 

 IBM, lrier so delo 
od doma formalizirali že 

 leta2OO3. 
Slaba polovica vodstvenih kadrov 

dela na daljavo polovico deIovnega 
 tedna, v Sloveniji  pa, sodeč 

po isti raziskavi družbe  Regus, 
prilagodljive delovne pralcse 

izkoriščata skoraj dve tretjini 
 (62  odstotkov) zaposlenih na 

izvršnih  položajih. V raziskavi 
je sodelovalo 26 tisoč vodstvenih 

delavcev iz 90  držav. 
Nekateri sodelujoa imajo pomisleke 

o motiviranju in vodenju 
zaposlenih na  daljavo. V Regusovi 

anketi je sicer 40 odstotkov 
sodelujočih iz Slovenije  (55 

odstotkov po vsem  svetu) izrazdlo 
 prepričanje, da je mogoče zaposlene 

učinkovito voditi tudi 
na  daljavo, vendar  le, če se vodja 
stemaktivnoukvarjaoziromaje 
zato ustrezno  usposobljen. »Če 
vodstvena ekipa prevzame  pobudo, 

prilagodljivo delo prinaša 
koristi  vsem. Pozitivni učinki so 
več kot  očitni: večja  produlctivnost, 

manjša fluktuarija in nižji 
stroški  dela,« pravi Regusova 

območna direktorica Katerina 

 Manou. Najbolj zaposlenim zaupajo 
na  Nizozemskem, najbolj 

 zaskrbljenizaraditega, dabodo 
zaposleni sistem  izkoriščali, pa 
so na Kitajskem  (70 odstotkov 
 menedžerjev). 
Breznadzoranegre 
Slovenskapodjetjakljubprecejšnji 

naklonjenosti menedžerjev 
za delo na daljavo v primerjavi 
s tujimi zaostajajo pri vzpostavljanju 

sistemov učinkovitega 
 nadzora. »Slovenski vodstveni 

kadri in podjetniki so v težnji 
po prožnejših oblikah dela 

v  ospredju. Čeprav je zaskrbljenost 
poslovnežev v zvezi z zaupanjem 

enaka kot drugje po  svetu, 
to je 56 odstotkov v primerjavi 
s svetovnim  poprečjem, ki 

je 54  odstotkov, malo podjetij v 
Sloveniji uporablja posebne sisteme 

poročanja za spremljanje 
učinkovitosti tistih  zaposlenih, 
ki svoje delo opravljajo na  daljavo. 

Drugje po svetu je 37 odstotkov 
podjetij za spremljanje učinkovitosti 

tovrstne delovne prakse 
namreč že vpeljalo posebne 

 sisteme,« pojasnjuje  KaterinaManou. 

KomuniLkacljaprekskypa 
nldovolj 
V  Sloveniji, sodeč po  raziskavi, 

36 odstotkov oddaljenih 
vodstvenih delavcev za komunikacijo 

s svojimi ekipami  uporabljavideoldice, 
svetovnopovprečje 

je 43  odstotkov. »Sodobne 
tehnološke rešitve  omogočajo, 
da sodelavci ostajajo v stiku 

ne glede na  kraj, kjer opravljajo 
 delo. Vendar je za učinkovit 

sistem dela na daljavo potrebno 
več kot zgolj zagotoviti najnovejšo 

strojno in programsko 
 opremo. Čeprav vodja zaposlenega 

vidi prek  kamere, tudi če 
dela v svoji dnevni  sobi, to še ne 
 pomeni,damuzaupa,zaupanje 
 pajeteme^zaučinkovitsistem,« 
opozarjajo v  Regusu. 
 MDajšisošefl.večJedelana 
daljavo 
Prilagodljivo delo je še posebej 
pomembno za mlajše  zaposlene, 

poudarja območna direktorica 
 Regusa. Tako 28  odstotkovanketirancevvSlovenijimeni, 

da postanejo mlajši zaposleni 
zaradi dela na daljavo bolj  odgovorni, 

po drugi strani pa  opozarjajo, 
da prevelika odsotnost 

iz pisame predvsem pri mladih 
kadrih zavira  razvoj. »Ker delajo 
od  doma, so manj v stiku s  sodelavci, 

predvsem  starejšimi, zato 
je manj prenosa znanja med  generadjami. 

Negledenatepomisleke 
se podjetja morajo  zavedati, 

da mlajšim kadrom delo na 
daljavo  ustreza, zato je  pričakovati, 

da ga bodo bolj intenzivno 
 uvajalivpodjetjih,kobodonapredovalipohierarhičnilestvici,« 

pravi Katerina  Manou. 
VIBMSlovenijadve 
različid 
»IBM Slovenijaje bilo prvo  pod- 
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jetje  vSloveniji, kije vsodelovanjuzinšpektoratomzadeloleta 

2003 formaliziralo delo od  doma, 
hkrati pa je delo od doma 

tudi eden od ukrepov v okviru 
polnega certifikata Družini prijazno 

 podjetje. To je omogočil 
izjemen tehnološki napredek 
- zaradi novodobnih tehnologij 

in spleta danes ni več  nujno, 
da delo opravljamo na sedežu 
 podjetja,« pravi Nevenka  Oštarjaš, 

direktorica kadrovske  službevIBMSlovenija. 

Vpeljani imajo dve obliki dela 
od  doma. »Prvaje delo od  doma, 

ki ga ima zaposleni urejeno 
s pogodbo o zaposlitvi za delo 
od  doma, takih pogodb imamo 

v podjetju  40. V teh primerih 
zaposleni opravljajo delo od 

doma in le občasno prihajajo na 
sedež  podjetja, od  dva- do  trikratnateden.Drugaoblikapaje 

možnost izrednega dela od  doma, 
do katerega so upravičeni 

vsi  zaposleni. To možnost  uporabijo, 
ko obstaja poslovni razlog 

- konferenčni  klici, priprava 
kompleksnih  projektov,  e-izobraževanja 

in podobno ter ob 
predhodnem strinjanju  nadrejenega. 

Tako delo zajema krajše 
 obdobje, dan ali dva v  mesecu.« 
Osebna odgovornost 
zaposlenega 
Za  tiste, ki delo večinoma opravljajo 

od  doma, veljajo določeni 
 pogoji. »Najpomembnejša 

dejavnika sta specifika delovnega 
mesta in osebna  odgovornostzaposlenega. 

Pridelovnem 
mestu je  pomembno, ali se glede 

na naravo dela zahteva navzočnost 
zaposlenega v  pisarni. 

Če zaposleni delujejo v mednarodnem 
kolektivu ali zasedajo 

regijsko  funkcijo, to pomeni 
delo v različnih časovnih  pasovih, 

zato laže opravljajo delo od 
 doma. Pri osebni odgovomosti 
pagovorimo o vrednotah posameznika 

in njegovi predanosti 
visoko produktivni organizacijski 

kiilturi  IBM. Pomembno 
 je, da zaposleni dosega poslovne 

 cilje, da gre za  zaposlenega, 

ki je odgovoren in mu nadrejeni 
lahko  zaupa, da bo delo dobro 
 opravil, ne glede na  to, kje 

 je,« pravi  kadrovnica. Najpogosteje 
na daljavo delajo regijski 

 menedžerji, ki vodijo mednarodne 
kolektive zaposlenih 

iz različnih  držav. »Njihovo delo 
ni odvisno od njihove fizične 

navzočnosti v pisarni v  Ljubljani, 
ampak v učinkovitem vodenju 
virtualnih timov prek  konferenčihklicev.poslovnihpoti.« 

Večprednostikot 
pomanjkljivosti 
»Prednosti so predvsem v  prilagodljivosti.Zaposleniselažeprilagaja 

delu v različnih časovnih 
 pasovih, opravlja konferenčne 
klice s tujino ali svojo regijsko 
 ekipo, zaradi česar je bolj  produktiven. 

 Zaposleni, ki ne stanujejo 
v  Ljubljani, se z delom 

od doma izognejo prevozu na 
 delo, kar omogoča lažje usklajevanje 

zasebnega in poklicnega 
 življenje, dviguje njihovo  zadovoljstvo, 

nam pa zniža  stroške. 
Korporacija spodbuja delo 

od doma že več  desetletij, je del 
korporativne  strategije,«  povzemaOšterjaševa. 

Enako kot ugotavlja Regusova 
 raziskava, so pomanjkljivosti 
povezane predvsem z nadzorom 

dela in vprašanjem vrednot 
 zaposlenega, pravi  sogovornica. 

»Če zaposleni dela od 
doma ne opravlja  dobro, se bo 
to hitro  poznalo. Najprej bodo 
opazili nadrejeni in  ekipa, saj 
se lahko zaradi enega šibkega 
člena delo upočasni ali ne opravi 

v dogovorjenem  roku. Posledično 
zaposleni ne dosega 

 rezultatov. Slabost je tudi pri 
socializaciji zaposlenega - če ta 
nenehno dela od  doma, izgubi 
 stikssodelavci, predvsemgreza 
pretok informacije in  znanja, ki 
si jih zaposleni izmenjujejo z neformalnimi 

pogovori na  delovnemmestu.« 

Marissa  Mayer, direktorica 
 Yahooja, je letos zaposlenim 
po več letih odpravila možnost 
 delaoddoma,vzrokjebilaprav 

 odtujenost, kijo omenja  Osterjaševa. 
»Čeprav delo od doma 

povečuje učinkovitost  posameznika,pazmanjšujeinovativnost 

in izmenjavo idej med  sodelavci. 
Navidez je delo od doma 

za podjetje  cenejše, vendar pa 
zahteva veliko več koordinacije 

in  organizacije,« je pojasnila 
 Mayerjeva. 
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 KatetinaMajnou,regijski 
direktorica  Regusa: 
Poztttvniučinkiso 
 veŁ}a  produktivnost, 
večje  zadovoljstvo, 
manjša fluktuacija 
innižjistroškidelaVendarjetreba 

vzpostaviti sistem 
 nadzora. 
 NevenkaOfttaija^ ' 
direktorica kadrovske 
službe pri IBM  Slovenija: 
Pomembno  je, da 
zaposlenidosega 
 cUje,dagreza 
 zaposlenega, ki mf 
nadrejeni  zaupa, da 
bo delo dobr o < 
ne glede na  to, lde  Je, 

odstotkov anketiranili slovensklh 
 menedžerjeymeni,dajeuspešno 
vodenje zaposlenih na daljavo 
 mogoče, vendar  le, če vodje opravijo 
posebno  usposabljanje. 
odstotkov anketiranih slovenskih 
menedžerjev  meni, da vodenje 
zaposlenihnadaljavopomaga 
vzpostavitibolj profesionalne  odnose. 
odstotkov anketiranib slovenskih 
menedžerjev uporablja 
videokomunikacijo med vodji in 
 zaposlenimi. 

 3 od 4  Stran 3



 Medij: Finance  /  Datum: 5.9.2013  /  Stran: 18,19  /  Avtor: Dunja Turk  /  Površina: 1020 cm2  /  Naklada: 16200 

¦ Čeprav vodja zaposlenega na daljavo vldl prek  kamere, to ne  pomeni, da mu  zaupa, zaupanje 
 Ła]e  temel) za učtokovit  sistem. Če ga  nl, bo delo na daljavo prineslo vei škode kot koilstL 
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