İşletmenin tanıtımı

Talebin kökeni: ÖD

• İdare

• Risk analizi yapma zorunluluğ
zorunluluğu
FAKAT :

– 300 çalış
an
alışan

SOBANE startejisinin uygulaması
Hizmet sektöründen örnek

• İdari servislerde “risk”
lmalıı?
risk” kavramı
kavramına nası
nasıl yaklaşı
yaklaşılmal

– Farklı
ma durumları
an
Farklı çalış
alışma
durumlarında çalış
alışan

• Sağ
Sağlık iç
için önemli olan risk kavramı
kavramına çok fazla
odaklanmış
odaklanmış “geleneksel”
geleneksel” yöntemlerin uygun olmaması
olmaması

• İdari departmanlar

• Hizmet sektö
sektörünün riskleri = sadece psikososyal
riskler?

• Operasyonel departmanlar

Ann Schietecatte
Ergonome
CESI

– Sosyal servisler
– İş servisleri
– Evde yardı
yardım servisleri
– vs.
vs.
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2. deneme

İlk deneme : Psikososyal risklerin analizi
• Çok ikna edici olmayan anket ile analiz

–
–
–
–

• PK ne
–
–

Giriş
Girişimden memnunluk
Stres çalış
masıından önce stratejinin önerilememiş
alışmas
nerilememiş
olması
olması şanssı
anssızlı
zlık
– Psikososyal risklere yö
yönelik anketin
baş
ndan sonra çalış
anlarıın
başarı
arısızlığı
zlığından
alışanlar
motivasyonunun dü
korkulması
düşmesinden korkulması

SOBANE
SOBANE stratejisinin önerilmesi

• Çalış
anlara
alışanlara
– Yönetim tarafı
tarafından, yı
yıllı
llık toplantı
toplantı sırası
rasında
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Çalışma durumu

Toplantı hazırlığı

• İsim : idari koordinasyon
• Aktviteler:
ktviteler: ev yardı
yardımcı
mcıları
ları servislerinin idari
koordinasyonu
• İç : izinlerin dü
düzenlenmesi, saatlerin ele alı
alınması
nması,
vb..
vb..
• Dış : ev tarifeleri, mü
müşteri bağ
bağlantı
lantıları
ları vb.
vb.

• Déparis toplantı
toplantıları
larının planlanması
planlanması: 2007 yı
yılı
boyunca ayda 2 çalış
ışma
ma
durumu
al
• Sektö
ma
Sektöryel Déparis Kılavuzları
lavuzları çalış
alışma
durumları
durumlarına gö
göre

– Hemen kabul

Ya "alana"
alana" oria
oriante
Çalış
ışanlar
anlar
ile
tartış
maya dayanı
al
tartışmaya
dayanıyor
Somut çöz
z
ü
mler
ç
ı
karmayı
çö
karmayı sağ
sağlayan
İyilik halini etkileyen faktö
ö
rleri
ortaya çıkaran
fakt
ve sadece psikososyal faktö
faktörler değ
değil
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• İK iş
işbirliğ
birliği ile ÖD tarafı
tarafından iş
işletmenin farklı
farklı
çalış
ma durumları
alışma
durumlarının tanı
tanımlanması
mlanması (toplam 8)
8)

• Yönetime, İK ve ÖD na

• SEPP ile bir yö
yöntem bulmak üzere iş
işbirliğ
birliği :

– Stresin varlığı
varlığı saptanı
saptanıyor fakat :
• Net olmayan nedensel faktö
faktörler
• Çöz
Çözüm pistlerinin yokluğ
yokluğu
– Çalış
anlarıın memnuniyetsizliğ
alışanlar
memnuniyetsizliği:
• Çok indirgemeci:
indirgemeci: yalnı
yalnız temel psikososyal faktö
faktörler
ele alı
alınıyor, veya diğ
diğer iş
iş organizasyonuna iliş
ilişkin
sorunlar, ortam...
• Çok "kapalı
kapalı ": kendini ifade etme olanağı
olanağı olmayan
çok sayı
sayıda seç
seçenek
• Çok teorik : genel sorular, standart, alanı
alanın somut
sorunları
sorunlarını ele almayan
– Rapor temelinde iyileş
iyileştirme olası
olasılığı yok
4

Araçların tanıtımı

• ServisinYap
ServisinYapıısı
– 1 servis şefi
– 10 çalış
an (sekreterler
alışan
(sekreterler + sosyal yardı
yardım gö
görevlileri)
revlileri)

• Yerlerin Organizasyonu
Organizasyonu

Düzey 1 : Deparis

– 2 bü
büro olan 1 mekan + sekreterya iç
için 1 gi
gişe
– 4 bü
büro olan 2 mekan sosyal yardı
yardım gö
görevlileri iç
için
– Servis şefi iç
için 1 bü
büro
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Toplantının hazırlığı

Bir başlık örneği

Hizmet sektörü çizelgesinin seçimi

2. İşin organizasyonu

• Sektö
Sektöryel Déparis kılavuzları
lavuzlarının seç
seçimi ve hizmet
sektö
sektörüne uyarlanması
uyarlanması
• Toplantı
Toplantı sırası
rasında sunulacak 8 görevin seç
seçimi
• Çalış
anlar tarafı
alışanlar
tarafından toplantı
toplantıya katı
katılacakları
lacakların
seç
seçilmesi
• Seç
Seçilen kiş
kişilere davetiye gönderilmesi
• İlgili servise bilgi notu gönderilmesi

Tartışılacaklar

Kim somut ne yapabilir ne zaman?

İşin organizasyonu

Açık ve memnun edici
Alan ve zaman olarak memnun edici planlama

Çalışma koşulları

Yer, aletler, materiyel, stoklar, öngörülemeyenler, dış
talepler, zaman…
Kaliteli br iş yapmayı ve normal iş prosedürlerini uygulamayı
sağlıyor
Daha yoğunlaşmayı gerektiren görevler için izolasyon
mümkün

İstasyonların desteklenmesi

Formlar, dosyalar, kağıtlar, mürekkep kartuşları…
Ne çok fazla ne çok az tampon stoklar

Komşu istasyonlardan bağımsızlık
Ne çok fazla
Etkileşimler ve iletişim iş sırasında farklı isteasyonların
çalışanları arasında kolay ve serbest

İletişim olanakları

Ses, telefon, bilgisayar, … uygun ve hoş
Konuşmanın gizliliğini koruyor

Bürolar manzaralı
Servisler birbirinden farklı değil
Müşteriler veya sık telefon görüşmesi yapan servislerin
yoğunlaşma gerektren servislerden ayrı olması

Daha ayrıntılı incelenmesi gereken yönler:
☺
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Doldurulan Tablolar

Son Bilanço

Toplantının Organizasyonu

2. İşin organizasyonu

Çalışma durumu: idari koordinasyon

• Süre : 2 saat
• Yer : iş istasyonları
istasyonlarının yakı
yakınında
• Katı
Katılımcı
mcılar :
– 4 sosyal yardı
yardım gö
görevlisi
– 1 sekreter
kreter
se
– Servis şefi
– Bilgisayar sorumlusu
– PK
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1. Mekanlar ve çalışma alanları

☺

2. İşin organizasyonu

☺

3. iş kazaları + elektrik riskleri ve yangın

☺

4. kişilerin ve malların güvenliği

☺

5. Bilgisayar materyali

☺

6. Malzemeler

☺

7. Çalişma pozisyonları

☺

8. Güç gerektiren ve elle yapılan işler

☺

9. Aydınlatma

☺

10. Gürültü Ve Ortam Isısı

☺

11. Ortam havası hijyeni

☺

12. Özerklik ve bireysel sorumluluklar

☺

13. İşin kapsamı

☺

14. Zaman çatışmaları

☺

15. İş ilişkileri

☺

16. Psikososyal çevre

☺

Kim somut olarak ne yapabilir ve ne zaman ?
• Personel izinlerini çok geç aldığı için diğer çalışanların zamanında sorunlar
yaşanıyor çünkü müşteri servisi sürekli idare edilmeli
Ç : 2 günden fazla alınacak izinlerin çalışma çizelgesi ilan edilmeden önce yani
önceki ayın 25 inden önce istenmesi (0€)
•

•

Servisin içinde çok az toplantı. Toplantılar şefler arasında yapılıyor ama
bilgilendirme olmuyor
Ç : en az 3-4 ayda bir yapılmalı
Gündem öngörülmeli; tutanak tutulmalı; ekiplere tutanak aktarılmalı (€)
Daha ayrıntılı incelenmesi gereken yönler:
Müşteriler için mümkün olan dönüşümlü görüşmeler
☺
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İşletme için son bilanço

Hırsızlık ya da saldırı durumunda prosedür eksikliği
Saldırı durumunda psikolojik destek eksikliği
Ç : Saldırı surumunda prosedür hazırlamak ve gerektiğinde psikolojik destek
verilmesi (0)

Çalışma durumları:

Tarifler

Hiç para olmamasına rağmen mekan aşırı korunuyor. Bu topluma çok büyük
miktarda çalınacak para olduüğu izlenimi veriyor ve tamamen gereksiz olan
saldırılara yol açabilir
Ç: görünür güvenlik önlemlerini azaltmak : güvenlik kapıları, kapılarda şifreler vb
(€€)

Kim somut olarak ne yapacak ne zaman ?
• Birbiri ile uyuşmayan acil durumlar arasında seçme zorunluluğu

muhasebe

Kim somut olarak ne yapabilir ve ne zaman ?

•
•
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12. Özerklik ve bireysel sorumluluklar

4. Kişilerin ve malların güvenliği

•

Bürolarda (ortak bürolar) müşteri randevularında gizliliğin korunamaması. Bazen 3
müşterinin aynı anda aynı büroda 3 farklı kişiyle görüşülmesi olabiliyor
Ç : Büroların müsaitliğine göre müşterilerin dönüşümlü görüşmesinin ayarlanması
(0€)

İdari
koordinasyon
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• Yönetim tarafından düzenli kısa devre yapılması

1. Les locaux et zones de travail

• Malzeme servislerinin operasyonel servislerin hizmetinde olmadığı duygusu.
Sürekli bilgi isteme ihtiyacı duyulması. Cevap ve yardım almada zorluklar.

3. les accidents de travail + risques électriques et incendie

☺

☺

4. La sécurité des biens et des personnes

☺

2. L’organisation du travail

5. Le matériel informatique
6. Les logiciels

☺

7. Les positions de travail
8. Les efforts et les manutentions

☺
☺

☺

☺

9. L’éclairage

Daha ayrıntılı incelenecek yönler:
o Saldırı durumunda prosedürler
o Saldırı durumunda yapılacak psikolojik yardım tipi

Daha ayrıntılı inceleme gerektiren yönler :
- Hiyerarşik sırayı izlemek
- Operasyonel ve idari servisler arasında ilişki

☺

10. Le bruit et les ambiances thermiques
11. L’hygiène atmosphérique

☺

13. Le contenu de travail
14. Les contraintes de temps
15. Les relations de travail
16. L’environnement psychosocial
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☺

12. L’autonomie et les responsabilités individuelles
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☺
☺

☺
☺

☺

Son sentez
N°
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KİM?

NE YAPIYOR?

Mali.
0, €
€€
€€€

Arşivin belli bir zaman sonar diğer binalara desantralize
edilmesini de öngören yeniden organize edilmesinin analizini
yapmak

Öng.
tarih

Yönetim

2

Servis
sorumlusu

2 günden fazla olan izinlerin önceki ayın 25 inden önce alınması
zorunluluğunu getirmek

0

hemen

3

Yönetim

Sosyal yardım elemanları için 4 cep telefonu almak

€

01/2008

4

Servis
sorumlusu

€

2008

5

Bakım

€€

01/2008

6

Bakım

7

Bakım

8

PK

9

Yönetim+
Bakım

27

Yokuşu azaltmak için girişe rampa yapma olanaklarının
araştırlması
Kopuk olan prizlerin tamiri
Binanın düzenlenmesi sırasında yangın çıkışlarını gözden
geçirmek
Görünür güvenlik önlemlerini azaltmak : güvenlik aralıkları,
kapılardaki şifreler vb.

Ger.
tarih

01 den
03/2008

1

Yılda en az 4 toplantı düzenlemek (trimestrde 1 idari ve sosyal
servisler arasında». Gündemli, tutanaklı ve ekipleri
bilgilendirerek .
Binaya girişteki merdivenin tamiri

Déparis sonuçları

Ne zaman?

01/2008
€

10/2007

€

12/2007

€€

04/2008

…

• 27 çözüm ya da ek analiz önerisi
• Sadece 6 çözüm PK tarafından çalışanların katılımı olmadan
ortaya konabilirdi
• Psikososyal faktörler tartışılan genel faktörler içinde
çalışanların iyilik hali açısından çok ön planda değildi
• Psikososyal faktörlerden başka faktörler stres ve çalışma
ortamını etkilemekteydi
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Düzey 2 : Gözlem
Psikososyal faktörler
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Toplantının organizasyonu
• Déparis sonuçlarına göre çalışma durumuna uygulanabilir
ve yararlı sonuçlar içinden ele alınacak konular seçilir
• 2 saatlik 4 ücretli ve kadrolular ile seçilen noktalara ilişkin
toplantı
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Sonuçlara örnek
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A) Özerklik ve bireysel sorumluluklar

– İşbirliği yönünde verilen söze katılma olanağı fakat :
• Sözleşmeler nadiren önceden belirtilenlere uymakta (Süresiz
sözleşmenin yerine yer değişikliği vb.)
• Personel servisinden bilgi almakta yaşanan büyük zorluklar,
kendi başına kalma duygusu.

• İnsiyatif ve özerklik
– Planlama çok sınırlı hatta mümkün olmadığı için pek özerk
olabilme imkanı yok. Buna karşın aslında öngörülebilen çok fazla
iş yukarıdan acilen verilmektedir. Yapının tümü bu planlanmamış
süreçle başetmektedir.
– Daha önceden operasyonel işlere bağlı bir aciliyet olmakta fakat
buna aslında öngörülebilen idari aciliyet hiçbir öncelik
belirtilmeden eklenmektedir (serviste bir kutlamanın yönetimi ya
da kendi işini yapmak ?)
Hiyerarşinin daha iyi planlaması konusunda istek
Görevlerde önceliklerin belirlenmesi
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Personel servisinin operasyonel servislere karşı davranış ve
niteliğini iyileştirmek.
Departman sorumlularına deneme süresi ve işe alınanların
sözleşme tiplerinin verilmesi.
Yeterince önceden deneme süresinin bitişindeki değerlendirme
zamanını belirlemek ve ilgili servis sorumlusuna bildirmek.
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Sorumluluklar
– Yönetimin hiyerarşik sıra konusunda sürekli kısa devre
yapması
• Yönetim sorumlular tarafından alınan kararlar ile ters düşüyor.
Departman sorumlularının zor duruma düşmeleri
• Yönetim sahadaki bazı kişilerle görüşerek aldığı kararlar
konusunda sorumluyu bilgilendirmiyor
• Yönetim sorumlunun söylemediği ya da haberi olmadığı
konularda onu referans göstererek bazı sözlerini
gerekçelendiriyor
Doğrudan personelden bazıları ile alınan kararlar konusunda
hiyerarşik sıraya uymaya özen göstermek ya da en azından
departman sorumlularını haberdar etmek

28

29

30

İş çeşitliliği ve ilgi

İşin
İşin kapsamı
kapsamı
• Rol çatışması

– Bazı servislerde: herşey iyi gittiğinde üzerinde durulmayan bir
yapıda ağır bir yapılaşma nedeniyle motivasyon kaybı.
– İşletmede insan kaynakları yönetiminde karşıt tartışmalar. Bazı
kişiler iyi çalışıyor ve takdir edilmiyor, diğerleri iyi çalışmıyor fakat
cezalandırılmıyor da. Bu motivasyon kaybı ve gevşekliğe neden
oluyor.

– Her servisin rolleri konusunda açık olunmaması Örn : istatistiklerin
verilmesi gerekiyor fakat yeterince bilginiz yok ve kim yardım
edebilir bilmiyorsunuz.
– Görevlerde netlik yok. Birisi görevlendirilmiş fakat sonradan başka
görevlerle bunalmış.
Görev Çok sayıda serviste olduğu gibi kişi başına görev değil
görevin herbirinin tanımlarını yazın. Lijistik açıdan destek olarak
bu tanımların çıkarılmasına servis sorumlusunu ortak edin
Her servisin sorumluluk ve rollerini tanımlayın
Hiyerarşinin her bir üyesi için ortak sohbet yapılacak alanlar
oluşturun ve orada yapılandırılmış ve resmi şekilde önemli
bilgilerin paylaşılmasını sağlayın
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İyi iş çıkartanlara sözel takdiri artırmak, iyi çalışmayanları
uyarmak
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Psikososyal çevre

Son bilanço

• İş
– Tam mutlak iş
iş güvencesi oldukç
oldukça sorunlu. Kö
Kötü
elemanlar da sonsuza kadar kalı
kalıcı.
– Ücret dü
düzgü
zgün fakat hiç
hiçbir şeyin değ
değeri yok. İzin gü
günleri
ve çalış
ma saatleri özele gö
alışma
göre daha iyi fakat ücret
olarak uyumlu değ
değil (yemek fiş
fişi, sigortalar....))
sigortalar....))
– Ücret eski olmakla bağ
bağlantı
lantılı, yetkinlikle değ
değil. Bazı
Bazı
şefler diğ
diğerlerine gö
göre daha az kazanı
kazanıyor.
– Diplomalar dü
düzeyinde eş
eşitsizlik: bazı
bazıları
ları hakkı
hakkını alı
alıyor
diğ
diğerleri almı
almıyor.
yor.

İyi iş çıkartanlara sözel takdiri artırmak, iyi çalışmayanları
uyarmak
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Kim

Ne

Ne zaman

Hiyerarşik sorumlu

Öncelik sırasına göre ekibinin ve
sınıflarının hedeflerini belirliyor

2009

İK

Departman sorumluluarına kişilerin
sözleşme tiplerini ve deneme sürelerini
bildiriyor

Q1/2009+her yeni işe girişte

İK

Yeterince önceden deneme süresinin
bitişindeki değerlendirme zamanını
belirlemek ve ilgili servis sorumlusuna
bildirmek.

Q1/2009+her yeni işe girişte

Genel yönetim

Alınan kararlar konusunda
hiyerarşik sıraya uymaya özen
göstermek ya da en azından
departman sorumlularını haberdar
etmek

2009

Sonuçlar
Kim

Ne

İK+Departman
sorumlusu

Genel yönetim

Genel yönetim

Ne zaman
Görev Çok sayıda serviste olduğu
gibi kişi başına görev değil görevin
herbirinin tanımlarını yazın. Lijistik
açıdan destek olarak bu tanımların
çıkarılmasına servis sorumlusunu
ortak edin

Q3/2009

Her servisin rol ve sorumluluklarını
açıkca belirlemek

Q1/2009

Hiyerarşinin her bir üyesi için ortak
sohbet yapılacak alanlar oluşturun ve
orada yapılandırılmış ve resmi şekilde
önemli bilgilerin paylaşılmasını sağlayın

Q1/2009

• 12 çözüm ya da ek analiz önerisi
• Çalışanlar tarafından toplantının hazırlanması
– İş akışının bir örneği
– Unutulmaması gereken noktalara dair iş arkadaşlarının notları
• Çalışanların aktif katılımı
– Yapıcı tartışmalar ve somut örnekler
• Kabul edilebilir artık risk eğer çözümler uygulamaya konursa: ileri
analize gerek kalmaz
• İdarenin yavaşlığını düşünerek çözümlerin uygulanmama kuşkusu
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Yöntemin zorlukları
• Katılımcı dolayısıyla :
– Katılımcıların kişilikleri ve grup dinamiği
– Çalışma durumunu katılımcıların iyi bilip bilmemesi
– Koordinatörün yetkinliği

• İş istasyonuna başvurma gerekliliği ve 2 saat boyunca
katılımcıları hareket ettirme
• Yönetimin söz vermesi:
– Çözümlerin olası boyutunu düşünerek
– Lstratejinin tamamıyla uygulanması (4 düzey)

• 4 düzey arasındaki yönetimin dinamiği
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Yöntemin kazandırdıkları
• Katılımcı
– Kendini ifade etme fırsatı
– Değişimin aktörü olma fırsatı

• Hizmet sektöründe risk analizine olanak tanıması ve bir
planın yapılabilmesi
– İdari birimlerin risk yönetim sisteminde bir yeri vardır
– İşte iyilik hali genel olarak ele alınmış sadece psikosoyal açı ile
sınırlanmamış
Dolaysız ve dolaylı Psi.faktörler

• Korunma anlamında herkesin rol ve sorumlulukları yeniden
dağıtılmış
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