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[Atom Wave] H αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων ηγεσίας µε όρους πωλήσεων και κερδών για την εταιρεία

Πώς το Coaching µεταφράζεται σε RΟΙ
Της Σοφίας Εµµανουήλ
semm@naftemporiki.gr

Ηέλλειψη χειροπιαστών
στοιχείων που να απο-
δεικνύουν την πραγµα-

τική απόδοση µιας επένδυσης
σε προγράµµατα ανάπτυξης ηγε-
σίας αποτελεί την κύρια αιτία
που ένα µικρό µόνο ποσοστό
των υψηλόβαθµων στελεχών δη-
λώνει ικανοποιηµένο από την
αποτελεσµατικότητα των προ-
γραµµάτων αυτών.
Το πρόβληµα διαπιστώνεται

τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλ-
λες αγορές. Ερευνα του Ashridge
Business School δείχνει ότι µόνο
το 7% των ερωτηθέντων υψηλό-
βαθµων στελεχών είναι ικανο-
ποιηµένο από την αποτελεσµα-
τικότητα των προγραµµάτων ανά-
πτυξης ηγεσίας της εταιρίας του,
ενώ έρευνα του βρετανικού Ch-
artered Institute of Personnel
and Development - CIPD δείχνει
ότι µόνο ένας στους πέντε HR
Managers θεωρεί αποτελεσµα-
τικές τις εκπαιδευτικές παρεµ-
βάσεις για την ανάπτυξη ηγεσίας. 
Η µέτρηση της απόδοσης (Re-

turn on Investment - ROI) στην
εκπαίδευση και στο coaching
είναι δύσκολο να πιστοποιηθεί,
αλλά η ελληνική εταιρεία Atom
Wave (www.atom-wave.com) µέ-
τρησε και παρουσίασε στο παγ-
κόσµιο συνέδριο Solution Focus
Solworld, στη Στοκχόλµη, στοι-
χεία που δείχνουν πώς µια οµά-
δα µάνατζερ που εκπαιδεύτηκαν
και υποστηρίχθηκαν µέσω co-
aching κέρδισαν κατά µέσο όρο

70 λεπτά/ηµέρα και αύξησαν τις
πωλήσεις της οµάδας τους κατά
64% (αφού 9 από τα 14 καταστή-
µατα πέτυχαν αύξηση πωλήσεων
πέραν των στόχων).  

Αλλαγή του τρόπου εργασίας
Το παράδειγµα αφορά µια επι-
χείρηση στον χρηµατοπιστωτικό
τοµέα (της οποίας το όνοµα δεν
αναφέρεται για λόγους εµπιστευ-
τικότητας των στοιχείων πελάτη),
µε διεθνή δραστηριότητα και
πάνω από 10.000 άτοµα προσω-
πικό. Το πρόγραµµα διεξήχθη
στην Ελλάδα σε µια οµάδα 14
διευθυντών καταστηµάτων µε
ευθύνη οµάδων των 5 -10 ατόµων
και στόχος ήταν η αλλαγή τρό-
που δουλειάς. Μέχρι πρότινος,
ο εκάστοτε διευθυντής ήταν αυ-
τός που «έφερνε» τις περισσότε-
ρες πωλήσεις κι αυτό είχε δηµι-
ουργήσει ένα φαύλο κύκλο: όσο
ο διευθυντής έκανε περισσότερες
πωλήσεις, τόσο οι πελάτες θέ-
λανε να συναλλάσσονται µε εκεί-
νον προσωπικά, µε αποτέλεσµα
το προσωπικό να είναι υποαπα-
σχολούµενο και ο διευθυντής
υπερφορτωµένος.
Το πρόβληµα θα λυθεί µε ένα

πρόγραµµα ανάπτυξης που θα
βοηθήσει τον κάθε διευθυντή
να αποκτήσει τα κατάλληλα ερ-
γαλεία για να αξιοποιήσει την
οµάδα του, να αναπτύξει κάθε
ένα συνεργάτη ξεχωριστά, να κά-
νει coaching για να βελτιώσει τις
δεξιότητες πωλήσεων, να παρα-
κινήσει τον κάθε συνεργάτη του
ξεχωριστά έτσι ώστε να αλλάξει
νοοτροπία και να κάνει την απαι-

τούµενη επιπλέον προσπάθεια.
Η Atom Wave σχεδίασε ένα σπον-
δυλωτό πρόγραµµα που να υπο-
στηρίζει τους συµµετέχοντες για
ένα διάστηµα 6 µηνών µέχρι να
ενσωµατώσουν τις νέες συµπε-
ριφορές και στη συνέχεια µέτρη-
σε την αποτελεσµατικότητα του
προγράµµατος µε τις µεθοδολο-
γίες µέτρησης ROI (Kirkpatrick
και Philips) συνεκτιµώντας την
ικανοποίηση των συµµετεχόν-
των, την αξιολόγηση των γνώσεων
που έλαβαν και τη δυνατότητά
τους να τις εφαρµόσουν, τα οι-
κονοµικά αποτελέσµατα που έφε-
ραν για την εταιρεία αλλά και τη
διατηρησιµότητα αυτών των απο-
τελεσµάτων.  
Συνολικά, οι συµµετέχοντες

έθεσαν και έφεραν ορατά απο-
τελέσµατα σε 51 στόχους. Οπως
µας εξηγεί η Ολυµπία Μητσο-
πούλου, Managing Partner της
Atom Wave (www.atom-
wave.com), που δραστηριοποι-
είται στην Ελλάδα και διεθνώς
µε έδρα την Ελβετία, ως «ορατά»
αποτελέσµατα ορίζονται εκείνα
για τα οποία µπορεί από µετρή-
σιµα στοιχεία να διαπιστωθεί
ότι έχουν σηµαντική βελτίωση.
Μια συγκεντρωτική αποτύπωση
των βασικών κατηγοριών των
αποτελεσµάτων που προέκυψαν
έχει ως εξής: 
Περίπτωση 1: Ενίσχυση αυ-

τοπεποίθησης και κέρδος χρό-
νου 
ΠΡΙΝ: Coachee δεν αναλάµ-

βανε πρωτοβουλίες διότι «δεν εί-
χε αρκετή αυτοπεποίθηση».
ΜΕΤΑ: Μέσω του προγράµ-

µατος και των ατοµικών συνε-
δριών coaching, ο διευθυντής
του συγκεκριµένου coachee συ-
νειδητοποίησε ότι είχε ένα συγ-
κεντρωτικό στιλ management.
Εµαθε πώς να διεξάγει µια συ-
ζήτηση µε Solution Focused ερω-
τήσεις και άφησε χώρο στον co-
achee να σκέφτεται λύσεις.
Τι κάνει τώρα διαφορετικά:

Ο συγκεκριµένος coachee απέ-
κτησε αυτοπεποίθηση, προήχθη
µέσα σε διάστηµα 3 µηνών από
την ολοκλήρωση του προγράµ-
µατος και ο διευθυντής κέρδισε
τουλάχιστον ½ ώρα την ηµέρα. 
Περίπτωση 2: Αύξηση πωλή-

σεων
ΠΡΙΝ: ∆ιευθύντρια καταστή-

µατος ήθελε να κινητοποιήσει
την οµάδα της να λειτουργεί οµα-
δικά στην εξυπηρέτηση πελάτη.
Είχε εξηγήσει στους υπαλλήλους
τι πρέπει να κάνουν, αλλά χωρίς
αποτέλεσµα.
ΜΕΤΑ:Μέσα από το πρόγραµ-

µα εφάρµοσε τις τεχνικές Solu-
tion Focused coaching στην οµά-
δα της και έτρεξε µια σειρά συ-
ναντήσεων βάζοντας όλη την
οµάδα µέσα «στο παιχνίδι». 
Τι κάνει τώρα διαφορετικά:

Η οµάδα το επόµενο 3µηνο έπια-
σε για πρώτη φορά όλους τους
στόχους πωλήσεων και σε κά-
ποιους έφτασε το 200%.

Περίπτωση 3: Βελτίωση εξυ-
πηρέτησης πελάτη & αύξηση
πωλήσεων
ΠΡΙΝ: ∆ιευθυντής είχε υφι-

στάµενο που προκαλούσε εντά-
σεις και διαπληκτισµούς στην
οµάδα, αλλά και µε πελάτες.
ΜΕΤΑ: Μέσω του προγράµ-

µατος coaching συνειδητοποί-
ησε ότι δεν άκουγε πραγµατικά
τις ανάγκες του υφισταµένου
του, µε αποτέλεσµα εκείνος να
µην τον «ακούει». Κατάλαβε µε
ποιο τρόπο να τον κινητοποιήσει
και να του εξηγήσει τον ρόλο
του.  
Τι κάνει τώρα διαφορετικά:

Σταµάτησε να έχει προστριβές
και εντάσεις µε τους πελάτες και
µάλιστα κάποιος πελάτης συνε-
χάρη τη διευθύντρια του ατόµου
αυτού για τον άψογο και ευγε-
νικό του τρόπο. Επιπλέον, το άτο-
µο αυτό άρχισε να πουλάει προ-
ϊόντα, ενώ πριν έκανε µόνο τα
διαδικαστικά της πώλησης.

ROI - Return on Investment
Από τους 14 συµµετέχοντες, 9
είχαν σηµαντική αύξηση των
πωλήσεων. Σύµφωνα µε την κα
Μητσοπούλου, υπολογίστηκε
το ROI* µε τα στοιχεία που ήταν
διαθέσιµα. «Καταγράψαµε ότι
ηµερησίως κερδήθηκαν από το
σύνολο των 14 συµµετεχόντων

16,5 ώρες µέσα από την αύξηση
παραγωγικότητας και την ανά-
πτυξη, καθώς και την αποτελε-
σµατικότερη ανάθεση. Ακόµη
υπολογίσαµε ότι το µέσο ωριαίο
κόστος ανά ανθρωποώρα για τη
συγκεκριµένη επιχείρηση είναι
33 ευρώ» αναφέρει. 
Σε ετήσια βάση οι αριθµοί

σηµαίνουν όφελος (16,5 ώρες
ηµερησίως Χ 33 ευρώ κόστος
ανθρωποώρας Χ 230 εργάσιµες
µέρες=) 125.235 ευρώ. Εποµένως,
ακόµη και αν δεν υπολογιστεί
η αξία των επιπλέον πωλήσεων,
µόνο από την καλύτερη αξιοποί-
ηση του χρόνου των εργαζοµέ-
νων (συνυπολογιζόµενου του κό-
στους του προγράµµατος, δηλα-
δή: αµοιβή της Atom Wave +
ώρες που αφιερώθηκαν από συµ-
µετέχοντες και διεύθυνση εκ-
παίδευσης + χρόνος µετακίνη-
σης =58.334 ευρώ) προκύπτει
απόδοση (ROI) 115%.

∆ιατηρησιµότητα των
αποτελεσµάτων
Εξι µήνες µετά την ολοκλήρωση
του προγράµµατος, 7 από τους
8 δείκτες µέτρησης αυξήθηκαν,
δηλ. οι γνώσεις και οι τεχνικές
στις οποίες εκπαιδεύτηκαν οι
συµµετέχοντες συνέβαλαν ακό-
µη περισσότερο στη βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας των
οµάδων τους.

* σηµειώνεται ότι όλοι οι υπο-
λογισµοί έχουν γίνει αποδεκτοί
από τον οργανισµό που εφαρ-
µόστηκε το πρόγραµµα και δεν
είναι αυθαίρετοι. [SID:9122858]

Αποτελέσµατα αυτοαξιολόγησης των συµµετεχόντων σε µια κλίµακα από 1 έως 10
Στην ολοκλήρωση του προγράµµατοςΣτην ολοκλήρωση του προγράµµατος Καταγρά-
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ηµερησίως
κερδήθηκαν 
από το σύνολο
των 14
συµµετεχόντων
16,5 ώρες
µέσα από 
την αύξηση
παραγωγικότητας
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Ολυµπία
Μητσοπούλου,
Managing Partner
της Atom Wave

”

Μέχρι πρότινος, ο εκάστοτε διευθυντής ήταν αυτός που
«έφερνε» τις περισσότερες πωλήσεις κι αυτό είχε δηµιουργήσει

έναν φαύλο κύκλο: όσο ο διευθυντής έκανε περισσότερες πωλήσεις,
τόσο οι πελάτες θέλανε να συναλλάσσονται µε εκείνον προσωπικά,
µε αποτέλεσµα το προσωπικό να είναι υποαπασχολούµενο και ο
διευθυντής υπερφορτωµένος.

”

Η φόρµουλα Return on Investment (ROI):

ROI = 
Οφέλη προγράµµατος - Κόστος  X 100%

Κόστος

Πωλήσεις

Ανάθεση

Παραγωγικότητα

Οµαδική Συνεργασία

Εξυπηρέτηση Πελάτη

Παρακίνηση

Ικανότητα ηγεσίας

Αποφασιστικότητα

7,29

7,43

7,71

8

8,07

8,14

8,71

8,79

Εξι µήνες µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος
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Ανάθεση

Παραγωγικότητα

Οµαδική Συνεργασία

Εξυπηρέτηση Πελάτη

Παρακίνηση

Ικανότητα ηγεσίας

Αποφασιστικότητα

8,75

9

8,67

8,75

9

9,33

9,25

8,31


