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Hogyan vezetnek
a híres vezetőK?

Kiválasztottam 12 ismert vezetőt, akiknek megvizsgáltam
a vezetői életpályáját a rendelkezésemre álló külföldi írások
alapján. Az érdekelt, hogy milyen emberek lehetnek ők valójában és a személyiségbeli tulajdonságaik milyen módon
köszönnek vissza a vezetői gyakorlatukban.
A híres vezetőkről írt cikkek nagyjából ugyanarról szólnak:
jövőképpel rendelkeznek, szenvedélyesek, elkötelezettek,
innovatívak és egyéb szuperlatívuszok. Nincs kétségem
ezek felől, hiszen nem véletlenül váltak az üzleti élet
csúcsvezetőivé. Engem a mélyebben fekvő, csak az adott
vezetőre jellemző személyiségbeli mozgatórugók érdekeltek. Ezekből kiindulva szerettem volna megérteni őket és
azt, hogy vezetőként mit, miért tesznek úgy, ahogy.
Túlzás volna azt állítanom, hogy ez sikerült. Mindenesetre
megtettem a tőlem telhetőt, összegyűtöttem amit csak
tudtam.
Lesz még szó agilis transzformációról, döntéshozatalról és
egy izgalmas írás a képességek fontosságáról.
Inspirálódjon, és ha tetszik, amit olvas, akkor látogasson el
a honlapomra a www.vezetofejlesztes.hu-ra, ahol további
írásokat talál.
Kránitz Éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó

Örömmel veszem, ha a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu
e-mail-címen megosztja velem a véleményét és azt, hogy miről
olvasna szívesen. Célom, hogy színvonalas és tartalmas kiadványt
juttassak el önhöz.
Kránitz Éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó
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Sikeres szervezeti
átalakulás
Számok a sikeres
szervezeti
átalakulások mögött

Az összes funkció területére kiterjedő
átalakítás tűnik működőképesnek, mely
figyelembe veszi a termékfejlesztés, a
beszerzés, a gyártás, az ellátási lánc, a
beruházások, a szolgáltatások kapcsolatrendszerét. Az ilyen átalakítás 30-40%-kal
jobb eredményt hozott, mint az egyes
funkciók külön történő átalakítása.

Peter Drucker, nemzetközileg is elismert
menedzsmentguru szerint azt tudjuk
menedzselni, amit mérni tudunk. Ebből
következik, hogy amit nem, vagy csak
felszínesen mérünk, azt nem tudjuk
megfelelően kezelni.

Alapanyag-ellátó vállalat
átszervezésének tapasztalata

Ez így van az átalakulások esetén is.
Itt most elsősorban azokra a szervezetátalakító programokra gondolok, melyek
célja az agilis transzformáció vagy
hatékonyságnövelés. Az ilyen átalakulások eredményét mindig érdemes mérni.

Egy alapanyag-ellátó vállalat optimalizálni szerette volna gépjárműparkjának
használatát. Az átszervezés közben a
vezetőség rájött, hogy minden változtatás
egyben a vállalat valamely más részét is
érinti. Jobban tudnák használni a teherautókat, ha átterveznék belső úthálózatukat,
és ha jobban átgondolnák a teherautókra
történő rakodást. Ez pedig máris érintette
a különböző alapanyagok termelési folyamatát is.

Megjelent egy kutatás, melyben 82 állami
céget vizsgáltak, amelyek szervezeti
átalakuláson mentek keresztül. 18 hónapot vizsgáltak, és azt találták, hogy van
négy mutató, mely a vizsgált időszakban
szignifikáns korrelációt mutat a vállalatok
pénzügyi teljesítményével:

Végül rájöttek, hogy nem érdemes csupán egyetlen területhez hozzányúlni,
mert minden részleg más területtel áll
összeköttetésben. A teljes körű átalakítás további lehetőségek felismeréséhez
vezetett. Rendszereket vezettek be az
alapanyagokra vonatkozó információk
megosztására is. Optimalizálták az alapanyag-feldolgozó berendezések elhelyezését, mely lépéssel máris 20%-kal tudták
fokozni a termelékenységet.

1. Átfogó szervezeti transzformáció
A sikeres vállalatok az egész vállalatot
átfogó transzformációt hajtottak végre.
Lehet, hogy a hagyományos bölcselet
úgy szól, hogy mivel az egyes részlegek
összekapcsolódnak, azok javítása mutat
az egész vállalat optimális működésének
irányába. Tehát, módszeresen és következetesen egyenként kell rendbe hoznunk
a részeket. Bár ez a hagyományos nézet
észszerűnek hangzik, de úgy tűnik, hogy a
gyakorlatban nem vált be.
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Új vezetési gyakorlatokat kezdtek alkalmazni, és összességében olyan vállalattá
váltak, melyben megvalósították a folya-

matos fejlesztés kultúráját. A számokban
kifejezett eredmény pedig: 60 millió dollárral nőtt a mérlegfőösszeg, mely érték
az előre jelzett növekedés 12-szerese volt.
Az átalakítás nem csak költségcsökkentést jelent. A kutatási eredmények azt
mutatják, hogy az átalakításból származó
eredmény 41%-a növekedésből származik. Az általános és adminisztratív kiadások, illetve az emberierőforrás-költségek
megnyirbálása átlagosan csak 9%-os
javulást idéz elő.
Egy másik érdekes aspektus az érintett
emberek száma. A nagy átalakításokhoz
a munkaerő legalább 8%-át, de vannak
vállalatok, ahol akár a 20%-át mobilizálták. Ez segített a kisebb feladatvégzéseket jól definiált munkaciklusokba
átszervezni. A vizsgált vállalatoknál a kezdeményezések 68%-a hozott maximum
250 000 dollár eredményt, és 16% hozott
minimum 1 millió dolláros eredményt.
Ráadásul a teljes átalakításból származó
érték 50%-át kisebb kezdeményezésekre
lehetett visszavezetni.
A kisebb kezdeményezéseket általában
könnyebb sikerre vinni, és ezekben az
alsóbb szinten dolgozók is könnyebben
szerephez jutnak. Például, egy globális
ipari vállalat a gyártásban dolgozó egyes
szakemberekre bízott egy-egy kisebb
projektet. A szakemberek ezeket a feladatokat gyorsan, kevés adminisztrációval
meg tudták oldani. A vállalat összességét
tekintve azonban, ezek a kis kezdeményezések nagy eredményt hoztak.
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2. Gyors megújulás

3. Optimális szervezeti működés

4. Magasra törő célok

A sikeres átalakulások általában gyorsan,
néhány hónap alatt történnek. Ugyanakkor minden átalakítás egyedi, így néhányhoz több idő kell. Kutatások azt mutatják,
hogy az átalakulás kapcsán létrejövő
érték 28%-ban az első három hónapban,
57%-ban az első hat hónapban, és 74%ban az első tizenkét hónapban történt
kezdeményezéseknek volt köszönhető.
Ez így észszerű is.

Az OHI (a szervezet optimális működését
mutató) index méri az optimális szervezeti
működést több mint ezer vállalatnál
a világ több száz országában már több
mint 15 éve. Ennek során több millió
vezető és dolgozó nézeteit gyűjtik egybe.
A vizsgált témák között található a vezetés
minősége, az elszámoltathatóság,
az innováció és a tanulás.

Általában mindenki a célokból, a szándékból indul ki. A kutatás tapasztalata szerint a legsikeresebb átalakítást végrehajtó
vállalatok aspirációi menet közben alakultak. Egyre ambiciózusabbakká váltak, és
sokkal jobb eredményre vezettek, mint
amit az elején kitűztek. Az elején meghatározott céloknál az átalakítás során
a vállalatok általában kétszer-háromszor
többet értek el.

Az a vállalat, mely az első három hónapban képes elérni működő tőkéjének
hatékonyabb felhasználását, vagy kiadásai
optimalizálását, az ebből származó megtakarításokat később fel tudja használni
hosszabb távú céljai megvalósítására.
Például az organikus növekedésre vagy
a dolgozók kompetenciáinak fejlesztésére.
Ezt a folyamatot érdemes fenntartani.
A legjobb vállalatok kezdeményezéseiket
70%-kal növelték az első év után.

Az eredmények egy pontrendszerben
jelennek meg az adatbázison belül, melyből az egyes vállalatok láthatják, hogyan
állnak másokhoz képest. Az egészséges
kultúrájú vállalatok jobban teljesítenek.
A tőzsdén jegyzett vállalatok felső negyede
háromszor annyi megtérülést fizet a részvénytulajdonosoknak, mint a többiek.
Ugyanez vonatkozik a vállalatok átalakításának módjára is. Azok a vállalatok,
melyek a teljes vállalat eredményességét,
és az összes dolgozót érintő magatartás-változtatást célzó javító intézkedéseket
vezetnek be, kétszer jobb eredményre
számíthatnak.
Az egész vállalati kultúra, működés,
vezetés optimalizálása a következő
intézkedéseket jelenti:
• világos, mérhető és optimalizált
célok meghatározása
• elérendő pénzügyi célok meghatározása
• felső vezetők bevonása
• az átalakítást katalizáló dedikált
csapat összeállítása
• átláthatóság bevezetése
• párbeszéd ösztönzése
• a fentiek első naptól történő
következetes betartatása
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Az átalakítás sokszor belső átvilágítással
kezdődik, melynek célja, hogy felmérjék
a vállalat fejlődési lehetőségeit. Vizsgálatok
azt mutatták, hogy ahol például 75%-os
árbevétel- növekedést irányoznak elő
az átalakítással, ott a vállalat még felül
is múlja a célt. Ahol pedig először megelégedtek egy 25%-os céllal, ott a teljesítmény is gyengébb lett. Ez a 3:1 arány
pedig mintaszerűen tapasztalható. Tehát
a nagyobb elvárások növelték az eredményeket, az alacsonyabb elvárások pedig
visszafogták azokat.
Konklúzió
Gyakran hallani, hogy a szervezetátalakítás
kockázatos dolog. Az biztos, hogy minden
átalakítást végző vállalat egyedi kihívásokkal
találja szembe magát. Vannak olyan előre
nem látható tényezők, melyek a vállalat
hatáskörén kívül esnek. Ám a fentiekben
bemutatott kutatási eredmények szerint
a vezetők nagymértékben befolyásolhatják
az átalakítás sikerességét. És a széles
kört felölelő, gyorsan mozduló, egész
működést célzó, nagyratörő átalakításban
gondolkodó vállalatok felülmúlják a többieket. Nézzük csak meg a számokat!
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Hogyan tegye hatékonnyá a döntéshozást
a szervezetben?
Meglepően sok szervezet nem látja tisztán, hogy milyen döntéseket kell meghoznia, hogy a döntések meghozataláért ki a felelős, és
milyen legyen a döntéshozási folyamat.
A szervezetek nagy átalakuláson mennek keresztül, a döntések
egyre lejjebb születnek a vállalati hierarchiában, ami szövevényessé teheti különösen egy nagyobb cég esetében, hogy
ki és miben dönt.
A hatékony döntéshozatal pedig fontos, mivel erősen összefügg
a jobb üzleti eredményekkel, mint azt a Deloitte kutatása
is jól mutatja.
A kevésbé szervezett vállalatokhoz képest a jobban szervezett vállalatoknál:
• 3-szor nagyobb valószínűséggel hoznak létre piacot
felforgató új termékeket és szolgáltatásokat,
• 1,9-szer nagyobb valószínűséggel tudnak magas szintű
ügyfél-elégedettséget elérni,
• 1,3-szor nagyobb valószínűséggel teljesítik pénzügyi céljaikat.

»»

hatékony
döntéshozatal

Érdemes tisztázni tehát bizonyos kérdéseket a döntéshozatallal kapcsolatban. Ebben a tekintetben vezetőként a következő
kérdéseket teheti fel a saját területére vonatkozóan:
• Miről hozunk általában döntéseket?
• Kik vannak felhatalmazva arra, hogy döntsenek?
• Hogyan támogatják a folyamatok és az eszközök a döntéshozást?
Ha nem egyértelműek a válaszai, akkor érdemes összeállítani a
döntéshelyzetek és döntéshozók listáját, melynek nem feltétlenül kell teljesnek lennie. A lényeg, hogy meghatározza a területén
legfontosabb döntéseket és felelősöket.
A következőket lehet érdemes még átgondolni: milyen gyakran
kell a döntéshozóknak összeülniük, milyen témákban kell egyeztetniük, milyen adatokra, kutatásokra, szakértői véleményekre,
útmutatókra van szükség a megfontolt és időbeli döntések
meghozatalához.

Minél magasabb fokú a szervezettség, annál jobbak tehát
az üzleti eredmények.
Ha nem egyértelmű, hogy ki felel a döntéshozásért, akkor nem
születnek időben döntések. Így a szervezet értékes időt veszíthet és vonhat el az új termékfejlesztéstől, a meglévő termékek
ügyféligényekre szabásától, az új piacokra történő belépéstől,
és más létfontosságú tevékenységektől.
Az a kockázat is felmerül, hogy a felelősség tisztázatlansága
miatt bizonyos döntések egyszerűen elmaradnak.
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Miért olyan nehéz a döntéshozási jogköröket
rendbe tenni?
Először is sokszor azt feltételezik a vezetők, hogy a szerepkörökből vagy munkafolyamatokból eleve adódik, hogy kinek miben
kellene dönteni. Másik probléma, maga a szervezet mérete és
komplexitása. Az egymást átfedő felelősségkörök sokszor nem
segítenek annak átlátásában, hogy ki hozza a döntéseket.
Előfordulhat, hogy a döntési jogkörök tisztázása egyes vezetőknek nem érdeke. Előnyösebb számukra, hogy a döntéshozás
homályban maradjon, így a döntéseket személyes érdektől vezérelve is meghozhatják, és nincs világos elszámoltatás sem.

A döntéshozási jogkörök tisztázásának négy módja
A döntéshozás tisztázása nem különösebben bonyolult dolog,
csak néhány tényezőtől függ.

1. A döntéshozási jogkörök tisztázása

Amennyiben nincs pontosan tisztázva, hogy ki, milyen döntéseket hoz, és hogyan, használhatunk olyan eszközt, mely segít
kijelölni az egyes döntéshozási szerepeket.
Ilyen például a RACI, melyben a mozaikszó a következőket jelenti:
Responsible – felelős,
Accountable – elszámoltatható,
Consulted – bevont és
Informed –tájékoztatott.
Vagyis ki felel a döntés végrehajtásáért, ki számoltatható el a
döntés eredményéért, kit kell bevonni, akitől információkat kaphatunk, és kit kell tájékoztatnunk a döntésről és annak eredményéről.

2. Átláthatóság megteremtése

Attól, hogy valamilyen eszközzel, pl. RACI-val meghatározzuk
a döntéshozási szerepeket, a döntéshozás még nem lesz feltétlenül se hatékony, se transzparens. A hatékonysághoz és átláthatósághoz még pár dolgot tisztázni kell. Ki, mikor és hogyan
értékeli a döntéshozás eredményeit? Milyen döntéseket, milyen
körben teszünk nyilvánossá a szervezeten belül?
A cél nem az, hogy a rossz döntések következményei miatt
rámutassunk a bűnbakra. Hanem sokkal inkább az, hogy így
a szervezet levonja a tanulságokat a múltban hozott döntésekről,
tanuljon a kudarcaiból és sikereiből.
A döntéshozók pedig megtanulják, hogy nem elég tisztában
lenniük saját döntéshozási jogkörük határaival, hanem át kell
látniuk a többiek döntéshozási szerepét is. Ilyen módon
beazonosíthatóvá válnak a döntéshozás szűk
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3. A közös jövőkép folyamatos formálása

Előfordul, hogy a szervezet bizonyos döntéseket nem egyénekre,
hanem csoportokra bíz. A csoportos döntés egyszerre több
perspektívát képes felsorakoztatni, így jobb lesz a döntés minősége.
A hátulütője az, hogy ha nem találnak jó módszert a kollektív
döntéshozásra, akkor hátráltató versengés vagy széthúzás jöhet
létre, ami lelassítja a döntéshozatalt és rontja a minőséget.
Ez a kockázat viszont csökken, ha a csoporton belül mindenki
ugyanazon küldetés mögé sorakozik föl.

4. A döntések minél közelebb szülessenek
az ügyfélhez

A legjobban teljesítő szervezetek már megtanulták, hogy minél
közelebb kell meghozni a döntéseket az ügyfélhez. Például, egy
híres fogyasztói cikkeket értékesítő vállalat elhatározta, hogy
új, rugalmas kereskedelmi központot hoz létre, mellyel szeretett
volna jobban megfelelni az ügyféligényeknek. Az olyan döntéseket,
mint csomagolás és szállítás, rábízták egy ügyfelekkel kapcsolatban álló belső, több funkciót képviselő csapatra. Így olyan
rendszer jött létre, melynek segítségével szinte azonnal meg
tudtak felelni bármely ügyféligény-változásnak.
A Deloitte adatai szerint 2016–2017 között azok a vállalatok,
melyek a fenti pontokban jól teljesítettek, évről évre átlag
45%-kal tudták javítani egy részvényre jutó nyereségüket, míg
a rosszul teljesítőknél ugyanez 88%-kal romlott.

A világos döntési jogkörök versenyelőnyt jelentenek
A döntési jogkörök tisztázása nem egyszerű feladat. Igényli
a felső vezetők jóváhagyását, a folyamatok átláthatóságát,
és bizonyos esetekben a döntések delegálását alsóbb szintekre.
A folyamatból származó előnyök messze felülmúlják a befektetett
munkát. A döntési jogkörök tisztázásának részletes, jól átgondolt
megközelítésével a szervezet elősegítheti az átláthatóság
és elszámoltathatóság kultúrájának létrejöttét a szervezeten
belül, mely segíteni fog abban, hogy a vállalat versenyképesebb
és rugalmasabb lehessen.
Forrás

»»
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tizenkét
csúcsvezető
csúcsvezető

Bob Iger

személyiség

Steve Jobs

sikeres
vezetési stílus

Reed Hastings

Bill Gates
Jeff Bezos
Jack Ma
Jimmy Wales

Példaképeket keresünk, és íme tizenkettő
az üzleti élet kortárs nagyjai közül.
Kik ők, és hogyan vezetnek?
Érdekelt, és gondolom, önt is.
A médiának köszönhetően sok információ
érhető el róluk, ezek alapján mutatom be
őket a legidősebbtől a legfiatalabbig.
Ha tudunk olvasni a sorok között, akkor
sok mindent megfigyelhetünk. Például
annak jeleit, hogyan alakul át a tekintélyelvű, hierarchikus vezetési gyakorlat egy
emberöltő alatt egyenrangú, kreativitást
és együttműködést ösztönzővé.
Noha egy sor közös vonást találhatunk
az ikonok üzleti hozzáállásában, azt is
láthatjuk, hogy személyiségük különbözősége hogyan nyilvánul meg a mindennapi
vezetési gyakorlatukban.
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Elon Musk
Larry Page
Tony Hsieh
Mark Zuckerberg
Evan Spiegel

Vezetés & Karrier

15

»»

A képességek
fontosabbak lesznek,
mint a készségek
A gyakorlati készségek
változnak, de a képességek megmaradnak.
A jövőben az emberi
képességek fontosabbak
lesznek, mint az új
gyakorlati készségek
kialakítása.
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Összehasonlítva az egyéni képességeket,
illetve az ismeret gyakorlati alkalmazását
lehetővé tevő készségeket, azt mondhatjuk, hogy az egyén képességei az egyes
konkrét gyakorlati készségek elsajátításának előfeltételei.
A Toyotánál az új dolgozók sokszor nem
tanulják meg, hogyan működtessenek
bizonyos gépeket, hanem inkább heteket
vagy hónapokat töltenek el azzal, hogy
beletanuljanak egy manuálisan végzett
műveletbe, melyet a gépek sokkal
gyorsabban elvégeznének.
Teszik ezt azért, mert vezetőik úgy gondolják, hogy a fejlődésüket szolgálja, ha
saját maguk tapasztalják meg, hogyan
alakulnak át az alapanyagok alkatrészekké, majd az alkatrészek járművé. Ráadásul ez a munkamódszer arra ösztönzi őket,
hogy használják képzelőerejüket, kreativitásukat és kísérletező kedvüket.

A végső cél, hogy felvértezzék őket olyan
képességekkel, melyek segítségével problémák esetén képesek helyes kérdéseket
feltenni és új megoldásokra jutni. Ez a
továbbfejlesztett képességük eszközzé válik, mellyel képesek akár automatikus folyamatokat is javítani az állandóan
változó technológiák világában.
Összefoglalva:
Készségeink, melyek segítségével működtetünk egy konkrét gépet, vagy ellátunk
egy konkrét feladatot, idővel elkerülhetetlenül elavulttá válnak. A képességeink, melyek segítségével képesek vagyunk egy
helyzet kontextusát átlátni, alternatív
megoldásokban gondolkodni, fejlődni
és kreatívan alkalmazni a különböző technológiákat, túlélik a technológiafejlesztéseket vagy a piaci változásokat. Ezek
a képességek jól jönnek a mai, egyéni
igények kielégítésére törekvő vállalatoknak.
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A készségek értékesek,
de nem elegendőek
A készségek azokat a viselkedésformákat
jelentik, melyek szükségesek ahhoz, hogy
munkánkkal elérjük a kívánt eredményt.
A gyorsan változó világban mindig újabb
és újabb készségek elsajátítására van
szükség. Így nem csoda, hogy számos
cég hajthatatlanul a készségekre koncentrál.
A 20. században még érthető volt a gyakorlati készségek ilyen nagyra értékelése.
Hiszen az elsajátított készségeket általában stabil, belátható munkakörnyezetben
kellett használni, ahol a cégek sztenderd,
ismétlődő folyamatokat és technikákat
alkalmaztak a sztenderd, nem túl sokféle
termék és szolgáltatás előre ütemezett és
tervezett előállításához. Mára azonban
a világ megváltozott.

Kizárólag csak
a készségekbe történő
invesztálás kevesebb
megtérülést eredményez
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Pusztán készségfejlesztéssel nehéz
követni a változó
igényeket
A termékek és szolgáltatások sokszínűsége azt sugallja, hogy egyre több készségre
kell szert tenni. A gyakorlatban viszont
a vevő kielégítését célzó egyes készségek
egyre szűkebb területre szakosodnak.
Már nincs gazdasági szempontból hasznaannak, hogy egyre több szakmai készségfejlesztést végezzünk dolgozóink körében.
A vevők egyre több információhoz jutnak
a termékről, a vállalatról, ami hatalomhoz
juttatja őket. Összehasonlíthatják a cégek
ajánlatait, visszajelzést adhatnak, ha nem
kapják meg az ígért értéket. A piac egyre
jobban elaprózódik, és egyre kevésbé
kiszámítható. Ezért egy adott készség
nem marad hasznos hosszú távon.
Ráadásul egyre több készség veszíti el
a jelentőségét, mivel a gépek, a mesterséges intelligencia, a robotok képesek ezeket
elsajátítani. Sőt, akár az embernél is megbízhatóbb módon alkalmazni például olyan
területeken, mint a szemsebészet,
a laboratóriumi diagnosztika, a termények
leszedése és csomagolása, vagy akár
a pizzakészítés.

Az ügyféligények változásának és a technológia fejlődésének jelenlegi üteme
mellett a munkaerő képtelen lépést tartani
az egyre növekvő számú készség elsajátításának igényével. Az ügyféligények
megváltozásának hátterében az áll, hogy
az egyének gyorsabban képesek követni
a digitális technológia fejlődését, mint
a vállalatok.

Az egyéni képességeknek kell előtérbe
kerülniük

Jobban hozzáférnek az online információkhoz, ami egyre több igényt szül és elvárást
támaszt. A tömegtermelést felváltja az
individuális igények kielégítése. Hiszen
a fogyasztók a számos lehetőség közül
gyorsan megtalálják pontosan azt, amire
szükségük van.

Számos cikk, blogbejegyzés fenyeget
azzal, hogy ha valaki nem képes új készségek elsajátítására, könnyen elveszítheti
állását, vagy hogyha a vállalatok nem
találnak elegendő megfelelő készségszinttel rendelkező dolgozót, becsukhatják
kapuikat.

Új üzleti modellek jelennek meg, melyek
lehetővé teszik a kiszolgálás vevői igényekre szabását, ez pedig tovább gerjeszti a
vásárlók egyedi igényeit az élet minden
területén.

A Deloitte szerint az egyre
magasabb és szélesebb készségszint
helyett inkább az időtálló emberi
adottságokra és képességekre kell fókuszálnunk, melyek a kontextustól függetle-

nül képesek megnyilvánulni, általánosan
alkalmazhatók és időtlenek.
A képességek sora segíti az egyént abban,
hogy ezeket folyamatosan adaptálja az
egyes helyzetekre, ezáltal új készségekre
tudjon szert tenni.
Az ember a gépeknél jobb az értékteremtésben, mivel emberi kapcsolatai révén
jobban megérti a többiek különböző
igényeit. Jobban tud igazodni a változó
körülményekhez. Képzelőerejével és kreativitásával könnyebben alakít ki új megközelítésmódokat.
Még kevés nagyvállalat veszi komolyan
az adottságokban és képességekben rejlő
lehetőségeket, pedig ezekre lesz szükség
a jövőben ahhoz, hogy az állandó változások közepette sikeresek tudjanak maradni.

Milyen képességekről
beszélhetünk?
Vannak emberi adottságok, amelyekkel
születünk, ilyenek például az empátia,
gyakorlatiasság vagy kíváncsiság. Ezek
azonban nem teljesen konstans tulajdonságok, kismértékben fejleszthetők
(inkább csak edzhetők), de el is sorvaszthatók (mint az izom) egy olyan környezetben, mely ezek meglétét nem értékeli.
Vannak a képességek, melyek hosszú
távú megalapozást és finomítást igényelnek. Ezek például a csapatban való
működés, a szociális vagy érzelmi intelligencia. A legtöbb ember rendelkezik ezek
továbbfejlesztésének képességével.
A velünk született adottságok és a megszerzett képességek kölcsönösen függnek
egymástól, és kölcsönösen erősítik egymást. Például a képzelőerő elősegíti a kreatív
alkotókedvet, és mindkettő hozzájárul
az adaptív gondolkodás kialakulásához.
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Képességekre van
szükség a piac által
igényelt új értékek
létrehozásához
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Ha a készségfejlesztés helyett az adottságok edzésére, képességek fejlesztésére
koncentrálunk, olyan eszközzel látjuk el
dolgozóinkat, mely felkelti az igényt az
új készségek elsajátítása iránt.
Önmagukban a készségek nem teszik
lehetővé az új értékteremtő lehetőségek
felismerését. Ehhez inkább kreativitás,
képzelőerő, kritikus gondolkodás, érzelmi
intelligencia szükséges.
Visszatérve a Toyota példájára, a vezetők
azt várják élenjáró dolgozóiktól, hogy
a kreatív problémamegoldásra koncentráljanak. Amikor megjelenik egy probléma,
a dolgozó kíváncsiságára apellálnak,
melynek segítségével kérdéseket tesz
fel a probléma beazonosítására. Továbbá
a szociális és érzelmi intelligenciára hivatkozva vonnak be másokat is a probléma
megoldásába. A képzelőerőt vetik be
a probléma lehetséges hatósugarának
meghatározására, és kreatívan használják
az eszközöket az adott helyzethez igazodva.
Persze mindez mögött az a feltételezés
húzódik meg, hogy a dolgozók megbízhatóak, motiváltak és rendelkeznek
a megfelelő képességekkel.

www.vezetofejlesztes.hu

Hogyan kezdjük
el fejleszteni
képességeinket?
Az örök érvényű emberi adottságok
mindannyiunkban jelen vannak, ráadásul
túl nagy befektetés nélkül fejleszthetők.
Gondoljunk csak a fizikai adottságokra.
Mindenki rendelkezik izmokkal, de ezek
használat híján elsorvadhatnak, illetve
használat közben megerősödhetnek.
Érdemes a szervezeten belül olyan
hozzáállást, vezetői gyakorlatokat
és rendszereket kialakítani, melyek nem
háttérbe szorítják, hanem ösztönzik
az emberi adottságok használattal
való edzését.
Vannak cégek, melyek azt díjazzák, ha
valaki soha nem ismeri be, ha bizonytalan,
vagy ha hibázott, ahol az örökös bólogatás kultúrája dívik. Ezek az erők mind
a képességfejlesztés ellen hatnak.
Érdemes ezeket feltárni, és új, produktív
gyakorlatokat kialakítani.
A jó irányba történő elmozdulás nem feltétlenül jelenti azt, hogy azonnal egy nagy,
átfogó tréningprogramot kell bevezetnünk.
Kezdjük kis lépésekkel, például: a vezető
adjon időt az embereknek arra, hogy egy
kérdés mélyére hatoljanak. A csoportvezető kezdje el lebontani a képességek
gyakorlásának legnyilvánvalóbb akadályait.
Ehhez teljes vezetői elkötelezettségre van
szükség.
A készségfejlesztés helyett az emberek
alapvető képességeinek fejlesztését elősegítő környezetet kell teremteni.
Ez a megközelítés bátorságot igényel.
A vezetőnek el kell hinnie, hogy a képességfejlesztés végső soron készséget fejleszt
és üzleti értéket termet.
Forrás: A cikk a Deloitte Insights: Skills
change, but capabilities endure alapján
szabad fordításban készült.
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