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«Υπάρχει ένα τεράστιο χάσµα µεταξύ της ευθυγράµµισης και της δέσµευσης. Το 

άτοµο που  νιώθει δεσµευµένο, δίνει ενέργεια, πάθος και ενθουσιασµό που δεν θ 

µπόρεσε να δώσει  κάποιος που ήταν απλώς ευθυγραµµισµένος» 

 

  -Michael De Kare-Silver Συγγραφέας του βιβλίου Strategy in     

                 Crisis: Why Business Urgently needs a completely New Approach 

 

 

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΟΛΩΝ 

 

Το σηµερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την υλοποίηση της 

στρατηγικής από όλους, ως µια υπευθυνότητα στην οποία όλοι συµµετέχουν και όχι 

µόνο εκείνοι που κατέχουν ηγετικές θέσεις σε µια επιχείρηση. Το εργατικό 

προσωπικό   το οποίο λειτουργεί αρµονικά  ανταποκρινόµενο στους εταιρικούς 

στόχους που έχουν τεθεί µεταβάλλεται σε µια υπολογίσιµη δύναµη στην αγορά που 

η εταιρία δραστηριοποιείται. Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις στο σηµερινό 

περιβάλλον της ηγεσίας είναι πως θα καταφέρουµε  να ευθυγραµµίσουµε τις 

προτεραιότητες των εργαζόµενων και τις συµπεριφορές που αναπτύσσονται  στην 

επιχείρηση µε  την εταιρική στρατηγική. 

 

Συχνά, οι νέες εταιρικές στρατηγικές προωθούνται προς τους εργαζόµενους χωρίς να 

τους παρέχεται καµία βοήθεια για το πως πρέπει να χειριστούν και ιεραρχήσουν τις 

εργασίες και τα καθήκοντα τους. Για να κλείσει αυτό το κενό της ευθυγράµµισης, οι 

ηγέτες συχνά καταφεύγουν σε µια «θεραπεία» η  οποία έχει τις ρίζες της από παλιά 

και αυτή δεν είναι άλλη από την εκπαίδευση των ανθρώπων. 

 

Οι εταιρίες που  καταφέρνουν να διατηρούν µια συνεχώς υψηλή απόδοση έχουν 

µακροπρόθεσµους και καλά εστιασµένους στόχους εκπαίδευσης προκειµένου να 

γεφυρώσουν τα κενά που υπάρχουν σε ό,τι αφορά ικανότητες και γνώσεις καθώς 

αυτά σχετίζονται µε την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. Στην ίδια χρονική 

στιγµή, υπάρχουν εταιρίες που  διεξάγουν εκπαιδευτικά προγράµµατα χωρίς να 

δείχνουν στους εργαζόµενους τη σχέση µεταξύ εκπαίδευσης και ανάπτυξης µε την 
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στρατηγική της εταιρίας. Αυτές οι δύο αυτόνοµες, φαινοµενικά,  δραστηριότητες  

συγκρούονται και οι εργαζόµενοι αρχίζουν να δίνουν τις δικές τους ερµηνείες 

σχετικά µε το πως πρέπει να αποδίδουν ή µε το πως πρέπει να βελτιώσουν τις 

προσωπικές τους ικανότητες για να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τη στρατηγική. 

 

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης αν είναι 

ξεκοµµένη από άλλες επιρροές που σχετίζονται µε την απόδοση των εργαζοµένων, 

έχει µάλλον χαµηλή αποτελεσµατικότητα. Αυτό που µετράει είναι να διαµορφώνονται  

εταιρικοί στόχοι και να δηµιουργούνται στοχευµένες  στρατηγικές που να συνδέονται 

µε αυξηµένες οικονοµικές αποδόσεις στο συντοµότερο δυνατόν χρονικό διάστηµα. 

 

Η νέα πρόκληση για τους σηµερινούς ηγέτες είναι να κατανοήσουν πως θα 

ενισχύσουν και ευθυγραµµίσουν πρωτοβουλίες ανάπτυξης των ανθρώπων όπως είναι 

το e-learning, η εκπαίδευση σε αίθουσα, το coaching, οι βελτιωµένες διαδικασίες 

εύρεσης και επιλογής προσωπικού µε απώτερο στόχο την µεγαλύτερη απόδοση του 

ανθρώπινου δυναµικού. Εκείνες οι εταιρίες που καταφέρνουν να έχουν υψηλές 

αποδόσεις από την επένδυση στην εκπαίδευση αντιλαµβάνονται ότι το κλειδί στην 

υπόθεση βρίσκεται στο πως οι γνώσεις και οι ικανότητες που αναπτύχθηκαν στην 

εκπαίδευση θα χρησιµοποιηθούν στο υψηλότερο δυνατό βαθµό  όταν οι εργαζόµενοι 

επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους. Αυτές οι εταιρίες είναι σε θέση να 

αντιληφθούν την σηµαντικότητα στη γεφύρωση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης 

και ανάπτυξης µε την επιχειρηµατική στρατηγική. 

 

Ο στόχος είναι να µετακινήσουµε µια εταιρία από τον παραδοσιακό τρόπο 

αντιµετώπισης της εκπαίδευσης σε µια λογική Βελτίωσης της Ανθρώπινης Απόδοσης 

και να δηµιουργούµε υψηλή αποτελεσµατικότητα σε συνεχή βάση. Η αλήθεια είναι 

ότι µόνο οι εταιρίες που µετασχηµατίζουν τη διαδικασία µάθησης από µια απλή 

διοργάνωση σεµιναρίου σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα, δηµιουργούν τις 

προϋποθέσεις για συνεχή βελτίωση της απόδοσης, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα. 

 

Συχνά, η έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων από τη πλευρά των εργαζοµένων είναι ο 

βασικός λόγος για µια µέτρια ανάπτυξη της εταιρίας αλλά δεν είναι µόνο αυτός. Τρεις 

παράγοντες σε συνδυασµό µεταξύ τους επηρεάζουν την βελτίωση της απόδοσης: ο 

εργαζόµενος, η ίδια η εργασία και το περιβάλλον εργασίας. 
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Για παράδειγµα,  έρευνες δείχνουν ότι ένας από τους σηµαντικότερους δείκτες για τη 

βελτίωση της απόδοσης είναι το πως οι εργαζόµενοι δέχονται τις νέες απαιτήσεις 

απόδοσης που µπορεί να θέσει η εταιρία. Μερικοί µπορεί να αισθάνονται ότι 

γνωρίζουν όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν και ότι «κανένας εισηγητής σεµιναρίου 

δεν µπορεί να µου πει τίποτα καινούργιο ή διαφορετικό σχετικά µε το πως πρέπει να 

πουλάω, να διοικών ή να συµπεριφέροµαι» ενώ κάποιοι άλλοι αµφιβάλουν για την 

ικανότητα τους να µαθαίνουν νέες ιδέες και νέους τρόπους αντιµετώπισης. 

 

Η αποτελεσµατική βελτίωση της απόδοσης πηγαίνει πιο µακριά από το κρίσιµο νέων 

ικανοτήτων και γνώσεων. Το σηµαντικότερο είναι να πιστέψουν οι ίδιοι οι 

εργαζόµενοι ότι η νέα γνώση µπορεί να αποκτηθεί τόσο για το δικό τους καλό όσο 

και για το καλό της εταιρίας αφού θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων της. 

Πράγµατι, πολλοί εργαζόµενοι που έχουν  τις γνώσεις και τις ικανότητες δεν  

καταφέρνουν πάντα να διατηρούν υψηλή απόδοση και το ίδιο συµβαίνει µε 

υπάλληλους που περνούν από διάφορα στάδια αξιολογήσεων και επιλέγονται για 

υψηλότερες θέσεις. Αυτό συµβαίνει  επειδή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόδοση µας στην εργασία:  η ύπαρξη των σωστών διαδικασιών, ο 

καλός σχεδιασµός της ροής της εργασίας, η µέτρηση  και η αξιολόγηση της 

απόδοσης, τα κίνητρα που πρέπει να υποστηρίζουν τους εταιρικούς στόχους, η 

χρήση των κατάλληλων  τεχνολογιών για την υποστήριξη των διαδικασιών και των 

συστηµάτων και  η σωστή επαναπληροφόρηση (feedback). Η πραγµατοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων που γίνεται ανεξάρτητα από τους παράγοντες που 

προαναφέρθηκαν, συνήθως οδηγεί σε απογοητευτικά αποτελέσµατα. 

 

Η προσέγγιση της Wilson Learning Worldwide  σχετικά µε την Βελτίωση της 

Απόδοσης των Ανθρώπων καταφέρνει να µετατοπίζει εταιρίες  από το να έχουν έναν 

προσανατολισµό διεξαγωγής σεµιναρίων στη δηµιουργία µιας συστηµατικής 

προσέγγισης για την βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων ως ένα αναπόσπαστο 

στοιχείο της επιχειρηµατικής ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι ότι οι µεµονωµένες 

εκπαιδεύσεις των υπαλλήλων είναι µάλλον  τελείως αναποτελεσµατικές και οι 

σηµερινές εταιρίες δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν τέτοιου είδους επενδύσεις 

που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν. 

 

Με περισσότερα από 35 χρόνια εµπειρίας στην εκπαίδευση των ενηλίκων καθώς και 

στην αξιολόγηση προσωπικού, έχουµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι µια καλά 



 

Team Management Consultants 

ευθυγραµµισµένη και συστηµατική προσέγγιση στη περιοχή της Βελτίωσης της 

Απόδοσης των Ανθρώπων είναι ο µόνος δρόµος µε τον οποίο µπορούµε να 

διασφαλίσουµε υψηλή αποτελεσµατικότητα σε συνεχή βάση. Η Wilson Learning 

Worldwide συνεχίζει την αποστολή της να βοηθάει ανθρώπους και οργανισµούς να 

πετυχαίνουν υψηλή απόδοση µε αίσθηµα ικανοποίησης και εκπλήρωσης. Αυτό που 

όλοι µας πιστεύουµε είναι ότι οι άνθρωποι αποδίδουν καλύτερα όταν η εργασία που 

κάνουν τους «γεµίζει» και ότι όσο πιο υψηλή είναι η απόδοση τους τόσο πιο καλά 

νιώθουν οι ίδιοι. 

 

«Κάθε φορά που επιχειρούµε να βελτιώσουµε την απόδοση κάποιου ατόµου, 

στοχεύοντας αποκλειστικά  και µόνο στη  νέα γνώση και πληροφόρηση και στην 

απόκτηση νέων ικανοτήτων, κάνουµε την αφελή υπόθεση ότι η απόδοση αυτού του 

ατόµου απέχει µακράν αυτής που επιθυµεί η εταιρία. Αγνοούµε το περιβάλλον 

απόδοσης. Αυτό το περιβάλλον – το σύστηµα -  έχει µια τεράστια επίδραση στον 

τρόπο µε τον οποίο ο κόσµος κάνει τη δουλειά του, επηρεάζοντας την 

αποτελεσµατικότητα όλης της εταιρίας.» 

 

  -Gary Rummler και Alan P. Brache 

 

 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 

Η σύνδεση των ικανοτήτων των αθρώπων µε την εταιρική στρατηγική προϋποθέτει 

από τις σύγχρονες επιχειρήσεις να αντιληφθούν ότι η ανάπτυξη των υπαλλήλων 

τους  είναι µόνο ένας από τους κρίκους στην αλυσίδα της βελτίωσης της απόδοσης. 

Υπάρχουν και άλλοι  κρίκοι που είναι επίσης σηµαντικοί και που συµβάλλουν στην 

εταιρική στρατηγική: ευθυγραµµισµένες διαδικασίες και µετρήσεις απόδοσης, 

ολοκληρωµένα «εργαλεία» που συµβάλλαν στην επίτευξη του έργου, νέες 

τεχνολογίες και υποστήριξη από τη διοίκηση σχετικά µε νέες γνώσεις και ικανότητες. 

 

Η Wilson Learning Worldwide έχει εστιάσει στη δηµιουργία µιας πρακτικής 

προσέγγισης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων µε γνώµονα την 

υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. Αυτή η πρακτική προσέγγιση δηµιουργεί ένα 

σύστηµα για τη συνεπή  και οµοιογενή ανάπτυξη των ικανοτήτων των  εργαζοµένων, 

υποστηρίζοντας την εταιρική στρατηγική. Πρόκειται για έναν µηχανισµό που 
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διασφαλίζει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την αύξηση του επιπέδου της 

απόδοσης,σε κάθε επίπεδο ενός οργανισµού, ξεκινώντας από µια απλή υποοµάδα και 

καταλήγοντας σε ολόκληρα τµήµατα, τοµείς ή µονάδες. Πρόκειται για µια αρχή που 

θα µας βοηθήσει να αναπτύξουµε ένα καλύτερο επίπεδο κατανόησης των 

διαδικασιών, των προτεραιοτήτων και των κινήτρων σε µια επιχείρηση. 

 

Η προσέγγιση για την βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων αποτελείται από τρία 

βασικά συστατικά στοιχεία: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
ΚΑΙ  

ΑΝΑΠΛΗΡΟ- 
ΦΟΡΗΣΗ 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

 
 

 
MANAGEMENT 

ΚΑΙ 
COACHING 

 

 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΟΥ 

ΕΠΗΕΡΑΖΟΥΝ 
ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

Η επιθυµία  να βελτιώσουµε την εταιρική απόδοση πηγάζει από τις πραγµατικές 

προκλήσεις που  σχετίζονται µε την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. Η 

«πρόσκληση για δράση» δηµιουργεί µια λογική και  ένα περιβάλλον  στο οποίο 

ενθαρρύνεται η Βελτίωση της Απόδοσης των Ανθρώπων. Για να µπορούν οι 

πρωτοβουλίες  βελτίωσης να καρποφορήσουν και να υποστηριχθούν κατάλληλα από 

όλο τον οργανισµό, πρέπει να συνδέονται µε κάθε δυνατό τρόπο µε τη στρατηγική 

της εταιρίας.  Όταν οι επιχειρήσεις διεξάγουν εκπαιδευτικά προγράµµατα ή 

οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης  χωρίς να  υπάρχει σύνδεση µε την 

εταιρική στρατηγική τότε δεν καταφέρνουµε να εξασφαλίσουµε την ανάλογη 

εταιρική υποστήριξη και η συνολική απόδοση κινδυνεύει. 

 

Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στην εταιρία, περιλαµβάνει  τρία βασικά 

συστατικά στοιχεία: 

 

α. Εντοπισµός εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την 

εταιρία.  Εξωγενείς δυνάµεις που κάποιες φορές η εταιρία δεν µπορεί να ελέγχει 

µπορούν να επηρεάσουν και διαµορφώσουν τις στρατηγικές της και τον τρόπο που 

λαµβάνονται οι αποφάσεις από τη διοίκηση. Οι εξωγενείς επιρροές περιλαµβάνουν τη 

κατάσταση της οικονοµίας, τον αυξηµένο ανταγωνισµό, τις πιέσεις  για µείωση 

τιµών, την καινοτοµία στον τεχνολογικό τοµές, τις κυβερνητικές ρυθµίσεις και πολλά 

άλλα. 

 

Οι ενδογενείς παράγοντες αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες της εταιρίας που 

επηρεάζονται από τους εξωγενείς παράγοντες. Αυτοί µπορεί να είναι: τα  δυνατά 

σηµεία της εταιρίας και οι διαδικασίες της, οι απαιτήσεις των µετόχων και των 

πελατών, οι οικονοµικές συνθήκες που υπάρχουν, η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί 

και πολλοί άλλοι ακόµα παράγοντες. 

 

β. ∆ηµιουργία  διαδικασίας  σύνδεσης µε την εταιρική στρατηγική.  Από την 

ανάλυση των εξωγενών και ενδογενών παραγόντων προκύπτουν νέες ή 

τροποποιηµένες στρατηγικές. Αυτές οι στρατηγικές µπορούν να αναπτυχθούν σε  

επίπεδο οµάδας, τµήµατος, business unit ακόµα και σε συνολικό εταιρικό επίπεδο. 

Για παράδειγµα, µια εταιρία που αντιµετωπίζει αυξανόµενο ανταγωνισµό και 
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δυσκολία  προβολής και αναγνώρισης των προϊόντων της στην αγορά (εξωγενείς 

παράγοντες) µπορεί να οδηγηθεί σε µια λύση εσωτερικής στρατηγικής, όπως µπορεί 

να είναι η τροποποίηση της δοµής του τµήµατος πωλήσεων ή µια αλλαγή στην 

στρατηγική marketing και επικοινωνίας. Κάνοντας περισσότερες συνδέσεις µεταξύ 

των επιχειρηµατικών στρατηγικών και της απόδοσης των εργαζοµένων, οι εταιρίες 

µπορούν να αναπτύξουν µια σειρά σηµαντικών παραγόντων που θα την οδηγήσουν 

πιο κοντά στην επιτυχία. 

 

γ. Εντοπισµός διαδικασιών που επηρεάζουν την εταιρική στρατηγική. Όταν  

αλλάζει η εταιρική στρατηγική, η ροή των εργασιών και των διαδικασιών σε µια 

εταιρία θα πρέπει να επαναξιολογούνται  και να ευθυγραµµίζονται εκ νέου µε την 

προσέγγιση που έχει προκύψει. Σε συνάρτηση µε την στρατηγική  που υλοποιείται, 

µια ή περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες θα µπορούσαν να επηρεαστούν: 

έρευνα και ανάπτυξη,παραγωγή, πωλήσεις, marketing, εξυπηρέτηση πελάτη,νοµικές 

υπηρεσίες, ανθρώπινοι πόροι και άλλες. 

  

Μια αλλαγή σε µια από αυτές τις διαδικασίες συχνά πυροδοτεί την ανάγκη για 

αλλαγές σε  κάποια άλλη. Αν η στρατηγική των πωλήσεων διαφοροποιηθεί, για 

παράδειγµα, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει µε τη σειρά του τη στρατηγική 

marketing. Μια εταιρία θα πρέπει να είναι σε θέση να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο 

µε τον οποίο προσφέρει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της στους πελάτες, 

επικοινωνώντας αυτές τις αλλαγές στα σχετικά κανάλια διανοµής αλλά και στους 

τελικούς πελάτες της. Με την ίδια λογική, οι διαδικασίες παραγωγής θα µπορούσαν 

να διαφοροποιηθούν µε γνώµονα τη δηµιουργία ενός νέου προϊόντος ή κάποιων 

καινούργιων τεχνικών προδιαγραφών. Η ευθυγράµµιση  εκείνων των διαδικασιών  

για να υποστηριχθεί αποτελεσµατικότερα η εταιρική στρατηγική  είναι µια σηµαντική 

δραστηριότητα που  συµβάλλει στη Βελτίωση της Απόδοσης των Ανθρώπων. 

   

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΛΥΣΕΩΝ 

 

Πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό για τη διαδικασία προγραµµατισµού της Βελτίωσης 

της Απόδοσης των Ανθρώπων, να ξεκινήσουµε από µια ολιστική κατανόηση  όλων 

εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση στο χώρο εργασίας.  
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Υπάρχουν  τέσσερις αλληλοεξαρτώµενοι παράγοντες που συνδέουν την ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναµικού µε την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής: 

 

• Πληροφορίες 

• Ανάπτυξη 

• Ολοκλήρωση 

• Ευθυγράµµιση 

 

Πληροφορίες και Ανάπτυξη.  Αυτοί οι δύο παράγοντες αντιπροσωπεύουν τις 

βασικές πηγές «δύναµης» για την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. 

Χρησιµοποιούνται ευρέως για την ανάπτυξη των ανθρώπων. 

Ολοκλήρωση και Ευθυγράµµιση. Αυτοί  οι παράγοντες αποτελούν στοιχεία 

ενίσχυσης που βοηθούν την αλλαγή της στρατηγικής να αποκτήσει βαθιές ρίζες και 

να ανθίσει µέσα στις εταιρίες.  

 

Έχοντας αυτούς τους παράγοντες στο µυαλό µας, προτείνουµε  τέσσερις 

προσεγγίσεις τακτικής που θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν οι εταιρίες για να 

επιδιώξουν την αλλαγή της συµπεριφοράς. Αυτές είναι οι κινητήριες δυνάµεις  για 

την συστηµατική Βελτίωση της Απόδοσης των Ανθρώπων: 

 

• Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων (∆ΙΓ) στο προσωπικό 

• Χρήση «εργαλείων», τεχνολογιών και διαδικασιών ως  βάσεις υποστήριξης  για τη 

βελτίωση της απόδοσης 

• ∆ηµιουργία µετρήσεων  για την αποτελεσµατικότητα της απόδοσης 

• Χρήση τεχνικών coaching και επαναπληροφόρησης για την ενίσχυση των ∆ΙΓ 

 

Όταν αυτοί οι παράγοντες είναι ευθυγραµµισµένοι και ολοκληρωµένοι τότε 

δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για  µια συστηµική λύση στις προκλήσεις που 

σχετίζονται µε τη βελτίωση της απόδοσης η οποία θα αντέχει στο χρόνο και θα είναι 

σε θέση να φέρει σηµαντική απόδοση επί των επενδύσεων που θα έχουν γίνει προς 

αυτή τη κατεύθυνση. 

 

Οι Πληροφορίες περιλαµβάνουν την συγκέντρωση και την αξιολόγηση όλων των 

απαραίτητων στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον προγραµµατισµό, την ανάπτυξη 

και την ενίσχυση των πρωτοβουλιών που λαµβάνονται για τη Βελτίωση της 



 

Team Management Consultants 

Απόδοσης των Ανθρώπων. Καθώς η εταιρική στρατηγική αλλάζει, αλλάζει αντίστοιχα 

και η ανάγκη για πληροφορίες σχετικά µε τη παρούσα και µελλοντική θέση της 

εταιρίας, των εργαζοµένων της και των διαδικασιών της. 

 

Οι εταιρίες θα χρειάζονται πληροφορίες, για παράδειγµα, που θα τις βοηθήσουν να  

επαναπροσδιορίσουν  τον ορισµό της υψηλής απόδοσης σε σχέση µε τη νέα εταιρική 

στρατηγική. Σε ατοµικό επίπεδο, αυτό  περιλαµβάνει  τα  υπάρχοντα ∆ΙΓ των 

εργαζοµένων σε σύγκριση µε τα µελλοντικά, λαµβάνοντας υπόψη τη νέα στρατηγική 

που θα διαµορφωθεί.  Επίσης, οι ηγέτες θα χρειαστούν πληροφορίες σχετικά  µε τις 

µεθόδους, πρακτικές και τα «εργαλεία» εκείνα που είναι διαθέσιµα προκειµένου  να 

γεφυρωθεί, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, το κενό µεταξύ του «τώρα» και του 

«αύριο». Έτσι, µπορούµε να καταλήξουµε σε βελτιωµένες διαδικασίες προσλήψεων, 

σε αποτελεσµατικότερη χρήση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε µετρήσεις της 

απόδοσης οι οποίες θα γίνονται on-the-job. 

 

Αν δεν υπάρχει η κατάλληλη πληροφόρηση για όλα αυτά τα θέµατα, οι επενδύσεις 

για τη Βελτίωση της Απόδοσης των Ανθρώπων θα γίνεται κυρίως µε βάση τις 

«συνήθειες»  κάθε εταιρίας και δεν θα στηρίζονται  σε ακριβή στοιχεία. Το 

αποτέλεσµα θα είναι  ότι οι διαδικασίες εκπαίδευσης που θα προκύπτουν  δεν θα 

έχουν τη βέλτιστη απόδοση στην νέα εταιρική στρατηγική. 

 

Η Ανάπτυξη  περιλαµβάνει τη λήψη αποφάσεων που θα στηρίζονται σε ουσιαστική 

πληροφόρηση σχετικά µε το ποιες είναι οι καταλληλότερες µέθοδοι για να 

εντοπίζονται τα κενά της απόδοσης  στο υπάρχουν προσωπικό καθώς επίσης θα είναι 

η πυξίδα για τις προδιαγραφές των νέων υπαλλήλων που θα χρειαστεί η εταιρία στο 

µέλλον. Για παράδειγµα, αν η εταιρία θα πρέπει να απασχολήσει εξειδικευµένο 

προσωπικό σε κάποιους τοµείς, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε το 

επίπεδο της απόδοσης που προσδοκάται, µε ποιους τρόπους θα επιτευχθεί η 

βελτίωση της απόδοσης και πως αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν την µεγαλύτερη δυνατή 

ευελιξία για να είναι σε θέση να εφαρµόσουν αυτά που έχουν µάθει στη πράξη. Με 

τη πρόοδο του e-learning και άλλων τεχνολογιών, οι εναλλακτικές εκπαίδευσης που 

υπάρχουν στη διάθεση µας είναι πιο πολλές από ποτέ και µας παρέχουν µεγάλο 

βαθµό ευελιξίας. Οι επιλογές βασίζονται στις απαντήσεις που θα δώσουµε σε 

ορισµένες ερωτήσεις-κλειδιά, όπως: 
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• Ποια κενά απόδοσης έχουν εντοπιστεί και ποια από αυτά πρέπει να 

αντιµετωπιστούν σε προτεραιότητα; Ποιες οµάδες εργαζοµένων θα πρέπει α 

ενισχυθούν κατά προτεραιότητα και ποιοι θα είναι οι πόροι που θα τους 

αναλογούν; Ποια θα είναι η ροή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων; 

• Αφού θα έχουν τεθεί συγκεκριµένοι στόχοι  για τη βελτίωση της απόδοσης,για 

τον αριθµό των ατόµων που εµπλέκονται, για τα κονδύλια που είναι διαθέσιµα, 

για τις τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν, ποια θα είναι η εκπαιδευτική 

διαδικασία, βήµα προς βήµα και πως θα διασφαλίσουµε το  υψηλότερο επίπεδο 

απόδοσης επί της επένδυσης που θα πραγµατοποιηθεί; Θα  διεξαχθούν σεµινάρια 

σε αίθουσες, µε τον κλασικό τρόπο, θα έχουµε  εκπαίδευση on-the-job, webinars 

ή θα γίνει ένας  συνδυασµός όλων αυτών για να καταλήξουµε στο καλύτερο 

αποτέλεσµα; 

• Πως θα διασφαλίσουµε εκ των προτέρων ότι όσα α έχουν µάθει οι άνθρωποι θα 

χρησιµοποιηθούν στην εργασία και πόσο αποτελεσµατική θα είναι η εφαρµογή 

τους; Η σηµαντικότερη ερώτηση σε ότι αφορά στην εκπαίδευση   δεν είναι τι 

έµαθαν οι εργαζόµενοι από τη διαδικασία αλλά τη συγκράτησαν και µετέφεραν 

στη πράξη έτσι ώστε να  επιτυγχάνουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση. 

 

Η Ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε άλλα υποστηρικτικά 

στοιχεία για τη βελτίωση της απόδοσης, όπως οι τεχνολογίες, οι αποτελεσµατικές  

διαδικασίες, οι µετρήσεις απόδοσης και το coaching είναι αναγκαία προϋπόθεση για 

την επιτυχία της προσέγγισης. Αν η ολοκλήρωση και η εναρµόνιση όλων αυτών των 

προσπαθειών  δεν γίνει προµελετηµένα και δεν ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των 

ατόµων αλλά παράλληλα και του συνόλου, η ∆ιαδικασία Βελτίωσης της Απόδοσης 

των Ανθρώπων δεν θα είναι στέρεη και δυνατή. 

  

Τα «εργαλεία» και οι διαδικασίες είναι οι βάσεις  που θα υποστηρίξουν τη 

διαδικασία της µάθησης και θα προσδιορίσουν τον παράγοντα «χρόνο» έτσι ώστε η 

απόδοση στην εργασία να είναι  όσο το δυνατόν υψηλότερη. 

 

Η ολοκλήρωση των µετρήσεων απόδοσης είναι επίσης ένας σηµαντικός 

παράγοντας τόσο για την εταιρία όσο και για τους ανθρώπους που εργάζονται σε 

αυτή. ∆εν αναφερόµαστε στη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης και 

αν οι εργαζόµενοι «πέρασαν» το test στο τέλος κάποιου σεµιναρίου. Αυτή η 

προσέγγιση έχει να κάνει  µε την απόδοση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Όταν 
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αλλάζει η στρατηγική και απαιτούνται νέες διαδικασίες, γνώσεις και ικανότητες για 

να την υποστηρίξουν, οι µετρήσεις της απόδοσης θα πρέπει, επίσης, να αλλάξουν ή 

να τροποποιηθούν έτσι ώστε να περικλείουν όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει. 

 

Ευθυγράµµιση σηµαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι κλειδιά στην εταιρία έχουν µια κοινή 

γλώσσα και συναντίληψη σχετικά µε τη Βελτίωση της Απόδοσης των Ανθρώπων. 

Όταν τα ανώτερα και τα µεσαία στελέχη σε µια εταιρία «τραβούν κουπί» προς την 

ίδια κατεύθυνση, η στρατηγική υλοποιείται σωστά. Αντιθέτως, η αντίσταση στην 

αλλαγή ή  η αδιαφορία µπορεί να αποτελέσουν εµπόδια σε τέτοιες πρωτοβουλίες. 

 

«Μια ευρύτερη αλλαγή είναι συνήθως απίθανο να επιτευχθεί εκτός και αν οι 

περισσότεροι εργαζόµενοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν ακόµα και αν κάνουν 

βραχυπρόθεσµες θυσίες. Αλλά οι άνθρωποι δεν θα κάνουν θυσίες ακόµα και αν είναι 

δυσαρεστηµένοι µε την υπάρχουσα κατάσταση εκτός και αν πιστέψουν ότι τα 

µελλοντικά οφέλη της αλλαγής θα είναι ελκυστικά, εκτός και αν πραγµατικά 

πιστέψουν ότι η µεταµόρφωση µπορεί πραγµατικά να συµβεί. Χωρίς αξιόπιστη και 

συνεχή επικοινωνία, δεν θα µπορέσετε να «αγγίξετε» τις καρδιές και τα µυαλά των 

ανθρώπων σας.» 

 

  -John P. Kotter, Συγγραφέας του βιβλίου Leading Change 

 

Η έλλειψη ευθυγράµµισης µπορεί να βλάψει τις, κατά τα άλλα, πολλά υποσχόµενες 

προσπάθειες και πρωτοβουλίες στον τοµέα της βελτίωσης της απόδοσης. Για 

παράδειγµα, έχουµε δει προσπάθειες για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

πελατών σε call centres οι οποίες αποτυγχάνουν λόγω µη ευθυγράµµισης. Σ αυτές 

τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι του call centre εκπαιδεύονται, είτε σε αίθουσα είτε on-

line, για να είναι σε θέση να υιοθετήσουν τις νέες ικανότητες εξυπηρέτησης που 

απαιτούνται και που συνδέονται µε την εταιρική στρατηγική. Όµως, από την άλλη 

πλευρά, τα στελέχη του call centre συνεχίζουν να δίνουν βαρύτητα σε τοµείς που 

δεν θα έπρεπε όπως η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας µε βάση το χρόνο  που 

αφιερώνεται ανά πελάτη, αριθµό κλήσεων ανά ώρα,κλπ. 

 

Στη προκειµένη περίπτωση οι service managers  έχουν µια απορριπτική διάθεση για 

τις νέες ικανότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν οι εργαζόµενοι στο call centre 

διότι  οι ίδιοι συνεχίζουν να αξιολογούνται µε κριτήρια τις µετρήσεις 



 

Team Management Consultants 

αποτελεσµατικότητας που δεν λαµβάνουν υπόψη τους τον βαθµό ικανοποίησης των 

πελατών. Επίσης, οι managers δεν έχουν αποκτήσει ικανότητες coaching  και εκείνες 

τις γνώσεις για να µπορούν να αντιληφθούν τους νέους εταιρικούς στόχους. Χωρίς 

τη σωστή επίβλεψη και υποστήριξη, οι service reps του call centre δεν θα 

αισθανθούν πολύ κινητοποιηµένοι για να εφαρµόσουν τις νέες ικανότητες στην 

εργασία τους. 

 

Τα αξιόπιστα στελέχη και αυτά που είναι σε θέση να επηρεάζουν άλλους, συνήθως, 

υποστηρίζουν µια νέα στρατηγική αν αντιλαµβάνονται ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός 

λόγος για να συµβεί µια αλλαγή και αν τους έχουν δοθεί τα «εργαλεία» για να είναι 

σε θέση να υποστηρίξουν αποτελεσµατικά τους ανθρώπους τους. Όταν κάποια 

στελέχη αναφέρουν  στους προϊσταµένους τους τα προσωπικά καθώς και τα εταιρικά 

οφέλη που προκύπτουν  από µια αλλαγή,  οι πιθανότητες να  έχουν µεγαλύτερη 

δέσµευση προς τη νέα κατεύθυνση είναι µεγαλύτερες. Το ζήτηµα είναι πως οι 

άνθρωποι αυτοί θα υποστηριχθούν από τους προϊσταµένους τους και αν θα 

ενταχθούν σε ένα περιβάλλον Βελτίωσης της Απόδοσης που θα τους βοηθήσει να 

αναπτυχθούν περισσότερο. 

 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, εµείς υποστηρίζουµε ότι θα πρέπει να διεξάγονται κάποια 

workshops στα οποία θα εµπλέκονται και τα ανώτερα στελέχη της εταιρίας και που ο 

ρόλος τους είναι να υποστηρίζουν τις αλλαγές πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την 

υλοποίηση. Αυτές οι συναντήσεις βοηθούν στο να σχηµατίζεται µια ξεκάθαρη εικόνα 

σε όλους για το ποιος θα είναι ο ρόλος τους, πως θα υποστηρίξουν τους ανθρώπους 

και τις διαδικασίες και πως θα συµβάλλουν στην καθηµερινή εργασία τους. 

 

Είναι, επίσης, σηµαντικό για αυτούς τους ηγέτες να λαµβάνουν επιπρόσθετη γνώση 

και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στο νέο τους ρόλο. Μια 

µεγαλύτερη «δόση» εκπαίδευσης θα τους βοηθήσει να κρατήσουν ένα υψηλότερο 

επίπεδο και θα τους µάθει πως να καθοδηγούν και υποστηρίζουν 

αποτελεσµατικότερα τους ανθρώπους τους. 

 


