La gestió del canvi des de recursos
humans
Experts
L’actual situació econòmica ha convertit en urgent allò que
abans ja sentien moltes organitzacions: la necessitat de prendre mesures per adaptar-se als canvis que s’estaven produint
en el seu entorn.
La gestió del canvi, concepte que abans sonava llunyà s’ha
col·locat en primera línia de foc.
No és infreqüent escoltar la Direcció General reclamant un
paper més actiu dels Departaments de Recursos Humans en
la Gestió del Canvi. Fins i tot, alguns arriben a demanar-los
que s’erigeixin que en el motor del procés de canvi. Tampoc
es infreqüent escoltar a Directores/as o tècnics/ques de
Recursos Humans reclamant més protagonisme en moments
de transformació.
Malgrat tot, hi ha algunes preguntes que cal contestar:
- Qui ha de prendre el rol de líder del canvi en una
organització?
- Quina ha de ser la missió de Recursos Humans en moments
de canvi?
- Quines són les tasques principals en les quals el departament
de Recursos Humans ha de centrar la seva actuació en un
procés de canvi?
- Quins projectes de Recursos Humans
són els que necessita la direcció per
ajudar-lo a gestionar el canvi adequadament?
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