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Milyen érzés
2021-ben és azon túl
vezetőnek lenni?
2021 minden vezető számára kihívást
jelent - néha úgy érezhetik magukat,
mintha egy alternatív sci-fi valóságban
lennének...
Egy tanulságos minisorozatban - és ebben az
e-könyvben - követjük Tomit, a vezetőt, aki 1991-ből
érkezett 2021-be. Hirtelen a mai vezetői szerepkör
összes problémájával szembesül. Sok vezető számára
az elmúlt 12-18 hónap gyors változásai hasonlóan
furcsának tűnhettek: mintha időutaztak volna, és ki
kellene találniuk, hogy mi micsoda, és mit kell tenniük.
A történetközpontú oktatási megközelítés gyakran jó
módszer arra, hogy a vezetőket bevonjuk egy olyan
témába, amelyről úgy érzik, hogy már sokszor
hallottak róla.

AZ ÖT KIHÍVÁS CSAK A KEZDET
Ebben az e-könyvben 5 kihívást jelentő
helyzetet mutatunk be, és tippeket adunk a
vezetők és a HR-esek számára, hogyan
kezeljék ezeket. Reméljük, hogy Tomi története
inspiráló lesz számodra - erre építve
létrehozhatjuk a Te egyedi, történetvezérelt
vezetői programod is, csak vedd fel velünk a
kapcsolatot.
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A vezető 5 kihívása

1

Stresszes & érzelmileg kimerült csapatok

A hosszan tartó bizonytalanság vagy válsághelyzet még a
legkitartóbbakat is nehéz helyzetbe hozhatja. A
vezetőknek meg kell tanulniuk kezelni az érzelmi
kimerültséggel küzdő csapatokat.
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A csapat elveszíti az összetartozás érzését

A távmunka vagy a hibrid munka hosszabb egy összetartó
csapatot is egyéni játékosok tömegévé változtathat. A
vezetőknek folyamatosan építeniük kell a csapatkohéziót.
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Szervezeti csend

A nagyfokú bizonytalanság és a gyengülő kapcsolatok a
félelem és a veszély érzését eredményezik. Ezáltal az
emberek vonakodnak megkérdőjelezni mások
véleményét, vagy kockázatot vállalni, ezzel hátráltatják a
csapat teljesítményét.
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Teljesítménymenedzsment

A teljesítmény felülvizsgálata és értékelése megköveteli,
hogy a vezető jelen legyen, figyelmes legyen, és jó
képességekkel rendelkezzen a megbeszélés pozitív és
konstruktív módon történő lefolytatásához.
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Meeting & kommunikációs túlterheltség

A technológia nagyszerű eszköz, de veszélyes. A mai
vezetőnek tudnia kell, hogyan "szelídítse meg" az
értekezletek túlburjánzását és az információk folyamatos
áramlását a maga javára.
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Stresszes és
1
kimerült csapat

A válság leküzdése érdekében sokan
megfogadták a tanácsot: alkalmazkodj
a változásokhoz, reagálj gyorsan, légy
pozitív hozzáállású. De mi van akkor, ha
a bizonytalanság sokáig tart? Egyre
több ember érzi magát érzelmileg
kimerültnek, fáradtnak és elveszettnek emocionális határaik szélére jutnak, és
támogatásra van szükségük.
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Az Időutazó Vezető első kihívása:

Mindenki maga alatt van...
Az Időutazó Vezető álmosan bámult a reggeli kávéjába. Már a második
bögrével itta, mióta hajnalban felébredt. Kavargó gondolatai nem
hagyták aludni. "Pokoli ez a 2021-es év!" - gondolta.
Furcsán érezte magát. Ha jobban belegondolt, a dolgok egészen
rendben voltak... a körülményekhez képest. A munkahelyén a csapata
gyorsan reagált a COVID-19 nevű veszélyes új betegség okozta válságra.
A biztonság kedvéért mindannyian home office-ban dolgoztak az új
távmunka-rutinok szerint. Az elején nehéz volt, de a csapata nagyon
támogató volt. Mindenki mindent megtett, hogy minden működjön.
Ennek eredményeként a teljesítmény és KPI-ok is egész jól alakultak próbálta nyugtatni magát, de a gyomra még mindig összeszorult.
Nem sokat törődve reggeli gondolataival, gépiesen letakarította a
konyhában lévő dohányzóasztalt, amely jelenleg az otthoni
munkaállomásaként szolgált, és kinyitotta a laptopját.
Bár tegnap este 10-kor ellenőrizte az e-mailjeit a telefonján, az olvasatlan
üzenetek száma így is 20-nál villogott. "Az emberek nem alszanak a 21.
században, vagy mi?" - morogta. Fáradtan sóhajtott, és elkezdte
egyenként megnyitni az e-mailjeit.
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Az egyik üzenet felkeltette a figyelmét. Ez volt a rendszeres jelentés a
csapata

elégedettségét

mérő

pulse

felméréséről.

A

grafikon

trendvonala nyugtalanító eredményeket mutatott.

A csapata egyáltalán nem volt boldog, és nem mondhatta, hogy
meglepődött volna. Az elmúlt hetekben több olyan helyzetet is fel tudott
idézni, amelyek már riasztó jeleket adtak, de nem foglalkozott velük túl
sokat.
A jegyzeteit átnézve ezeket találta:
“Andinak szüksége van egy szabadnapra - panaszkodik, hogy kimerült"
“János elkapta a Covidot - a csapat aggódik érte & helyettesítés
szükséges"
"Klára mostanában sok hibát követ el - frusztráló"
"Fontos projektek állnak a korlátozások miatt; senki sem tudja, mikor fog
ez megváltozni - a csapat fáradt és bosszús"
"Nincsenek új kezdeményezések - nincs energia"
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A probléma
Az érzelmi kimerültség és
fáradtság befolyásolja a
teljesítményt
Hasonló fáradtság vagy kiégés előfordulhatott már a múltban is akkoriban azonban a kiváltó ok többnyire a munkahelyhez vagy a
vezetőhöz kapcsolódott. Most már nem ez a helyzet. Most a tünetek
nagyrészt a COVID-19 világjárvány okozta félelem, bizonytalanság,
bezártság és elszigeteltség miatt jelentkeznek - a vezető által nem
befolyásolható körülmények miatt, amelyekre személy szerint kevés
befolyása van.

A kimerültség jelei:

●

több távollét vagy betegszabadság,

●

panaszkodás,

●

negatív hozzáállás,

●

inaktivitás a megbeszéléseken,

●

a hibák számának növekedése,

●

gondatlanság, kevesebb új ötlet és kezdeményezés.
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Tanácsaink
vezetők számára
Mindenki másképp érintett, ezért
más-más megközelítést igényel.
Bár a világjárvány körülményei mindenkit érintenek, mindannyian
másképp reagálunk rá. A munkatársak érzelmi és fizikai jólléte érzékeny
téma, mely sok figyelmet és empátiát igényel.
Mi azt javasoltuk az Időutazó Vezetőnek – és ezt tanácsoljuk minden
hasonló helyzetben lévő vezetőnek is – hogy gyakrabban folytasson
négyszemközti beszélgetéseket a munkatársaival, hogy betekintést
nyerhessen az egyének érzelmi jóllétébe és mentális egészségébe.
Sokszor már az is elég, ha az emberek úgy érzik, odafigyelnek rájuk és
meghallgatják őket, így nem érzik magukat annyira egyedül a
problémáikkal.
Amikor ilyen beszélgetést folytatsz, az alábbi kérdéseket javasoljuk:
●

Hogy vagy? Hogy érzed magad?

●

Milyen kihívásokkal szembesülsz?

●

Milyen megoldási lehetőségeket látsz?

●

Mit tehetnék, hogy segíthessek neked?

Szánj elég időt, és biztosíts nyugodt, zavartalan környezetet a
beszélgetésre, függetlenül attól, hogy az online vagy offline történik.
Győződj meg róla, hogy a beszélgetés közben nem fognak titeket
félbeszakítani. A beszélgetés közben beálló csendet használd ki arra,
hogy segíts a kollégádnak megnyílni – néhány embernek időbe telik, míg
meg tud nyílni és beszélni a problémáikról.
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Tanácsaink
HR szakemberek számára
Szisztematikus megoldás, azonnali
cselekvés.
A munkatársak mentális és érzelmi jóllétére való összpontosítás a HR
számára is kulcsfontosságú. A vállalati egészségügyi program elindítása
vagy folytatása lehet akár az egyik megoldás. A vállalat méretétől és
költségvetésétől függően ide tartozhatnak a pszichológiai támogatások,
egészségügyi szolgáltatások, sport- és fitnesszkezdeményezések,
egészséges táplálkozási kampányok, meditációs- vagy jógaórák, vagy
akár a rugalmas munkaidő is kisgyermekes szülők számára.

Hogyan lehet közvetlenül és azonnal támogatni a vezetőt egy ilyen
helyzetben?
●

Segíts felkészülni a vezetőnek a kollégákkal folytatott
beszélgetésekre.

●

Vegyél részt a beszélgetésen te is, amennyiben úgy gondolod,
szükség lesz a szakértelmedre.

●

Készítsd fel a vezetőt naprakész információkkal a vállalat vagy a
HR által az adott helyzetben kínált lehetőségekről.
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A DEVELOR szolgáltatásai
Segítség érzelmileg kimerült
& stresszes csapatoknak
A reziliencia az a képességünk, hogy hogyan
birkózzunk meg a nehéz helyzetekkel - hogy
rugalmasan tudjunk reagálni, de aztán visszatérjünk a
kiegyensúlyozott állapotba. A DEVELOR Monica Gruhl 7
védőfaktorán alapuló reziliencia tréningje világos és
gyakorlati útmutatást ad a résztvevőknek arra
vonatkozóan, hogyan értékeljék és fejlesszék a sikeres

Tudj meg többet
REZILIENCIA
tréningünkről

➤

Fedezd fel a
A NAP RITMUSA
tréningünket

➤

Tudj meg többet a
CX RAY PULSE
felmérésről

➤

küzdelemhez szükséges képességeket.

A napi tevékenységeink jobb szervezése és irányítása
- különösen a hibrid munkaszervezésben - óriási
hatással bír. A nap ritmusa tréningünk végigvezeti a
résztvevőket egy magas energiaszinten töltött napon,
és számos hasznos tippet ad a kiemelkedő
teljesítmény eléréséhez, az egyensúly megtartása
mellett.

A vezetőknek folyamatosan ügyelniük kell a
szervezet pulzusára, és rendszeresen visszajelzést kell
kapniuk a kollégák jóllétéről. A CX Ray Pulse
megoldás az egyik leggyorsabb és legegyszerűbb
eszköz erre. Rendszeres visszajelzést ad a kollégák
stressz-szintjéről, és jelzi a vezetőnek, hogy mikor kell
közbeavatkoznia.

Vedd fel velünk
a kapcsolatot!

Írd meg a kihívásodat,
megoldást adunk rá!
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A csapat elveszíti az
2
összetartozás érzését

A hosszú távmunka, a bizonytalanság és a
tisztánlátás hiánya miatt az emberek kevésbé
érzik magukat a csapat részének. A
vállalathoz való érzelmi kötődés csökken, a
csapattagokhoz való kötődés még inkább. A
klikkek még inkább bezárnak, a teljes
csapatok és a részlegek közötti
együttműködés eltűnőben van. Csökken a
csapatteljesítmény, mert az emberek nem
érzik magukat a csapat részének.
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Az Időutazó második kihívása:

”

Felbomlik a csapatom!
A hétfő délelőtti megbeszélés elég jól sikerült. A KPI-ok a tervek szerint
alakulnak, a határidőket betartották, és a csapat minden tagja
bekapcsolt kamerákkal és látszólag teljes figyelemmel volt jelen. "Szép
munka volt" - gondolta magában Tomi.
Aztán egy pillanatra eszébe jutott egy múltbéli meeting, amit a
csapatával tartott nemrég, amikor szuper kreatívak voltak, és létrehoztak
egy sikeres értékesítési kampányt... "A pokolba is, a reggeli megbeszélés
egyáltalán nem ment jól" - gondolta.
A srácok távolságtartóak és formálisak voltak, sőt néha robotikusak, mint
egy számítógépes játék mesterséges intelligencia avatárjai. Marcsi
lelkesedése hiányzott, Józsi nem viccelődött, és Zsuzsi egyáltalán nem
mutatta

a

gondoskodó

hozzáállását

mindenki

problémáival

kapcsolatban. "Mi romlott el?" - úgy döntött, hogy one-to-one
beszélgetést folytat Marcsival, a csapat leginkább társasági emberével.
Délután

1

óra

körül

felhívta

kollégáját,

hogy

megbeszéljék

a

problémákat, informális keretek között. Ő is kevésbé volt barátságos,
mint máskor. "Mindig megtárgyaljuk ezeket a dolgokat az irodában,
akkor most miért nem hajlandó beszélni... Egyébként a fenébe is,
fogalmam sincs, hogy mik lehetnek a problémák az ő osztályán. A
legtöbb infót általában a folyosón vagy azokból a beszélgetésekből
szoktam megtudni, amikor az épületben összefutunk." Leellenőrizte, hogy
figyelmesen elolvasta-e a jelentéseket, úgy gondolta, ennyi elég is,
eleget tett. "Hmm... lehet, hogy ez mégsem elég?"
A hét folyamán tudatosan figyelt a csapatszellemre, és a pénteki
összejövetelre néhány javaslatot fogalmazott meg.
A pénteki "zoom party" azonban nagy csalódás volt. Az emberek
felszínesek voltak, nem élvezték a partyjátékokat, és nem szívesen
osztották meg a munkával kapcsolatos problémáikat sem. Sőt, úgy tűnt,
mintha mindenki csak egy jó ürügyre várt volna, hogy kikapcsolódjon és
távozzon. "Mit tehetek, hogy visszahozzam a csapatszellemet?" gondolta Tomi, és eléggé elveszettnek érezte magát...

13

A probléma
Az összetartozás hiánya
A 2. vezetői kihívás gyökere az összetartozás hiánya. A személyes
találkozások hiányában az emberek úgy érzik, hogy elszakadtak a
csapattól, a vezetőjüktől és a vállalattól egyaránt.

Ez azt eredményezi, hogy az emberek távolságtartóbbak és kevésbé
nyíltak önmagukkal kapcsolatban. Kevesebb információval
rendelkeznek egymásról, legyen szó akár a munkáról, akár a
magánéletről.

Nincsenek kellemes, közös emlékeik vagy történeteik a közelmúltból,
amelyekből töltődhetnének, és amelyek erősítenék a kapcsolatukat.
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Tanácsaink
vezetők számára
Segíts az embereknek újra összekovácsolódni!
A csapaton belüli megfelelő információáramlás biztosítása
A személyes kapcsolatok kiépítése vagy újjáépítése a csapaton belüli
zökkenőmentes információáramlással kezdődik. Biztos vagy benne, hogy a
csapat minden tagja a szükséges mértékben részt vesz a belső
kommunikációban? Megfelelőek számukra a kommunikációs csatornák és
annak gyakorisága?
Rendszeres, informális csapatmegbeszélések szervezése
A formális kommunikáció mellett sok vezető nem tulajdonít elég
jelentőséget a távoli vagy hibrid felállásban tartott informális találkozóknak.
Az ilyen összejövetelek vagy személyes találkozások az irodában
természetesek - most tudatosan kell kezdeményezni őket. Nem számít, hogy
online vagy offline, az informális csapatmegbeszélések jelentősége
hatalmas. A “Happy Hour” vagy az Open Space megbeszélések
tökéletesen megfelelnek ennek az igénynek, ha pedig tovább szeretnéd
erősíteni a csapatszellemet, szervezz csapatépítő eseményt.
Találj időt az ünneplésre (munka vagy magánélet)
Volt valamilyen sikerélmény a csapatban a közelmúltban? Egy kolléga
házasságot kötött vagy születésnapja van? Ünnepeljük meg együtt!
Fejezd ki hálád kollégáidnak
A hála fontos szerepet játszik az egyéni jólétben - mind az érzés, mind a hála
kifejezése fontos. Vezetőként ügyelj arra, hogy a hálát a csapattal való
minden interakcióban előremozdítsd. Hozz létre egy rendszeres KUDOS
gyakorlatot (akár a LinkedIn funkcióját is használhatod).

15

Tanácsaink
HR szakemberek számára
Használd kreativitásod, és támogasd az
újonnan érkezők integrációját!
A legtöbb esetben a HR maga is rendelkezik tapasztalatokkal és
különböző megoldásokkal a csapatépítő eseményekkel kapcsolatosan,
amelyek online vagy hibrid környezetben egyaránt megvalósíthatóak. A
vezetők valószínűleg hálásak lesznek a kreatív ötletekért és a szervezet
segítségéért.
Nagyobb kihívást jelent az újonnan érkezők megfelelő integrálása egy
hibrid vagy távoli csapatba. Ezért a beilleszkedési folyamat kidolgozása
vagy az új normákhoz való hozzáigazítása döntő fontosságú.
És végül, de nem utolsósorban, a csapatvezetési készségek fejlesztését a
HR vagy külső szolgáltatók is támogathatják.
Hogyan segíthet a HR:
Viselkedj tanácsadóként - beszélj a vezetővel, vond be a
csapatot, és derítsd ki a problémákat kiváltó okot. Használd a
piacon elérhető diagnosztikai módszerek valamelyikét.
Hirdesd a csapatépítés erejét! Számos online és offline lehetőség
van, amelyek keveset, vagy egyáltalán nem is igényelnek
felügyeletet. Szükség esetén csatlakozhatsz facilitátorként.
Tekintsd át a meglévő integrációs folyamatot, és igazítsd azt az
online vagy hibrid csapatokhoz.
Szervezz vezetői készségekkel kapcsolatos tanulási lehetőségeket
a (távoli/hibrid) csapatirányításról.
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A DEVELOR szolgáltatásai
a csapatkohézió fejlesztésére
Egy nehéz időszak után a csapatépítések újra
virágoznak. A jól átgondolt és kivitelezett program
fokozza a csapatszellemet, serkenti a kreativitást, erősíti
az összetartozás érzését, és még az új emberek
beilleszkedését is támogathatja. Számos offline és online
csapatépítési lehetőséget kínálunk, amelyek
illeszkednek a különböző célokhoz és a különböző

Fedezd fel
CSAPATÉPÍTŐ
ajánlatainkat

➤

méretű rendezvényekhez.

Az egyének és a csapatok irányítása hatalmas kihívás
lehet egy vezető számára. A Hatékony csapatvezető
képzés a csoportfejlődés fázisaira alapozva, a tagok
egyéni erősségeinek és a tipikus csapatszerepek
figyelembevételével olyan készségeket nyújt, melyek
révén egy hatékonyan működő csapat alakítható ki.

Ismerd meg a
HATÉKONY CSAPATVEZETŐ
képzést

➤

Egy új vállalathoz csatlakozni izgalmas, de nem
könnyű

időszak.

Az

első

néhány

hónap

kulcsfontosságú az új kolléga elköteleződése és
megtartása

szempontjából.

A

életciklusban

az

különösen

onboarding

munkavállalói
fontos

szerepet játszik. Segítünk felülvizsgálni, megtervezni és
a jelenlegi hibrid munkakörnyezeteknek megfelelően

VIRTUÁLIS ONBOARDING
szolgáltatások

➤

átalakítani az onboarding folyamatokat.

Vedd fel velünk
a kapcsolatot!

Írd meg a kihívásodat,
megoldást adunk rá!
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3

Szervezeti csend

Ha az emberek nem érzik magukat
biztonságban, nem vállalnak kockázatot. Nem
szólalnak meg, nem kérdőjelezik meg a
csoport legdominánsabb tagjait vagy
elképzeléseit, vagy nem teszik fel kérdéseiket
azzal kapcsolatban, hogy miért csinálják a
dolgokat egy bizonyos módon. A kockázat túl
nagy ahhoz, hogy felszólaljanak vagy
cselekedjenek.
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Az Időutazó harmadik kihívása:

Senki sem vállal kockázatot!
"Olyanok, mint a birkák, ezt nem hiszem el!" mormogta magában Tomi,
miután elhagyta a ZOOM heti megbeszélését.
Volt csapata - még 1991-ben - tele volt újszerű ötletekkel, olyanok voltak,
mint

egy

kreatív

kincsesbánya.

Intenzív

ötletbörzéket

tartottak,

megkérdőjelezték a status quo-t és a hagyományos megközelítéseket, az
emberek egymásnak adtak löketet, kemény kérdéseket tettek fel, még
neki, a közvetlen felettesüknek is. A csapat teljesítménye pedig
ugrásszerűen megnőtt.
2021-be érkezése óta egyfajta bizalmatlanságot érez a kollégái között.
Úgy tűnik, mintha mindenki félne a többiektől, és túlságosan tisztelnék őt,
a főnököt. Arról nem is beszélve, hogy mindegyikükből hiányzik minden
kreatívitás és innováció. Kezdi azt hinni, hogy az itteni srácokat az elődje
tudatosan választotta ki úgy, hogy a "nincs ötlet, nincs probléma"
követelménynek megfeleljenek....
Tetszik neki, hogy mindenki nagyon tiszteli, sokkal jobban, mint 3
évtizeddel ezelőtt, és ez simogatja a hiúságát is. Véleményét és kéréseit
akadálytalanul és ellenállás nélkül fogadják, munkatársai egyetértenek
kijelentéseivel és javaslataival. Kivéve persze Petit, akinek mindenben
benne van a keze - szeret vele és másokkal is vitatkozni. Nagyon
kellemetlen fickó, másokra tett megalázó megjegyzésekkel, de Tomi
bevallása szerint messze a legjobb scrum master a cégnél, valódi
hozzájárulással az eredményekhez.
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Közvetlenül azután, hogy Tomi megérkezett 2021-be és a csapat
vezetője lett, hallott néhány pletykát elődjéről, Feriről, aki állítólag
kemény főnök volt. Kemény kézzel irányította a csapatot, szigorúan
betartatta a szabályokat, senki sem szeghette meg őket. 'My way or the
highway' volt a kedvenc mondása, és az emberek fegyelmezetten és
csendben követték őt - legalábbis azok a kevesek, akik a cégnél
maradtak, és akik még mindig a csapat tagjai.
"Nekem más a véleményem a vezetésről. Hagyom, hogy az emberek
megtalálják a saját útjukat, de mégis elvárom az eredményeket. A
szabályok fontosak, de a személyes kapcsolatok az elsők. Nyitott vagyok
a csapatom véleményére és ötleteire, vagy inkább nyitott lennék, mert
mint már említettem, nincsenek sem ötletek, sem kérdések" - állítja Tomi.
Ha a legutóbbi meetingre gondolunk, tökéletesen példázza a helyzetet:
Péntek reggel megtartottuk a szokásos heti találkozónkat.
Egy beszámoló körrel kezdtünk: mindenki kapott 3 percet az eredmények
jelentésére és segítségkérésre, amennyiben bármilyen probléma merülne
fel. Szerencsére senkinek sincs problémája, csak jó hírek.
Ezután volt néhány megjegyzésem és tettem fel kérdéseket, mielőtt
lehetőséget adtam volna nekik, hogy további kérdéseket tehessenek fel.
Elég kellemetlen, hogy egyáltalán nincsenek kérdések, csak ülnek, mint
a jóllakott gyerekek az óvodában. Mikinek van néhány rossz vicce, ami
vicces hangulatot teremt, ha épp nem sérteget valakit (ami időnként
előfordul).
Végül pedig arra kell “kényszerítenem” az embereket, hogy ötletekkel és
javaslatokkal álljanak elő a hatékonyság vagy a teljesítmény javítására.
Mégis, az én inputjaimon kívül semmi hasznosat nem kapok.
A csapat az innováció, a kérdések és a bátorság hiánya ellenére is
rendben teljesít, de Tomi egyáltalán nem érzi jól magát a helyzetben. Mit
javasolsz neki? Szüksége van a tanácsodra: valaminek történnie kell!
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A probléma
A pszichológiai biztonság
hiánya
A Google Arisztotelész kutatási projektjében a pszichológiai biztonságot
a vállalat legsikeresebb csapatainak első számú építőköveként
azonosította. A pszichológiai biztonság az a meggyőződés, hogy a
környezet biztonságos a kockázatvállaláshoz. Ez akkor magas, ha a
munkatársak úgy érzik, hogy szabadon kifejezhetik magukat a
csapatban anélkül, hogy félnének a kudarctól vagy a megtorlástól. Ez
olyan, mint egy Jenga-torony: nehéz felépíteni, de egyetlen mozdulattal,
akár öntudatlanul is lerombolható.
Egy bizonytalan, gyorsan változó és összetett munkakörnyezetben a
pszichológiai biztonság jelentősége még nagyobb, mivel ezek a
tényezők nagy mértékben veszélyeztetik azt.
A vezetők gyakran észreveszik a pszichológiai biztonság hiányának
negatív következményeit a csapatukban:
●

az emberek nem állnak elő innovatív ötletekkel vagy
kezdeményezésekkel

●

nem tesznek fel nyilvánosan kérdéseket, még akkor sem, ha
bizonytalanok vagy nem értenek valamit

●

az emberek meg akarják védeni magukat a hallgatásukkal.

Ha ez nem csak csapat-, hanem szervezeti szinten is így van, akkor ezt
szervezeti csendnek nevezzük.
Az ilyen szervezetekből nemcsak az innováció hiányzik, hanem olyan
cégről beszélünk, ahol az emberek elrejtik - a saját és mások - hibáit, nem
jelentik a majdnem-baleseteket (near miss) és még a kisebb baleseteket
sem, hogy elkerüljék a hibáztatást vagy a büntetést.
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Tanácsaink
vezetők számára
Ismerd fel a problémát és kezdj
gondolkozni a megoldáson!
Az első lépés a probléma felismerése: a kommunikáció kevésbé
nyílt, a csapattagok zárkózottabbá válnak, és vonakodnak a
problémák felvetésétől.
Vezetőként úgy érezhetjük, hogy nekünk kell a rendíthetetlen bástyának,
a mindentudónak lennünk. Lehet, hogy abban a tévhitben élünk, hogy
ha nem mutatunk erőt és határozottságot még bizonytalan időkben is,
az emberek nem fognak bízni bennünk és tisztelni minket. Nos, épp
ellenkezőleg. Ha biztonságot akarunk teremteni, világos kijelentésekkel és
segítségkéréssel, hozzájárulással vagy ötletekkel kell elismernünk a
korlátainkat.
Használhatod az alábbi mondatokat:
"Lehet, hogy kihagyok valamit. Kíváncsi vagyok a véleményedre."
"Új vagyok ebben a szerepben. Mit gondolsz a helyzetről?"
"Ebben nem vagyok szakértő, szükségem van a tanácsodra."
"Biztos vagyok benne, hogy nem ismerem az összes szempontot, mik a
tieid?"
A következő lépés az, hogy az őszinteség és a sebezhetőség
példaképévé válj, ami azt jelenti, hogy a vezető nyíltan felvállalja
és megosztja saját aggodalmait és gondjait is csapatával.
Végezetül, jegyezzük meg, hogy a pszichológiai biztonságot inkább
erősítik, mint károsítják a káros viselkedésre és jogsértésekre adott
méltányos válaszok. Világos szabályokat kell felállítani, szankcionálni kell
a jogsértéseket, és átlátható módon kell párbeszédet kezdeni a
történtekről.
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Tanácsaink
HR szakemberek számára
Legyél megbízható tanácsadó, és
biztosítsd a megfelelő fórumot a
párbeszéd elősegítésére!
A HR észreveheti a biztonság hiányát egy csapatban vagy szervezeti
szinten, és figyelmeztetheti és képezheti a vezetőket a pszichológia
biztonság fontosságára.
A pszichológia biztonság megteremtését és fenntartását
támogató szervezeti rutinoknak kell működniük. Néhány
nagyszerű példa az ilyen struktúrákra:
●

Fókuszált eseményelemzés (FDA)

●

A legjobb gyakorlatok megosztása

●

Fókuszcsoportok

●

Near miss (balesetveszélyes helyzet) találkozók

A fontos az, hogy az emberek összejönnek, hogy nyíltan megvitassák
véleményüket vagy hibáikat anélkül, hogy bárkit is hibáztatnának,
büntetnének vagy megaláznának. Ezek a gyakorlatok rendkívül
hatékonyak a munkabiztonság területén, és más munkaterületeken is
nagy értéket képviselhetnek.
A HR-osztálynak példaképnek kell lennie mások számára, ahol a
félelmekről való beszélgetés normális, az erőfeszítéseket értékelik
és a sikereket ünneplik.
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A DEVELOR szolgáltatásai
a pszichológiai biztonság kialakítására
Ez az egyedülálló program a vezetői bátorságot olyan
készségként közelíti meg, amely a Leadership Courage
Octagon© modellünk által jól fejleszthető. A program
formálja a hozzáállást és növeli a résztvevők félelemmel
kapcsolatos önismeretét. Gyakorlati eszközöket nyújt
ahhoz, hogy vezetőként bátorságot mutassanak.

Ismerd meg a
VEZETŐI BÁTORSÁG
tréningünket

➤

Programunk a pszichológiai biztonságot a kísérletezés
és a tanulás kultúrájának alapvető feltételeként kezeli.
E két tényező nélkül a fejlődés és - sok esetben - a
túlélés ma már aligha képzelhető el. A Pszichológiai
Biztonság modelljét egy háromlépcsős struktúra
segítségével mutatjuk be, a fókuszba állítástól a pozitív
esetekre és a jogsértésekre adott megfelelő vezetői

Ismerd meg a
PSZICHOLÓGIAI BIZTONSÁG
képzésünket

➤

reakcióig.
A pszichológiai biztonság rendkívül fontos a fizikai
biztonság szempontjából. A legtöbb biztonsági szabály
megsértése abból ered, hogy az emberek félnek
beszélni a veszélyhelyzetekről. Leadership for Safety
programunk célja a vezetői példamutatás, a
felelősségvállalás és a megfelelő munkahelyi légkör
megteremtése - a hibáztatás helyett a megelőzés

Ismerd meg a
LEADERSHIP FOR SAFETY

tréningünket!

➤

elősegítése.

Vedd fel velünk
a kapcsolatot!

Írd meg a kihívásodat,
megoldást adunk rá!
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Teljesítmény4
menedzsment

A DEVELOR nemzetközi webináriumán
részt vevő HR-vezetők szerint a
teljesítménymenedzsment-rendszer célja a csapatteljesítmény javításának
elősegítése - nem teljesül. A vállalatok
túlnyomó többsége úgy látja, hogy újra
kell gondolni a teljesítmény
nyomonkövetésének, felülvizsgálatának
és értékelésének módját.
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Az Időutazó negyedik kihívása:

Elvesztem a
teljesítményértékelésben!
Az Időutazó Vezető aggódva nézte a postaládájában lévő emlékeztetőt
a HR-től - itt az ideje az évközi teljesítményértékelésnek.
"Az az átkozott értékelés" - morogta magában. Még emlékezett arra,
amikor a 90-es években a korábbi cégénél bevezették a rendszert... A
kínos

pillanatok

az

értékelő

beszélgetés

során,

a

rengeteg

adminisztráció... Az egész teljesen felesleges. Az értékelés a fiók mélyén
landolt, és elfelejtődött egészen a következő alkalomig.
"Vajon változott-e azóta a helyzet?" - gondolta. Ha őszinte akart lenni
magához, fogalma sem volt, hogyan vagy mit értékelhetne most, hogy
a csapatának tagjai távmunkában dolgoznak. Régebben, amikor
mindenki egy helyen volt, egyszerűbb volt a helyzet. Látta, hogy kik
vannak az irodában, mikor érkeztek és mikor távoztak, mit csináltak,
hány szünetet tartottak... de ezt most egyáltalán nem tudta felügyelni.
A csapata egész jól teljesített. Persze, mindig lehetne jobb is, de a
körülményeket figyelembe véve ez rendben van - legalábbis egyelőre. A
szíve mélyén azonban tudta, hogy az év végére tőle és a csapattól is
jobb teljesítményt várnak.
Egyéni szinten azonban bizonytalanabb volt abban, hogy miként ítéli
meg kollégái teljesítményét. Nem látta őket. Nem tudta, hogy mennyit és
milyen keményen dolgoztak valójában.
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Egyenként kezdett el gondolkodni a kollégái teljesítményén.
János egy tapasztalt szakember, akinek a teljesítménye sajnos épp oly
változékony, mint a hangulata. Zseniális elme, aki hajlamos éjszaka
lehetetlen időpontokban e-maileket küldeni, majd napközben
félálomban, hozzáadott érték nélkül ülni a megbeszéléseken. Gyakran
tűnik úgy, mintha unatkozna, és - ahogy egyszer említette - már nem
talál kihívást a munkájában.
Aztán ott volt Klára - egy laza és beszédes ember, aki mindig
mindenkit felvidít a találkozókon. Szorgalmas, de úgy tűnik, képtelen
megszervezni és megtervezni a feladatait. Állítása szerint túlterhelt, de
- gondolta Tomi - a probléma inkább a munkaidejének beosztásával
van.
Mária, a csapat egyik újonca. Tomi még nem is találkozott vele
személyesen. Kezdetben nagyon lelkes és pozitív volt, de mostanra
mintha alábbhagyott volna a proaktivitása. Gyakran panaszkodik,
hogy nem érti a szerepét a csapatban, és bizonytalan abban, hogy
mit várnak el tőle.
...és ott van Peti... az ügyeletes bajkeverő. Úgy tűnik, semmi sem elég
jó neki. Vezetői ambíciói vannak, de jelenleg nincs lehetősége az
előléptetésre.
Mindezek természetesen csak Tomi feltételezései voltak. Határozottan
hiányzott az információs kirakós játék számos darabja.
"Információ... - sóhajtott fel. Egyrészt lenyűgözte a 2021-ben
rendelkezésre álló kommunikációs csatornák sokfélesége. Az ad hoc
megbeszélések mellett néha WhatsAppon kommunikált a csapat
tagjaival. Vagy e-mailben. Vagy mindkettőben. Vagy - véletlenül sehol. Néha arra sem emlékezett, hogy melyik üzenetet hova küldte,
vagy.... egyáltalán elküldte-e.
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A legrosszabb az volt, hogy Tomi nem tudta, hogy a munkatársai
mennyire kommunikálnak egymással, vagy hogy kommunikálnak-e
egymással. Összeszorult a gyomra a gondolatra, hogy ebben a
kommunikációs zajban valószínűleg sok fontos információ elveszik.
Gyorsan elhessegette ezeket a zavaró gondolatokat, és visszatért a
teljesítményértékeléshez.
Emlékezett egy beszélgetésre egy HR-es kollégával, amikor megérkezett,
és egy dokumentumra a KPI-okról... Már akkor sem volt biztos benne,
hogy ezek még mindig relevánsak, de nem akarta megkérdőjelezni őket.
Talán itt az ideje, hogy megtegye... ?
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A probléma
Az egyéni teljesítmény
összetevői
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 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 helyzetet tovább nehezíti, hogy bár a vállalat rendelkezik
teljesítményértékelési rendszerrel, azt általában nem megfelelően
alkalmazzák és használják.
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 magasabb szintre emelhető.
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Tanácsaink
vezetők számára
Fogalmazz meg 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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A DEVELOR szolgáltatásai
Teljesítménymenedzsment segítésére
Teljesítménymenedzsment szolgáltatásainkat minden
olyan vezetőnek ajánljuk, aki az egyéni és vállalati
teljesítmény, az üzleti eredmények javítására és ösztönző
környezet megteremtésére törekszik. A tanácsadás segít
a megfelelő teljesítmény menedzsment-ciklus és rutinok
felállításában, míg a képzés a teljesítményorientált
vezetés készségeinek és módszereinek elsajátítására

Ismerkedj meg
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI

módszereinkkel!

➤

összpontosít.

A Vezetés Esszenciája képzés célja a munkavállalók
fejlesztése, inspirálása és motiválása. Tudatosítjuk a
vezetőkben, hogy az egyéni teljesítmény milyen
hatással van a vállalat teljesítményére. Különös
hangsúlyt fektetünk a visszajelzések adásának
fontosságára és folyamatára, valamint a vezetői
coaching megbeszélések lefolytatására a

Ismerd meg
VEZETÉS ESSZENCIÁJA
képzésünket!

➤

teljesítmény irányításában.

Kommunikációs vagy együttműködési problémák
esetén a Team Sociomapping hatékony vizuális
diagnosztikai és fejlesztési eszköz. Segít a vezetőnek és
a csapatnak elemezni a jelenlegi és az ideális
állapotot, felszínre hozni a problémákat és dolgozni a
megoldáson.

Vedd fel velünk
a kapcsolatot!

Fedezd fel a
TEAM SOCIOMAPPING
módszert!

➤

Írd meg a kihívásodat,
megoldást adunk rá!
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Kommunikációs
5
túlterheltség

Az unalmas és értelmetlen értekezletek
és a számtalan, tisztázatlan
kommunikációs csatorna mind komoly
hatékonysági problémákat okoz a
vezetők és csapataik számára.
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Az Időutazó ötödik kihívása:

Mindannyian túlterheltek
vagyunk a kommunikációval!
Az Időutazó Vezető a számítógépe előtt ült, és az előtte álló hétre szóló
naptárát nézegette. Nem hitt a szemének.
Története során máskor is töltött már be vezetői szerepet, de még soha
nem tapasztalta, hogy ennyi időt töltött volna megbeszélésekkel. Érti,
hogy 2021-ben az emberek többnyire online kommunikálnak, de ennyi
értekezletet tartani nagyon megterhelő számára.
"Mikor dolgoznak ezek az emberek, ha állandóan értekezleteken ülnek?"
- mormogta komoran.
Ha teljesen őszinte akart lenni, a legtöbb esetben csak vizuálisan volt
jelen a megbeszéléseken. Annyi munkája volt, hogy nem engedhette
meg magának, hogy folyamatosan, aktívan részt vegyen a témákban.
Mindig csatlakozott a megbeszélésekhez, de csak felületesen hallgatta a
beszélgetést.
Eközben elolvasta az e-mailjeit, és más, aznap rá háruló feladatokon
dolgozott. "Nem jó ez így" - töprengett, de mit tehetnék?" - gondolta, és
szabadkozott. Nem meglepő, hogy a nap végére kimerült az állandó
multitaskingtól.
Gyakran hallja, hogy csapatának tagjai panaszkodnak, hogy hívogatják
őket, miközben egy megbeszélésen ülnek, vagy sürgős problémákat kell
megoldaniuk az ügyfeleiknek... "Nem csoda, hogy az utóbbi időben
megszaporodtak a hibák" - gondolta.
Ami különösen frusztráló volt, hogy az emberek szünet nélkül, közvetlenül
egymás után szervezték a megbeszéléseket, nem hagyva egy percet
sem

a

tartalomra

való

gondolkodásra.

A

munkavállalók

egyik

megbeszélésről a másikra ugráltak, gyakran késve és felkészületlenül
érkeztek. Sokszor ugyanez a helyzet állt fenn az értekezletek szervezőivel
is.

34

”

Gyakran kapott meghívást meetingekre anélkül, hogy tudta volna,
hogy az miről fog szólni, és hogy mi a fenének kell jelen lennie. Meg
tudott őrülni azokon a drága perceken - órákon, napokon... -,
amelyeket teljesen értelmetlen megbeszéléseken töltött. "Miért nem
tisztelik az emberek egymás idejét...?" - tűnődött.
Nagyon szerette volna tiszteletben tartani a csapattagok idejét, ezért
csak ad hoc jelleggel szervezett csoportok meetingeket - csak akkor,
amikor valamit meg kellett beszélni. "Úgyis tudom őket e-mailben
tájékoztatni" - gondolta.
Ugyanakkor nagyon aprólékos volt, amikor kevesebb találkozót hívott
össze. Részletes napirendet és előkészítő anyagokat küldött, és
igyekezett mindent a ppt-diákra szorítani, hogy segítse magát, amikor
beszélnie kell. És imádott beszélni, különösen, ha az ő témájában
tehette ezt... Ezért nem értette, miért veszíti el olyan gyorsan a kollégái
figyelmét. Már 10 perc beszéd után felismerte a multitasking jól ismert
jeleit a kollégái arcán. Fogalma sem volt róla, hogy mit csinál rosszul...
De a találkozók csak egy része volt a problémáinak. Meglepte a
2021-ben rendelkezésre álló kommunikációs csatornák sokfélesége;
lenyűgözték az emberek által használt különböző eszközök és
alkalmazások. Csatlakozott a WhatsApphoz, mert a vezetőségnek volt
ott egy chat-csoportja. Egy barátja ajánlására a Vibert is letöltötte. Az
ad hoc megbeszélések mellett néha a Telegramban kommunikált a
csapat tagjaival. Vagy e-mailben. Vagy mindkettőben. Vagy véletlenül - sehol. Néha arra sem emlékezett, hogy melyik üzenetet
hova küldte, vagy.... küldte-e egyáltalán.
A telefonja folyamatosan csipogott az értesítésekről. "Hmm, szeretem
ezeket a kütyüket, de ez már egy kicsit... túl sok." Előbb-utóbb vagy
megszokom, vagy megőrülök" - forgatta reménytelenül a szemét.
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A probléma
Hiányzó és nem működő
szabályok és normák
A világjárvány kezdetén nem voltak világos szabályok és normák a
találkozókra vonatkozóan, csak néhány informális szabályt hoztak létre a
vezetők és a munkavállalók. Most egy hibrid munkamódszer felé tartunk,
amikor egyesek az irodában, mások pedig otthonról dolgoznak minden
nap - ezt még nehezebb kezelni, mint a teljesen home office
környezetet. Rengeteg konfliktus fog kialakulni demotivációval és
frusztrációval, miközben a termelékenység csökkenni fog.
Ez a kommunikációs csatornák nem tudatos, ad hoc használatával
együtt a hatékonyság komoly romlásához vezet.
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Tanácsaink
vezetők számára
Alkoss világos normákat, szabályokat és
előírásokat magad és csapatod
érdekében
Kezdd a "mikor" meghatározásával. Melyek azok az időkeretek, amikor a
találkozókat meg lehet szervezni? (Más szóval, mikor nem lehet
egyáltalán megbeszéléseket tartani.) Javasoljuk számodra, hogy a
megbeszéléseket csak fél/egy órával a hivatalos nap kezdete után
szervezd meg. Ezáltal az emberek nem egy azonnali megbeszéléssel,
hanem a nap megtervezésével, az e-mailek feldolgozásával, néhány
telefonhívással és a különböző feladatok elvégzésének megkezdésével
kezdhetik a munkaidejüket.
Tarts ebédszünetet úgy, hogy 12-13 óra között vagy később, egyáltalán
ne szervezz megbeszéléseket, sem 16 vagy 17 óra után (egy órával a
hivatalos munkaidő vége előtt).
A megbeszélések hossza: Ha azt szeretnéd, hogy a kollégáid időben
érkezzenek, nem javasoljuk, hogy 60 perces megbeszéléseket tarts különösen nem egymás után, megbeszélések közötti szünet nélkül. Ez
nagy valószínűséggel lehetetlenné teszi a résztvevők időben történő
érkezését, így késések láncolatát hozod létre az egész napra. Szervezz
inkább 25 és 50 perces értekezleteket, és tartsd be az időt (a legtöbb
programban beállíthatod az értekezletek alapértelmezett időtartamát változtasd meg 30/60-ról 25/50-re).
Számíts rá, hogy a kollégáid legalább 1 perccel korábban érkeznek. A
25/50 perces szabállyal ez jól kezelhető. A plusz idő felhasználható a
társas kapcsolatok ápolására.
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És végül, készülj fel jól a saját megbeszéléseidre - határozd meg a célt,
tervezd meg a napirendet, gondosan válaszd ki a résztvevőket, küldj
előre meghívókat és előkészítő anyagokat, és teremts olyan kultúrát,
amelyben az emberek fel is készülnek a megbeszélésekre.
Gyakran tapasztaljuk - különösen a nagyvállalatoknál -, hogy sokkal több
ember vesz részt a megbeszéléseken, mint amennyinek valójában lennie
kellene. Spóroljunk időt másoknak - kérdezzük meg magunktól, amikor
kollégáinkat hozzáadjuk a megbeszélés meghívójához: "Szükséges-e az ő
részvétele?" Ha bizonytalannak érzed magad, jobb, ha kihagyod az
illetőt. Ha úgy érzed: "Azt akarom, hogy ő is tisztában legyen azzal, hogy
mi történik, ezért akarom meghívni", akkor jobb választás, ha nem hívod
meg ezeket az embereket, hanem utólag küldesz nekik összefoglalót a
megbeszélésről.
Lássunk néhány alapvető szabályt a meeting memokra vonatkozóan:
●

Legyen minél rövidebb - ha rövidebb a feljegyzés, nagyobb az
esélye, hogy az emberek elolvassák.

●

Csak a meghozandó döntéseket és intézkedéseket sorold fel - ne
írj le minden felesleges vagy lényegtelen részletet.

●

Foglalkozz az utókövetéssel - a fő cél az, hogy nyomon kövesd,
mit hajtottak végre az intézkedésekből, és mi az, ami még
hátravan.

A kommunikációs hatékonyság javítása érdekében tudatosan válaszd ki
a kommunikációs csatornákat. Ez gyakran a használt csatornák
számának csökkentését jelenti - különösen a chatprogramok esetében.
Határozd meg, hogy melyik kommunikációs csatornát milyen célra és
kivel használod.
A megbeszélési irányelvekhez hasonlóan fontos meghatározni azt az
időkeretet is, amikor a chat-üzenetekben elérhető vagy. Azzal, hogy
éjjel-nappal elérhető vagy, kockáztatod a munka és a magánélet
egyensúlyát és a hatékonyságot. És végül, de nem utolsósorban ne
feledkezz

meg

arról,

hogy

a

telefonodon

lévő

értesítéseket

is

szabályozhatod. Néhány gyors és egyszerű beállítással testre szabhatod
az értesítések fogadásának/nem fogadásának gyakoriságát, hangját és
akár az időkeretet is.
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Tanácsaink
HR szakemberek számára
A hatékonyságot szolgáló szabályok és
ajánlások felé vezető út könnyítése
Támogasd a tárgyalási kultúra fejlesztését irányelvekkel - legyél a
kezdeményezője és nagykövete az egyértelmű elvek kialakításának és
végrehajtásának. A szervezeten belüli találkozók időzítése és az idővel
kapcsolatos szabályok döntő fontosságúak. Bevonhatsz néhány kollégát
belső workshopokba, hogy megalkossák azokat a normákat és
szabályokat, amelyek a legjobban illeszkednek a vállalathoz és a
kultúrához. Ha szükséges, vonj be egy külső facilitátort is.
Legyen vezetői működési modelled a vezetők számára - tartalmazza
azokat a rendszeres tevékenységeket, amelyeket elvársz a vállalat
különböző szintű vezetőitől; az értekezletek fontos részét képezik egy ilyen
modellnek. A napi megbeszélések vagy a rendszeres heti megbeszélések
nem lehetnek egyéni döntések eredményei, ezeket szervezeti szinten kell
kialakítani. A HR segítségképp létrehozhat és megoszthat vázlatokat és
ellenőrző listákat a megbeszélésekhez, hogy még strukturáltabbá és
hatékonyabbá tegye azokat.
Emellett a további kommunikációs csatornák, például a különböző chatvagy üzenetküldő programok használatára vonatkozó ajánlások
meghatározása - mit, milyen célra és mikor használjunk - szintén javíthatja
a szervezet általános kommunikációs hatékonyságát.
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A DEVELOR szolgáltatásai
hatékonyság fejlesztésére
A home office-ban dolgozó munkatársak vezetése
programunk gyakorlati vezetői rutinokat és stratégiákat
nyújt a távoli csapattagok motiválásához,
felügyeletéhez és felülvizsgálatához, valamint a
technológia segítségével a csapat együttműködésének

HOME OFFICE-BAN

➤

DOLGOZÓ MUNKATÁRSAK
VEZETÉSE tréningünkről

fokozásához.

A felkészületlen vagy rosszul irányított, nyomonkövetés
nélküli megbeszélések igen mérgezőek - ez az online
találkozókra is vonatkozik. Programunk végigvezeti a
résztvevőket a hatékony online megbeszélések 5
sikertényezőjén. Megtanulják, hogyan készítsék elő,
szervezzék és vezessék le a hatékony online
megbeszéléseket, a hangsúlyt az interakcióra és a
résztvevők elkötelezettségének növelésére helyezve.

Érdeklődj
VIRTUÁLIS MEETINGEK
tréningünkről

➤

A hibrid munka körülményei között rugalmas
rendszerre van szükségünk, amely segít abban, hogy
produktívabbak legyünk, biztosítja a hatékonyságot
és segít elkerülni a kiégést. Képzésünk a Getting Things
Done módszerre épül, amelyet a hibrid munka
körülményeihez igazítottunk. Ez megbízható alapot

Fedezd fel

nyújt a feladatok és az időgazdálkodás

HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS
OTTHON képzésünket!

➤

optimalizálásához távmunkában.

Vedd fel velünk
a kapcsolatot!

Írd meg a kihívásodat,
megoldást adunk rá!
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Fejleszd a
munkatársaidat,
biztosítsd a jövőd
A munkavállalók a fejlődési
lehetőségeket keresik.*
KERÜLD EL A JÁRVÁNY UTÁNI ELVÁNDORLÁST
A növekedési elvárás nem feltétlenül jelent előléptetést. Sok esetben a
munkavállaló olyan környezetet vár el, amely lehetővé teszi számára,
hogy kifejezze ambícióit, ahol megbeszélheti a hosszú távú célokat és a
jóléti állapotot. Ha a jelenlegi vezető nem rendelkezik azzal a
képességgel, hogy ezt a környezetet ápolja, akkor az új vállalatnál lévő
fogja. A pánik utáni kilépési hullám elkerülése érdekében a
vállalatoknak meg kell erősíteniük a vezetők azon képességeit, hogy
világosan kommunikáljanak a munkavállalókkal a növekedési és
fejlődési lehetőségeikről, és így biztosítsák, hogy a munkavállalók
megbecsültnek érezzék magukat.
BIZTOSÍTS IZGALMAS TANULÁSI LEHETŐSÉGEKET
A mai vezető igényes. Ahhoz, hogy csatlakozzon bármely formális
fejlesztéshez, egy jól átgondolt programot várnak. Az hibrid az online és
személyes, saját tempójú és oktató által irányított tanulás keveréke,
digitális eszközökkel és játékalapú, történetvezérelt képzéssel. Ennek
kialakításához tervezz alaposan, és használj fel minden rendelkezésedre
álló visszajelzést. Az Időutazó Vezető története további elemekkel
kiegészítve olyan irány, amelyet érdemes lehet megvizsgálni.
Vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan építhető fel
egy vezetőfejlesztési program!
* Munkavállalói elvárások 2021 jelentés, amely 30 millió munkavállaló elemzésén alapul.
Az adatok 160 országból érkeztek.
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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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Hatékony Vezetés 2021-ben?
Az Időutazó Vezető segédlete
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A DEVELOR egy nemzetközi tréning és tanácsadó vállalat, 29 éve
működik Magyarországon. Jelenleg 16 országban vagyunk jelen.
Megváltoztatjuk az emberek gondolkodásmódját, viselkedését és
rutinjait.

