Talangutveckling som en
Helomvändningsstrategi för
Tillväxt
Hur ett företag inom finanssektorn sätter sin lit till Everything
DiSC®
En framgångssaga med:

2009 var ett exceptionellt tufft år för hela finanstjänstesektorn. Nyligen
implementerade marknadssteg och strategier för att öka aktieägarvärdet var på väg
att vända det som har kallats den allvarligaste krisen sedan den stora depressionen
på 1930-talet.
Bankerna och bostadskreditinstituten, samt
förvaltnings- och investmentbolagen stod inför
följderna: en betydande förlust av konsumenternas
förtroende och låg moral bland de anställda. Medan
många andra företag kämpade för att överleva
genom personalnedskärningar och kraftigt minskade
investeringar i talangutveckling, tog First United Bank &
Trust of Oakland i Maryland i USA ett djärvt steg framåt.
De omfördelade sina begränsade resurser till bästa
möjliga utbildning som fanns att tillgå, och fokuserade
på att utveckla sina anställda som en strategi för
verksamhetstillväxt genom att utnyttja styrkan i Wileys
Everything DiSC® -lösningar.

LITA PÅ ATT EVERYTHING DISC LEVERERAR

”Ur ett finansiellt perspektiv, om vi enbart ser till löner
och förmåner, insåg vi att företagets medarbetare är
vår största investering”, erinrar sig styrelseordförande
och vd Carissa Rodeheaver. ”Trots detta satsade vi
inte tillräckligt med tid och energi på deras fortbildning
utanför den fackkompetens som krävs för deras
uppgifter. I synnerhet när vi stod inför följderna av den
här finanskraschen var vi tvungna att utveckla ledare
på alla nivåer så att var och en fick det stöd de behövde
för att utveckla de kommunikationsfärdigheter som var
nödvändiga för att bli mer effektiva i arbetet. Vi hade
förmånen att vända oss till Jeannette Fitzwater, en
auktoriserad Everything DiSC-partner och certifierad
utbildare, som var redo att introducera oss till de DiSC® verktyg som redan tidigare visat sig vara effektiva för
att bygga bättre relationer – såväl mellan chefer och
medarbetare som inom team och med kunder.”
Företagets förtroende- och investeringsansvariga
som fokuserar på de team och avdelningar som har
störst potential för tillväxt, var först med att uppleva
Everything DiSC® Sales. Detta är ett anpassningsbart
DiSC-baserat verktyg som utformats speciellt för att
de på ett effektivt sätt ska känna igen och anpassa
sig efter sina kunders unika köpstilar, och därmed i
slutändan leverera bättre resultat.
Inom ett år efter det inledande utbildningsevenemanget
hittade First United andra områden där Everything
DiSC också kunde göra skillnad. Företaget införlivade
Everything DiSC® Management i ett befintligt
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handlednings- och mentorskapsprogram ett som
krävdes för alla arbetsledare för att förbättra de viktiga
färdigheter som behövs för att bygga solida och
personliga relationer med underordnade och uppåt
i kommandokedjan, samt för att göra de strategiska
genomförandena mer effektiva och verkningsfulla. När
företaget därefter lade om sitt fokus till ledarskifte blev
Everything DiSC Work of Leaders® en huvudkomponent
i First Uniteds initiativ för ledarskapsutveckling.
Företaget erbjuder nu ett fullfjädrat Emerging Leadersprogram som inkluderar en certifieringskomponent,
vilket gör att talanger själva får upptäcka hur
deras DiSC-stil formar deras förhållningssätt till
grundkomponenterna i Work of Leaders: att skapa en
vision, att skapa uppslutning och att gå i bräschen
för genomförandet. I programmet ingår även
personalrotationer mellan avdelningarna, läsuppgifter,
onlinekurser, läroprojekt för strategiskt handlande och
mentorskap mellan blivande ledare och hausseledare
som snart går i pension.

UTNYTTJA DET GEMENSAMMA SPRÅKET I
DISC FÖR ATT BYGGA BÄTTRE RELATIONER
SAMT SKAPA FÖRETAGSOMSPÄNNANDE
UPPSLUTNING OCH HÅLLBAR TILLVÄXT
”Det där första Work of Leaders-programmet gjorde
succé”, minns Fitzwater. Det uppmärksammades
av ledningsgruppen, som tyckte att resultaten var
så positiva att de entusiastiskt föreslog att få ut
andra verktyg i Everything DiSC-produktfamiljen till
företagets alla 330 medarbetare. Den mest spännande
utvecklingen är att vi nu når ut till hela företaget med
Everything DiSC Workplace® -verktyget.
Genom att bygga på det som redan finns på plats
för säljare, arbetsledare och chefer kan vi med denna
lösning verkligen integrera hela organisationen. Varje
enskild person som anställs av First United får ta del av
DiSC och dra nytta av det gemensamma språk denna
modell ger upphov till, ända från anställningens början
och under hela sin karriär i företaget.”

När First United Bank & Trust nu är inne på sitt
sjunde verksamhetsår med att öka investeringarna i
sina anställda, kan organisationen blicka tillbaka på
imponerande resultat: personalomsättning under
branschgenomsnittet, en lojalitetsprodukt som
har vunnit nya småföretagarkunder med långsiktig
lönsamhetspotential till företaget, strategiska projekt
som genomförts före utsatt tid – i ett fall sparade man
in mer än 60 000 USD direkt från projektstart, och
en blivande ledare som hittade ett effektivare sätt att
arbeta med sin chef och som nu har en nyckelledarroll.
Enligt Chuck Olsson, personalchef, förändrar Everything
DiSC själva organisationskulturen i grunden. ”Särskilt de
här Everything DiSC-verktygen skapar en hög nivå av
självinsikt som inget annat verktyg kan skapa. Den där
centrala insikten i sina egna motiv samt i andras stilar
och motiv fungerar som drivkraft för de anställda att ta
initiativ till att uppnå förbättringar i arbetet, relationer
och jobb. Även om vi självfallet redan hade allt detta i
vår organisationskultur har Everything DiSC verkligen
bidragit till att belysa det!”
Fitzwater instämmer. ”I likhet med alla andra i
branschen är vi också tvingade att fortlöpande hitta
nya sätt att uträtta mer med mindre. För att lyckas
med detta krävs att vi ändrar på saker och fullgör våra
uppgifter bättre. Lyckligtvis har vi redan fått massor
med bra exempel på bättre slutförande av uppgifter
till följd av vårt arbete med Everything DiSC, eftersom
allt sker i linje med förändringarna. Vår plan i det korta
perspektivet, de kommande tre åren, är att hålla allt
detta rullande. Vi vill komma igång med vad jag kallar
tvärfunktionella samtal, där vi utvidgar våra insatser
utanför de intakta teamen för att sammanföra grupper
vars framgångar är beroende av varandra. Detta är
nästa logiska steg för oss eftersom vi behöver utnyttja
Everything DiSC® fullt ut, men vet att vi då inte kan
betrakta detta som en enstaka utbildningshändelse.
Dess verkliga värde ligger i dess användbarhet
som ett redskap för att kontinuerligt skapa mer
effektiva relationer samt bättre och mer produktiva
arbetsplatser.”
— Skrivet av Terri Armstrong Welch
Terri Armstrong Welch är en oberoende författare och innehållsutvecklare samt verkställande
direktör och koncernchef för Armstrong Welch Ltd. Hans e-postadress är booksmatter@
comcast.net
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