
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Adapted by Olympia Mitsopoulou.
Influenced by the Philips/Edwards model of Measuring Coaching Success
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Η Ανάπτυξη της Ηγεσίας αποδίδει

7.4x

ΕΝGAGEMENT

8.8x
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
LEADERSHIP

DEVELOPMENT
PROGRAMS

Πηγή:	Global	Leadership	Forecast	2014/2015

6x

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 20

6x
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Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ανάπτυξης

Για ποιους λένε οι ηγέτες ότι δεν 
συμμετέχουν αρκετά στην ανάπτυξη τους;
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MGR ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

48%

33%46%

22%

Mόνο το 37% των ηγετών 

αξιολόγησαν την ποιότητα των 

προγραμμάτων ανάπτυξης του 

οργανισμού τους ως υψηλή ή 

πολύ υψηλή.
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Πόσο πετυχηµένα θεωρούνται τα προγράµµατα 
Leadership Development από τα ίδια τα στελέχη;

©	Atom	Wave – Olympia	Mitsopoulou 4

Μόνο 7% των ερωτηθέντων 
υψηλόβαθµων στελεχών είναι 

ικανοποιηµένα από την 
αποτελεσµατικότητα των 

προγραµµάτων ανάπτυξης ηγεσίας 
της εταιρίας τους.

Source:	Matthew	Gitsham et	al.,	Developing	the	Global	Leader	
of	Tomorrow,	Ashridge Business	School,	July	2009,	

ashridge.org.uk

Μόνο 1 στους 5 HR θεωρούν 
αποτελεσµατικές τις εκπαιδευτικές 
παρεµβάσεις για την ανάπτυξη ηγεσίας.

Chartered	Institute	of	Personnel	and	Development	–
DDI/CIPD - Jazmine Boatman	et	al,	UK	highlights	Global	
leadership,	2011	

Μόνο το 30% των επιχειρήσεων 
θεωρούν ότι εχουν το απαιτούµενο 
επίπεδο δεξιοτήτων ηγεσίας για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
αγοράς

Pankaj Ghemawat,	“Developing	global	leaders,”	
McKinsey Quarterly,	June	2012

“Παρότι η επένδυση στην 
εκπαίδευση σε Leadership & 
Management Development είναι 
σηµαντική, δεν αποδίδει αντίστοιχα, 
ειδικά στα επίπεδα middle και 
front-line management.”

CIPD 2014	Αnnual Report
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Φανταστείτε…
2018
10 Internal Coaches à 500 ώρες coaching à
50 coachees

150 Αποτελέσματα Coaching με Ορατό 
Επαγγελματικό Αντίκτυπο

• 391 % ROI à από αύξηση 
παραγωγικότητας

• Αύξηση πωλήσεων για το 64% των
coachees με ρόλο στις πωλήσεις

• Βελτιωμένο ποσοστό Ικανοποιημένων 
Πελατών

• Σημαντική βελτίωση του δείκτη 
Engagement

• Βελτίωση των σχετικών δεικτών 3600
5
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Evaluation Framework (Kirkpatrick / Philips)
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ΠΟΣΟ TOYΣ ΑΡΕΣΕ;

ΤΙ MΑΘΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ;

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ;

ΤΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ 
ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ;

5. ROI

1. SATIFSACTION

2. LEARNING / 
ΑWARENESS

3. IMPLEMENTATION

4. BUSINESS IMPACT

ΠΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ;

ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΤΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ;

ΣΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ 
ΕΠΙΓΝΩΣΗ;

ΤΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ 
EXOYN OI NEEΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ;

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΧΡΟΝΟΣ / 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

L&D COACHING
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ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
INTERNAL 
COACHING
Μέρος 1: Ατομικά
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ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ COACHING

Στην αρχή του coaching assignment βοηθήστε τον 
coachee να αναζητήσει όλες τις Eνδείξεις Προόδου
στους τομείς: Πωλήσεις/ Παραγωγικότητα/ Χρόνος/ KPIs

Παρακολουθήστε συστηματικά την πρόοδο κατά τη 
διάρκεια των συναντήσεων coaching 

Συλλέξτε όλα τα ορατά αποτελέσματα (Hard& Soft) που 
σχετίζονται με τον Επαγγελματικό Αντίκτυπο

Ζητήστε την εκτίμηση του Coachee σχετικά με τη 
συνεισφορά του coaching στα αποτελέσματα με 
Επαγγελματικό Αντίκτυπο (όσο συντηρητικά γίνεται)

Για κάθε coaching assignment υπολογίστε το ROI για 
όσα αποτελέσματα διαθέτετε δεδομένα.

Τι θα δεις εσύ να κάνεις διαφορετικά
Τι θα δουν οι άλλοι να κάνεις διαφορετικά;

Τι πήγε καλύτερα;
Πώς το κατάφερες; 
Ερώτηση Κλίμακας
Τι προκύπτει από τη συνάντηση;

Ορατά αποτελέσματα είναι αυτά όπου μπορεί να παρατηρηθεί  
αλλαγή
Τα Ποσοτικά αποτελέσματα συνδέονται με οικονομικό κέρδος
Τα Ποιοτικά αποτελέσμaτα είναι ορατά, αλλά δεν συνδέονται άμεσα 
με οικονομικο κέρδος. (πx. αποτελέσματα εσωτερικών ερευνών / 360 / 
νέες δεξιότητες)

Πόσα / τι ποσοστό από αυτά τα αποτελέσματα θα απέδιδες 
ξεκάθαρα στο coaching;

π.χ. εξοικονόμηση χρόνου / στοιχεία πωλήσεων / αύξηση 
παραγωγικότητας

#1

#2

#3

#4

#5
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ COACHING

Αναζήτηση Ενδείξεων Προόδου 

Παρακολούθηση Προόδου / συναντήσεις

Συλλογή ορατών αποτελεσμάτων (Ποιοτικά & Ποσοτικά)

Εκτίμηση του Coachee για τα αποτελέσματα

Υπολογισμός  ROI

Τι θα δεις εσύ να κάνεις διαφορετικά;
Τι θα δουν οι άλλοι να κάνεις διαφορετικά;

Τι πήγε καλύτερα;
Πώς το κατάφερες; 
Ερώτηση Κλίμακας
Τι προκύπτει από τη συνάντηση;

Ορατά αποτελέσματα είναι αυτά όπου μπορεί να παρατηρηθεί  αλλαγή
Τα Ποσοτικά αποτελέσματα συνδέονται με οικονομικό κέρδος
Τα Ποιοτικά αποτελέσμaτα είναι ορατά, αλλά δεν συνδέονται άμεσα με 
οικονομικο κέρδος. (πx. αποτελέσματα εσωτερικών ερευνών / 360 / νέες 
δεξιότητες)

Ποια / Σε τι ποσοστό από αυτά τα αποτελέσματα θα απέδιδες 
ξεκάθαρα στο coaching;

π.χ. εξοικονόμηση χρόνου / στοιχεία πωλήσεων / αύξηση 
παραγωγικότητας

#1

#2

#3

#4

#5

9
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Παρακολούθηση Προόδου των Συναντήσεων Coaching - Handout
Συνάντηση #1 Συνάντηση #2 Συνάντηση #3

Στόχος Ανάπτυξης Coaching Στόχος Coaching: Να αναπτύξω το επίπεδο 
πρωτοβουλίας ενός συγκεκριμένου μέλους 
της ομάδας. Πολύ ικάνός. Διστάζει να 
αναλάβει δράση. Χρειάζομαι τουλάχιστον 
1 ώρα ημερησίως για τις ερωτήσεις του 
πριν αναλάβει δράση.

Πώς θα ξέρεις ότι θα έχεις φτάσει στο 
Επιθυμητό Μέλλον;
Πώς θα το ξέρουν οι άλλοι;
Πώς θα το ξέρει ο οργανισμός;

Επιθυμητό Μέλλον: Θα ξοδεύω λιγότερο 
χρόνο σε επίβλεψη (τώρα 1 ώρα 
ημερησίως) και θα έχω αυτή την 1 ώρα για 
άλλα μέλη της ομάδας μου

Τώρα λέω λιγότερο συχνά σε 
αυτό το άτομο τι να κάνει και 
του ζητάω να συμβάλλει.

Τώρα τον ελέγχω λιγότερο συχνά. Πριν, του ζητούσα να μου 
δώσει αναφορά κάθε πρωί. Τώρα αυτό  γίνεται μια φορά την 
εβδομάδα, κάθε Δευτέρα. Έχω εξοικονομήσει 4 ώρες 
επίβλεψης.

Πού βρίσκεσαι στην 1–10 κλίμακα; Τώρα βρίσκομαι στο 3 από τα 10 5 7

Άρχισα να ρωτάω προτού να του 
λέω τι να κάνει και 
συνειδητοποίησα ότι ο 
υφιστάμενος μου είχε ο ίδιος 
πολύ καλές ιδέες!

Βλέπω τώρα τι δουλεύει και το συνεχίζω. Έχω περισσότερο 
χρόνο να ασχοληθώ με άλλα θέματα της δουλειάς.

Τι προκύπτει από αυτή τη συνάντηση; Στο τέλος της συνάντησης είχα μια στιγμή 
«Αχά!», συνειδητοποιώντας ότι είμαι Πολύ 
δυναμική…
Θα προσπαθήσω να ρωτάω περισσότερο 
και να λέω λιγότερο από την επόμενη 
εβδομάδα.

Ως αποτέλεσμα αυτής της 
συνάντησης χρειάζεται να 
«δώσω χώρο» στον υφιστάμενο 
μου και να επιβλέπω λιγότερο 
στενά.

Θα προτείνω αυτό το άτομο για προαγωγή. Τώρα 
αισθάνομαι πολύ πιο σίγουρη στο ρόλο μου ως manager.

Από αυτά τα αποτελέσματα πόσα θα 
απέδιδες σαφώς στο coaching;

• Το Coaching ήταν μέρος άλλων πρωτοβουλιών 
ανάπτυξης αλλά μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι από 
τις 4 ώρες που κέρδισα κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον 2 
από αυτές αποδίδονται στο coaching

• Το Coaching με βοήθησε να νιώσω πιο Σίγουρη στο 
ρόλο μου ως Manager και σίγουρα έχω εξελίξει τις 
Διαπραγματευτικές μου δεξιότητες

• Το μέλος της ομάδας μου προάχθηκε σε ρόλο 
υπεύθυνου – εξέλιξα ένα νέο manager 10
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1. Ενδείξεις Προόδου
Ερωτήσεις Συνάντηση #1

Στόχος Ανάπτυξης Coaching Να αναπτύξω το επίπεδο πρωτοβουλίας 
ενός συγκεκριμένου μέλους της ομάδας.
Πολύ ικανός. Διστάζει να αναλάβει δράση. 
Χρειάζομαι τουλάχιστον 1 ώρα ημερησίως 
για τις ερωτήσεις του.

Πώς θα ξέρεις ότι θα έχεις φτάσει στο 
Επιθυμητό Μέλλον;
Πώς θα το ξέρουν οι άλλοι;
Πώς θα το ξέρει ο οργανισμός;

Θα ξοδεύω λιγότερο χρόνο σε επίβλεψη 
(τώρα 1 ώρα ημερησίως) και θα έχω αυτή 
την 1 ώρα για άλλα μέλη της ομάδας μου.

Πού βρίσκεσαι στην 1 – 10 κλίμακα; 3

11
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2. Παρακολούθηση Προόδου στις Συναντήσεις Coaching - #1

12

Ερωτήσεις Συνάντηση #1

Στόχος Ανάπτυξης Coaching Να αναπτύξω το επίπεδο πρωτοβουλίας ενός συγκεκριμένου 
μέλους της ομάδας. Πολύ ικανός. Διστάζει να αναλάβει 
δράση. Χρειάζομαι τουλάχιστον 1 ώρα ημερησίως για τις
ερωτήσεις του.

Πώς θα ξέρεις ότι θα έχεις φτάσει στο 
Επιθυμητό Μέλλον;
Πώς θα το ξέρουν οι άλλοι;
Πώς θα το ξέρει ο οργανισμός;

Θα ξοδεύω λιγότερο χρόνο σε επίβλεψη (τώρα 1 ώρα 
ημερησίως) και θα έχω αυτή την 1 ώρα για άλλα μέλη της 
ομάδας μου.

Πού βρίσκεσαι στην 1 – 10 κλίμακα; 3

Τι προκύπτει από αυτή τη συνάντηση; Αχά! Πολύ δυναμική…
Θα προσπαθήσω να ρωτάω 
περισσότερο την επόμενη φορά
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2. Παρακολούθηση Προόδου στις Συναντήσεις Coaching - #2
Ερωτήσεις Συνάντηση	#1 Συνάντηση	#2

Στόχος Ανάπτυξης Coaching Αναπτύξτε το επίπεδο 
πρωτοβουλίας ενός 
συγκεκριμένου μέλους 
της ομάδας. Πολύ

Πώς θα ξέρεις ότι θα έχεις φτάσει στο 
Επιθυμητό Μέλλον;
Πώς θα το ξέρουν οι άλλοι;
Πώς θα το ξέρει ο οργανισμός;

Θα ξοδεύω λιγότερο 
χρόνο σε επίβλεψη 
(τώρα 1

Τι κάνεις διαφορετικά τώρα;
Τι βλέπουν οι άλλoι να κάνεις 
δαφορετικά;

Λέγοντας Λιγότερα
Ρωτώντας Περισσότερα

Πού βρίσκεσαι στην 1 – 10 κλίμακα; 3 5

Πώς το κατάφερες; Άρχισα να ρωτάω πριν να λέω τι πρέπει 
να γίνει και συνειδητοποίησα ότι ο
αναφερόμενος μου είχε ο ίδιος πολύ 
καλές ιδέες!

Τι προκύπτει από αυτή τη συνάντηση; περισσότερο την 
επόμενη φορά

Θα του «δώσω χώρο» να εκφράζεται

13



www.atom-wave.com

2. Παρακολούθηση Προόδου στις Συναντήσεις Coaching - #3
Ερωτήσεις Συνάντηση	#1 Συνάντηση	#2 Συνάντηση	#3

Στόχος Ανάπτυξης Coaching Αναπτύξτε το επίπεδο πρωτοβουλίας ενός 
συγκεκριμένου μέλους της ομάδας. Πολύ 
ικάνός. Διστάζει να αναλάβει δράση. 

Πώς θα ξέρεις ότι θα έχεις φτάσει στο Επιθυμητό Μέλλον;
Πώς θα το ξέρουν οι άλλοι;
Πώς θα το ξέρει ο οργανισμός;

Θα ξοδεύω λιγότερο χρόνο σε επίβλεψη 
(τώρα 1 ώρα ημερησίως) και θα έχω αυτή 
την 1 ώρα για άλλα μέλη της ομάδας μου

Τι κάνεις διαφορετικά τώρα;
Τι βλέπουν οι άλλoι να κάνεις 
δαφορετικά;

Λέγοντας Λιγότερα
Ρωτώντας Περισσότερα Επέβλεψα λιγότερο στενά

Από κάθε πρωί σε μια φορά την εβδομάδα.

Πού βρίσκεσαι στην 1 – 10 
κλίμακα;

3 5 7

Πώς το κατάφερες; Άρχισα να ρωτάω πριν να 
λέω τι πρέπει να γίνει και 
συνειδητοποίησα ότι ο
αναφερόμενος μου είχε ο 
ίδιος πολύ καλές ιδέες!

Βλέπω τώρα τι δουλεύει και το συνεχίζω. Έχω 
περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ με άλλα 
θέματα της δουλειάς.

14
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3. Συλλογή Αποτελεσμάτων (Ορατά : Ποιοτικά & Ποσοτικά    )
Ερωτήσεις #1 #2 #3 Συλλογή	Αποτελεσμάτων

Πώς θα ξέρεις ότι θα έχεις φτάσει στο 
Επιθυμητό Μέλλον;
Πώς θα το ξέρουν οι άλλοι;
Πώς θα το ξέρει ο οργανισμός;

Θα ξοδεύω 
λιγότερο 
χρόνο σε 
επίβλεψη 
(τώρα 1 ώρα

Τι κάνεις διαφορετικά τώρα;
Τι βλέπουν οι άλλoι να κάνεις 
δαφορετικά;

Πού βρίσκεσαι στην 1 – 10 κλίμακα; 3 5 7

Πώς το κατάφερες;

Τι βελτιώσεις 
προκύπτουν
μέχρι τώρα;

Αχά! Πολύ 
δυναμική…
Θα 
προσπαθή
σω να 
ρωτάω 
περισσότερ
ο την 
επόμενη 
φορά

Απόφαση 
να «δώσω 
χώρο»

Θα 
προτείνω 
αυτό το 
άτομο για 
προαγωγή. 
Η 
Coachee
αισθάνεται 
πολύ πιο 
σίγουρη στο 
ρόλο της ως 
manager

Αισθάνομαι πιο σίγουρη στο ρόλο 
ως manager.
Βελτίωσα τις ικανότητες Ανάθεσης

Κερδίζω χρόνο αφιερώνω λιγότερο 
χρόνο παρακολούθησης. 

Θα προτείνω αυτό το άτομο για 
προαγωγή. 

15

Κωδικοποίηση

1. Αυτοπεποίθηση

2. Managerial: 
ικανότητες 
Ανάθεσης

3. Εξοικονόμηση 
Χρόνου

4. Τalent
Development

https://icons8.com/icon/985/Eye
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4. Εκτίμηση συμβολής coaching στα Ποσοτικά Αποτελέσματα
Ερωτήσεις Συλλογή	Αποτελεσμάτων

Τι βελτιώσεις 
προκύπτουν
μέχρι τώρα;

Αισθάνομαι πιο σίγουρη στο ρόλο 
ως manager.

Βελτίωσα τις ικανότητες Ανάθεσης

Κερδίζω χρόνο αφιερώνω λιγότερο 
χρόνο παρακολούθησης. 

Θα προτείνω αυτό το άτομο για 
προαγωγή. 

16

Κωδικοποίηση

1. Αυτοπεποίθηση

2. Managerial: 
ικανότητες 
Ανάθεσης

3. Εξοικονόμηση 
Χρόνου

4. Τalent
Development

https://icons8.com/icon/985/Eye

Από τα  
ΠΟΣΟΤΙΚΑ 
αποτελέσματα 
πόσα θα 
απέδιδες σαφώς 
στο coaching;

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Εξοικονόμηση Χρόνου

Συνολικά : 4 ώρες εβδομαδιαίως 
και 50% αποδίδεται στο coaching 
δηλ. 2 ώρες εβδομαδιαίως
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5. Υπολογισμός ROI με βάση διαθέσιμα στοιχεία
Ερωτήσεις Αποτελέσματα ROI ΣΤΟΙΧΕΙΑ	&	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Από τα  ΠΟΣΟΤΙΚΑ 
αποτελέσματα πόσα θα 
απέδιδες σαφώς στο
coaching;

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Εξοικονόμηση Χρόνου

Συνολικά : 4 ώρες εβδομαδιαίως 
και 50% αποδίδεται στο coaching 
δηλ. 2 ώρες εβδομαδιαίως.

Διαθέσιμα Στοιχεία:

Μ.Ο. ωριαίο κόστος: 33 Ευρώ
Υπολογίστηκε διαιρώντας το λειτουργικό 
κόστος/αριθμό υπαλλήλων/αριθμό εργάσιμων 
ημερών
Εργάσιμες ημέρες: 230
Εργάσιμες εβδομάδες: 46

Επένδυση σε Χρόνο:
4.5 ώρες à coachee
6 ώρες à Coach
HR διαχειριστικός χρόνος: 3 ώρες

Μέσο κόστος εκπ/σης coach / ωρα coaching hr:
45 Euro

17
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5. Υπολογισμός ROI με βάση διαθέσιμα στοιχεία
Αποτελέσματα ROI ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ROI

ΠΟΣΟΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Εξοικονόμηση Χρόνου

Συνολικά : 4 ώρες 
εβδομαδιαίως και 50% 
αποδίδεται στο 
coaching δηλ. 

2 ώρες 
εβδομαδιαίως

Διαθέσιμα Στοιχεία:

Μ.Ο. κόστος 
ανθρωποώρας: 33 Ευρώ
Υπολογίστηκε διαιρώντας το 
λειτουργικό κόστος/αριθμό 
υπαλλήλων/αριθμό 
εργάσιμων ημερών
Εργάσιμες ημέρες: 230
Εργάσιμες εβδομάδες: 46

Επένδυση σε Χρόνο:
4.5 ώρες à coachee
6 ώρες à Coach
HR διαχειριστικός χρόνος: 3 
ώρες

Μέσο κόστος εκπ/σης
coach / ωρα coaching hr:
45 Euro

ROI φόρμουλα: (Κέρδoς- Κόστος) Χ 100 = ROI %
Κόστος
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Κέρδος (Παραγωγικό κέρδος σε ΩΡΕΣ):
2 ανθρωποώρες / εβδομάδα Χ 46 εργάσιμες εβδομάδες= 92 ώρες X 
33 Euro μ.ο. Κόστος ανθρωποώρας  = 3036 Ευρώ

Κόστος: 
Χρόνος Coach + Xρόνος Coachee + Χρόνος HR Διαχείρισης + αναλογία 
κόστους εκπαίδευσης Coach =  ((6 ώρες + 4.5 ώρες + 3 ώρες) X 33 
Euro Κόστος ανθρωποώρας) + (4.5 X 45 Εuro κόστος εκπαίδευσης 
coach) = 445 + 180 = 625 Ευρώ

ROI Φόρμουλα:
3036 - 625 X 100 = 2411 X 100 = 385%

625 625    



www.atom-wave.com

5. Υπολογισμός ROI με βάση διαθέσιμα στοιχεία
Αποτελέσματα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ROI ROI

ΠΟΣΟΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Εξοικονόμηση Χρόνου

Συνολικά : 4 ώρες 
εβδομαδιαίως και 50% 
αποδίδεται στο 
coaching δηλ. 

2 ώρες 
εβδομαδιαίως

ROI φόρμουλα: (Κέρδoς- Κόστος) Χ 100 = ROI %
Κόστος

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΥΡΩ 
ΠΟΥ 

ΕΠΕΝΔΥΘΗΚΕ, 
3.85 ΕΥΡΩ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΟΥ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
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Κέρδος (Παραγωγικό κέρδος σε ΩΡΕΣ):
2 ανθρωποώρες / εβδομάδα Χ 46 εργάσιμες εβδομάδες= 92 ώρες 
X 33 Euro μ.ο. Κόστος ανθρωποώρας  = 3036 Ευρώ

Κόστος: 
Χρόνος Coach + Xρόνος Coachee + Χρόνος HR Διαχείρισης + 
αναλογία κόστους εκπαίδευσης Coach =  ((6 ώρες + 4.5 ώρες + 3 
ώρες) X 33 Euro Κόστος ανθρωποώρας) + (4.5 X 45 Εuro κόστος 
εκπαίδευσης coach) = 445 + 180 = 625 Ευρώ

ROI Φόρμουλα:
3036 - 625 X 100 = 2411 X 100 = 385%

625 625    
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ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
INTERNAL 
COACHING
Μέρος 2: Συνολικά

20
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ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ COACHING

Συγκέντρωση και Κωδικοποίηση 
συνολικών αποτελεσμάτων

Υπολογισμός συνολικού ROI

Τα συνολικά αποτελέσματα πινακοποιημένα.

Παρουσιάστε τα αποτελέσματα

#6

#7

21
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6. Συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση συνολικών αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ COACHING Με ΟΡΑΤΑ
Αποτελέσματα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

TALENT DEVELOPMENT 75

MANAGERIAL
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 25

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

50

ΣΥΝΟΛΟ 150

22
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6. Συγκέντρωση και Kωδικοποίηση συνολικών αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ COACHING ΕΠΙΠΕΔΟ 3
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ 4
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ✔

TALENT DEVELOPMENT 75 ✔

MANAGERIAL
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

✔

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 25 ✔

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 ✔

ΣΥΝΟΛΟ 150
23
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7. Υπολογισμός Συνολικού ROI

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ COACHING ΕΠΙΠΕΔΟ 3
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ 4
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ 5:
ROI

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ✔

TALENT DEVELOPMENT 75 ✔

MANAGERIAL
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

✔

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 25 ✔ 64% Αύξηση

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

50 ✔ 11730 ώρες/έτος

ΣΥΝΟΛΟ 150
24
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7. Υπολογισμός Συνολικού ROI με βάση διαθέσιμα στοιχεία
Αποτελέσματα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ROI ROI

ΠΟΣΟΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Εξοικονόμηση Χρόνου

51 ανθρωποώρες / 
ημέρα 

50	Coaching	
Αsssignments

10	ώρες	coaching /	
Coachee

5	ώρες	ωρες
διαχείρισης/	Coachee

500 Ωρες Coaching	

ROI φόρμουλα: (Κέρδoς- Κόστος) Χ 100 = ROI %
Κόστος ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΕΥΡΩ ΠΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΘΗΚΕ, 

3.91 ΕΥΡΩ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟ-

ΝΤΑΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ 
ΟΛΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ
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Κέρδος (Παραγωγικό κέρδος σε ΩΡΕΣ)
51 ανθρωποώρες / ημέρα Χ 230 εργάσιμες ημέρες = 11,730 
ανθρωποώρες / έτος = 11730 ώρες X 33 Ευρώ Μ.Ο κόστος 
Ανθρωποώρας  = 387.090 Euro
Κόστος
Χρόνος Coach + Χρόνος Coachee + Χρόνος Διαχείρισης HR + 
κόστος εκπαίδευσης Coach = ((10 ώρες x 50 Coachees) + (10 
ώρες X 50) + (5 ώρες X 50)) X 33 Ευρώ κόστος ανθρωποώρας + 
750 κόστος εκπαίδευσης coach/coaching assigmment X 50 =

(500 + 500 + 250) X 33 + (350 X 50) = 41250 + 37500 = 78.750 
Euro
ROI Formula

387.090 – 78.750 X 100% = 308.340  Χ 100% = 391%
78.750 78.750
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Φανταστείτε…
2018
10 Internal Coaches à 500 ώρες coaching à
50 coachees

150 Αποτελέσματα Coaching με Ορατό 
Επαγγελματικό Αντίκτυπο

• 391 % ROI à από αύξηση 
παραγωγικότητας

• Αύξηση πωλήσεων για το 64% των
coachees με ρόλο στις πωλήσεις

• Βελτιωμένο ποσοστό Ικανοποιημένων 
Πελατών

• Σημαντική βελτίωση του δείκτη 
Engagement

• Βελτίωση των σχετικών δεικτών 3600
26
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Κύρια σημεία

• Μετρήστε αποτελέσματα, όχι προσδοκίες

• Σε κάθε συνάντηση κάνετε συστηματικά ερωτήσεις καταγραφής 
προόδου

• Να είστε δημιουργικοί στην εύρεση στοιχείων μέτρησης και 
συντηρητικοί στην αποτίμηση του coaching.

• Μετρήστε το σύνολο – δεν παράγουν όλα τα coaching assignments 
ορατά – απτά αποτελέσματα.

• Η απόδειξη της συνεισφοράς του coaching είναι να βοηθήσετε τους 
ηγέτες του οργανισμού σας να δουν την αξία του.

27
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Experience with 400 client-organizations internationally -
15.000 trainees

Pioneers in the design of internal coaching programs 
since 2002 

Developed own methodology for measurement of ROI of 
coaching & leadership development

Shortlisted for the 2014 European and Mentoring 
Coaching Council (EMCCJ Best program award 

About Atom Wave
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Our beloved Clients


