Az Időutazó Vezető
megoldja a csapat
teljesítményének
problémáit

A szituáció
Kulcsproblémák
Ahhoz, hogy egy munkavállaló képes
legyen a megfelelő teljesítményt
nyújtani, három kulcsfontosságú
összetevőre van szükség:

1. megfelelő szintű kompetenciák,
2. a megfelelő motiváció,
és a harmadik összetevő, amelyről a vezetők
gyakran megfeledkeznek,

3. az elvárások pontos tisztázása.
Ha ezek bármelyike hiányzik, az egyéni teljesítmény nem lesz megfelelő.
Ebben az esetben olyan tulajdonságok hiányoznak a kollégákból, ami
érzékelhető teljesítmény elmaradást okoz. Ezek felismerése nem könnyű,
különösen olyan helyzetben, amikor nem találkozunk személyesen a
kollégákkal.
A
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alkalmazzák és használják.
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A hivatalos teljesítményértékelési folyamat esetében gyakran előfordul,
hogy az év eleji célok kitűzése után ezek a tervek a fiók mélyén végzik, és
csak az év végi kötelező teljesítményértékelési megbeszélésen kerülnek
elő. Ilyenkor ezeket a teljesítményértékeléseket gyakran a HR által
megkövetelt szükséges rossz dolgoknak tekintik, mert ha a teljesítményt
nem követik tudatosan az év során, akkor nincs elég muníció egy
minőségi megbeszéléshez. Ha azonban a célmeghatározást tudatosan
kidolgozott fejlesztési terv és rendszeres teljesítményértékelés követi,
akkor az egész teljesítményértékelés egy másik szintre emelhető.
És végül, de nem utolsósorban, a nem megfelelő információáramlás legyen az a tisztázatlan kommunikációs csatornák, a rendszertelen
megbeszélések vagy az elvárások nem megfelelő kommunikációja szintén negatív hatással lehet a teljesítményre, mind egyéni, mind
csapatszinten.
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Tanácsaink
vezetők számára
Állíts fel egyértelmű elvárásokat,
és felügyeld a teljesítményt!
A teljesítmény fent említett 3 összetevője közül kettőre - a
kompetenciákra és a motivációra - van befolyása a vezetőknek,
míg az elvárások teljes mértékben a vezető ellenőrzése alatt állnak.
A vezetőnek tehát mindenekelőtt a lehető legvilágosabban és
legegyszerűbben kell megfogalmaznia elvárásait.
Vannak használatban lévő KPI-ok, de a folyamatosan változó
körülmények miatt nehéz megítélni, hogy a hónapokkal (vagy
évekkel) ezelőtt meghatározott KPI-ok még mindig relevánsak-e.
Javasoljuk a KPI-készlet rendszeres felülvizsgálatát. Vond be a
csapattagokat a KPI-ok újragondolásába - jobban elfogadják
majd és magukénak érzik majd azokat.
A közelmúltban egy új szemszögből tekintettünk a célok meghatározására
- a célkitűzések és kulcsfontosságú eredmények (Objectives & Key Results,
azaz OKR-ek). Az OKR egy keretrendszer a célok és eredmények
meghatározására és nyomonkövetésére. Az OKR megközelítés az
ellenőrzés és a “büntetés” helyett a fejlődést és a növekedést - a
munkatársak felügyeletét és támogatását - helyezi a figyelem
középpontjába. Bármelyik megközelítést is választjuk, a teljesítmény
felügyelete folyamatos erőfeszítés, nem pedig egyszeri tevékenység. A
rendszeres visszajelzést, a nyílt párbeszédet be kell építeni a napi vezetői
rutinokba.
Végül a vezetőnek meg kell teremtenie vagy helyre kell állítania a
megfelelő információáramlást a csapatban. A csatornák
meghatározása, rendszeres rutinok kialakítása, illetve a
csapattagok közötti kommunikáció hatékonyságának növelése
lendületet adhat a csapat teljesítményének.
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Tanácsaink
HR szakemberek számára
Ösztönözd a vezetőket a teljesítmény
felügyeletére egész évben!
A HR, mint a fő mozgatórugó, óriási szerepet játszik a
teljesítménymenedzsment-rendszer megfelelő működésében. A rendszer
kereteinek kialakításán és naprakészen tartásán túl a vezetők
ösztönzéséért is felelősek.
A megfelelő eredmény elérése érdekében a vezetőkkel kapcsolatban is
célszerű, hogy mindhárom teljesítménykomponenst befolyásolják:
Emeljék a motiváció szintjét: A rendszer bevezetésekor érdemes
jobban összpontosítani a rendszer általános céljaira,
célkitűzéseire és előnyeire. A vezetők számára személyre szabott
előnyök alkalmazása (miért jó nekik személyesen egy ilyen
rendszer) még nagyobb hatást érhet el.
Határozz meg egyértelmű elvárásokat: A kapcsolódó, kötelező
adminisztrációs feladatok ismertetésén túl ösztönözd a vezetőket,
hogy egész évben felügyeljék a teljesítményt.
A kompetenciák fejlesztése: a teljesítmény felügyelete, a
visszajelzés, a coaching vagy az értékelő beszélgetés lefolytatása
speciális készségeket igényel. Ha nincs idő vagy kompetencia
házon belüli fejlesztésére, érdemes külső szakértőt bevonni.
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Hogyan segíthet ebben a
helyzetben a DEVELOR?

A megfelelő teljesítmény menedzselése és biztosítása az egyik
legfontosabb vezetői feladat, amely nem működhet tudatos és
következetes tervezés, célmeghatározás, ellenőrzés és visszajelzés

Ismerkedj meg

TELJESÍTMÉNYfeladatot, és a teljesítménymenedzsmentet szükséges teherként éli ÉRTÉKELÉSI
nélkül. Sok vezető azonban nem veszi elég komolyan ezt a

módszereinkkel!

meg.
Teljesítménymenedzsment szolgáltatásainkat minden olyan
vezetőnek ajánljuk, aki az egyéni és vállalati teljesítmény, az üzleti
eredmények javítására és ösztönző környezet megteremtésére
törekszik. A képzés a teljesítményorientált vezetés (Management
by Objectives - MBO) lépéseire és módszereire összpontosít.

A vezetés esszenciája kurzus a vezetők legfontosabb feladataira
irányul: hogyan lehet a munkatársakat fejleszteni, inspirálni és

Ismerd meg

motiválni, és a szervezet céljainak és aktuális teljesítményének

A VEZETÉS
ESSZENCIÁJA

megfelelően sikeressé tenni őket.
A

program

tudatosítja

teljesítménynek

milyen

a

képzésünket!

vezetőkben,

közvetlen

hatása

hogy

az

egyéni

van

a

vállalat

teljesítményére, és bemutatja, hogyan kell hatni ezekre az
elemekre.
A program során külön hangsúlyt fektetünk a visszajelzések
adásának fontosságára és folyamatára, valamint a vezetői
coaching megbeszélések lefolytatására is.
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Hogyan segíthet ebben a
helyzetben a DEVELOR?

Csapatkommunikációs vagy együttműködési problémák esetén a
Team Sociomapping programunkat ajánljuk, ez az erőteljes és
rendkívül vizuális diagnosztikai és fejlesztési eszköz több
szempontból is támogatja a vezetőt és a csapatot: a jelenlegi és
ideális kommunikációs és együttműködési helyzet megfelelő

Fedezd fel a

TEAM
SOCIOMAPPING
módszert!

elemzését tárja fel, felszínre hozza a problémákat és segít a
megoldások kidolgozásában. Szakmai tanácsadói támogatással
strukturált akciótervezéssel is foglalkozik a csapat, amely
megoldást hozhat a problémákra. A bevonás miatt a
csapattagok általában rendkívül elkötelezettek a közösen
elfogadott akciók megvalósítása mellett.
Addig is tedd fel magadnak és a csapatodnak a következő
kérdéseket:
●

Mi a jelenlegi kommunikációs gyakoriság, és mi lenne az
ideális?

●

Milyen mértékben függsz mások munkájától?

●

Mit igényelnek egymástól a munkatársak a feladat
hatékony elvégzéséhez és a teljesítmény növeléséhez?
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Tanulj és fejlődj
velünk!
Csatlakozz egy kiváló
nemzetközi
közösséghez közelgő
eseményeinken!
Kövess minket LinkedInen és
Facebookon!

Vedd fel velünk
a kapcsolatot
és segítsd
csapatod
tagjait, hogy
sikeresebbek
lehessenek!
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