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INTRODUCERE

Coachingul și schimbarea organizațională

Majoritatea organizaților recunosc că succesul și chiar supraviețuirea lor depind din ce în ce mai
mult de capitalul uman, de colecția de aptitudini, talente și cunoștințe oferite de personalul lor.
Conform multor păreri, coachingul este cea mai eficientă metodă de dezvoltare a capacității de
conducere. De la managerii debutanți și până la cei superiori, oragnizațiile au nevoie de oameni
care să poată gândi și concretiza succesul, exploatându-și puterea de a influența și inspira, de a
colabora și organiza, și mai presus de toate, de a conduce.

Însă investițiile în dezvoltarea umană sunt dificil de măsurat și evaluat.  Datorită lipsei unor
date, studii solide și consecvente despre impactul coaching-ului asupra profitabilității, multe
organizații sunt reticente să investească sume considerabile în astfel de programe.

Pe de altă parte există o nevoie tot mai mare de a corela programele de coaching cu obiectivele
de afaceri și cu succesul organizației. Astfel coachingul trebuie să precizeze care vor fi efectele
măsurabile ale intervențiilor (creșterea vânzărilor, scăderea absenteismului, îmbunătățirea
moralului angajaților, numărul de cumpărători noi, gradul de satisfacție al celor existenți,
îmbunătățirea relațiilor cu cei din jur, etc.).

În cadrul proiectului COACHING FORUM am constituit un grup de profesioniști pentru sondarea
și analizarea pieței de coaching în industria financiară si bancară, care au examinat factori
precum:- investiția realizată în programele de coaching- modelele și intervenții de coaching folosite- impactul și eficacitatea coachingului pentru persoane individuale- efectele măsurabile ale coachingului asupra profitabilității organizației

Coachingul devine din ce în ce mai recunoscut, la toate nivelurile organizației, ca instrument
esențial pentru creșterea și succesul acesteia, ca mijloc de abordare a schimbărilor fără
precedent cu care se confruntă atât companiile cât și liderii care le conduc. Coachingul devine
din ce in ce mai recunoscut ca instrument de abordare a acestor provocări, solicitări și
schimbări, ca fructificare a întregului potențial al oamenilor.

În calitate de coachi, trebuie să-i susținem și să-i dovedim caracteristicile distinctive, să-i
definim activitatea, conținutul proceselor pe care le folosim, principiile pe care ne întemeiem
munca.
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1. METODOLOGIE

Sondajul de opinie a fost realizat la nivelul companiilor din industria serviciilor financiar-bancare
care au beneficiat de servicii de coaching în perioada 2014-2015, pentru a evalua percepția
asupra acestor servicii.

Sondajul a fost realizat din două (2) perspective:

 19 persoane au completat chestionarele adresate managerului direct al clientului care a
acceptat intervenția de coaching sau persoanei din departamentul de Resurse Umane
responsabile de implementarea programului de coaching în organizație

 49 persoane au completat chestionarele adresate clienților care au acceptat intervenția
de coaching (toți fiind angajați ai organizațiilor din industria menționată)

Selecția respondenților  s-a facut cu pas aleatoriu, dintre companiile care au folosit serviciile de
coaching pentru angajații lor.

Metoda de aplicare: s-au realizat interviuri online, prin platforma Google Docs, cu întrebări
închise, sub formă de scală (ordinală sau de măsură), precum și întrebări deschise, pentru a
oferi posibilitatea respondenților de a-și exprima liber opinia.

2. OBIECTIVELE URMĂRITE

Pe parcursul realizării studiului, au fost urmărite trei obiective:

 Analizarea programelor de coaching pentru dezvoltarea angajaților folosite de
companiile din industria serviciilor financiar-bancare din perspectiva bugetului alocat, a
tipurilor de programe și a audienței lor.

 Obținerea unui feedback cu privire la impactul sesiunilor de coaching pentru companii și
pentru angajații acestora, clienții (direcți) de coaching.

 Evaluarea disponibilității și a dorinței de a participa la programe de coaching a
profesioniștilor din industria serviciilor financiar-bancare.

3. REZULTATE

Sondajul de opinie a avut mai multe tipuri de întrebări:

 Întrebări despre specificul firmei, cu scopul de a evalua profilul companiilor ce folosesc
programe de coaching.
 Întrebări de opinie despre succesul/eșecul programelor de coaching și modul de
evaluare al impactului
 Întrebări despre schimbările observate la angajați în urma programelor de coaching
 Întrebări despre deschiderea spre participare la un viitor program de coaching
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Rezultatele obținute în urma sondajului de opinie arată faptul că sesiunile de coaching au fost
apreciate atât de companii și de către clienți acestora, cât și faptul că efectele au fost vizibile.

Din punctul de vedere al specificului organizațiilor care au participat la programe de coaching,
acestea sunt în principal companii care oferă servicii bancare (69%), urmate de companii care
oferă servicii non-bancare (21%) și companii care oferă servicii financiare (8%), ultimele două
(2) procente fiind companii de asigurări.

Cele mai multe dintre organizațiile client au peste 1000 de angajați (41,2%), urmate de cele cu
50-99 de angajați (23,5%) și 100-499 angajați (23,5%) și câte 5,9% companii care au sub 50 de
angajați sau 500-1000 de angajați.

Un aspect important în cercetarea desfășurată a fost identificarea evoluției în timp a încrederii
și a bugetelor investite în programe de coaching. S-a observat astfel o evoluție de la an la an a
sumei investite de organizații în coaching, și anume: dacă în anul 2014, 64% dintre companiile
intervievate au investit sub 5000 de euro in coaching, 7% între 5000 și 10 000 de euro, doar 6%
peste 50 000 și 23% nu au investit deloc, în anul 2015, aceleași companii au investit în proporție
de 48% sub 5000 de euro, 35% între 5000 și 10 000 de euro, 6% peste 50 000 de euro și doar
11% nu au investit deloc.

An \ EUR investiți < 5 K 5 - 10 K 10 – 50 > 50 K Deloc

2014 64% 7% 0 6% 23%

2015 48% 35% 0 6% 11%
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La nivel de procente alocate din fondurile de dezvoltare pentru coaching, toate companiile
intervievate susțin că au alocat între 1 și 25% din aceste fonduri pentru coaching în 2014, pe
când în 2015 12% dintre acestea au alocat mai mult, adică între 25 și 50% dintre fondurile de
dezvoltare, restul investind același procent ca în anul anterior.

Referitor la nivelul angajaților care participă de obicei la programe de coaching, răspunsurile
obținute arată că cei mai mulți dintre aceștia sunt Senior Level (82%), urmați de Middle Level
(47%) și High Potential (47%) și Entry Level (18%).

La această întrebare răspunsul era multiplu, astfel încât pentru fiecare categorie procentele
puteau varia de la 1% la 100%.

O altă evoluție importantă între anul 2014 și 2015 se observă în legătură cu numărul mediu de
sesiuni de coaching pe angajat: dacă în 2014 numărul mediu era de 1-5 sesiuni (pentru 70%
dintre companii) și 6-12 sesiuni pentru restul de 30% dintre companii, în anul 2015 42% dintre
companii au oferit 6-12 sesiuni de coaching angajaților, numai 52% au oferit 1-5 sesiuni și 6% au
oferit 13-20 de sesiuni.
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An \ Nr mediu sesiuni per angajat
1 – 5 6 – 12 13 – 20

2014
70% 30% 0

2015
52% 42% 6%

La următoarele 3 întrebări răspunsul era multiplu, astfel încât pentru fiecare categorie
procentele puteau varia de la 1% la 100%.

Astfel, un alt aspect important îl reprezintă faptul că, în prezent, cele mai multe programe de
coaching în organizații sunt oferite de coach-i interni (65%), apoi managerii cu abilități de
coaching (59%) și coach-ii externi (41%). Aceste răspunsuri pot fi interpretate ca având legătură
cu menținerea costurilor scăzute a programelor, cu folosirea coachingului ca metodă uzuală de
dezvoltare a angajaților și cu un control mai mare a procesului și abordărilor de coaching
propuse angajaților.

Cele mai utilizate programe de coaching în companiile intervievate sunt coachingul individual
(83%), apoi următoarele cu același procent, 35,4%: coachingul de echipă, programe de
dezvoltare a abilităților de coaching și coaching de grup.  Se observă în aceste răspunsuri o
predilecție spre abordarea individuală, chiar dacă subiectele de coaching ating subiecte
colective (ex: performanța și relațiile profesionale).

Respondenții consideră că rezultatele programelor de coaching sunt evaluate în primul râ nd
prin observare directă (82%) și prin feedback din partea colaboratorilor, colegilor, prietenilor
(71%), dar și prin instrumente de tip ”feedback 360 de grade” (35%) și evaluarea măsurii în care
programele și-au atins obiectivele (35%). Observăm din aceste răspunsuri o preferință spre
metodele de observare cele mai facile (observare și feed-back). Doar 35% din respondenți
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consideră că s-au evaluat obiectivele propuse. Nici un răspuns nu arată că se analizează în ce
măsură obiectivele de coaching sprijină obiectivele de business sau ROI.

Conform părerilor primite în alegerea coach-ilor externi, organizațiile au următoarele 3 criterii
cele mai importante:

 Pregătirea (38%)
 Experiența (29%)
 Competența (10%)

Din rezultatele obținute, se observă că 70% dintre respondenți au apreciat că programele de
coaching din cadrul organizației au fost un succes, iar dintre clienții direcți, 90% consideră că
obiectivele ultimului program de coaching la care au participat au fost îndeplinite.  Remarcăm o
diferență (de 20%) între procentele managerilor sau a persoanelor din HR care evalueazâ gradul
de succes al programelor și procentele clienților direcți de coaching; aceștia din urmă apreciind
succesul demersului la care au luat parte în proporție de 90%. Acest aspect poate fi corelat cu
atenția mai redusă spre evaluarea obiectivelor măsurabile ale programelor de coaching (doar
35%) și lipsa legăturii cu obiectivele de business sau evaluarea ROI.

Cei care au considerat programul de coaching un succes susțin că factorii care au contribuit la
succesul programului de coaching au fost în primul rând pregătirea și abilitățile coach-ilor,
calitatea programului, încrederea, comunicarea, sinceritatea și atmosfera din cadrul
programului.

Printre cei care nu au fost pe deplin nemulțumiți, cel mai des invocat motiv de nemulțumire
este timpul prea scurt (27% dintre cei care au oferit un răspuns de nemulțumire). Acest aspect
ar putea fi corelat cu răspunsurile care arată că în 2014 aproape trei sferturi dintre companii
ofereau angajaților maxim 5 sesiuni de coaching de persoană, iar în 2015 acest procent a fost
de 52%.

Dintre cele mai vizibile efecte ale programelor de coaching, menționate de clienții de coaching,
cele mai importante sunt:
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 Dezvoltarea abilităților de comunicare (24%)
 Creșterea încrederii (20%)
 Rezultate mai bune (16%)
 Creșterea motivației (12%)
 Creșterea implicării (10%)
 Dezvoltarea capacităților de organizare (10%)
 Altele (8%)

Aceste răspunsuri ne indică mizele predominante ale programelor de coaching și sunt aliniate
cu răspunsurile care arată preferința de a evalua rezultatele prin observare directă și feedback.

Au fost măsurate pe o scală de la 0 la 5 (unde 0 înseamnă nici o schimbare, iar 5 înseamnă
creștere peste așteptări) schimbările observate în urma programului de coaching (atât din
punctul de vedere al angajatorilor, cât și al angajaților).

O sinteză a sumei procentelor răspunsurilor între 3 și 5 este redată mai jos.

Din punctul de vedere al angajatorilor:

 Calitatea relațiilor profesionale (94%)
 Angajament în cadrul organizației (82%)
 Performanța și rezultatele profesionale (77%)
 Motivația la locul de muncă (77%)
 Inovație și creativitate (76%)
 Reducerea stresului (70%)
 Implicare în cadrul organizației (70%)

Din punctul de vedere al clienților de coaching:

 Calitatea relațiilor profesionale (90%)
 Motivația la locul de muncă (87%)
 Inovație și creativitate (87%)
 Implicare în cadrul organizației (89%)
 Angajament în cadrul organizației (83%)
 Performanța și rezultatele profesionale (79%)
 Reducerea stresului (77%)

O altă schimbare importantă observată de către angajați în urma programelor de coaching este
creșterea încrederii în sine. Respondenților din ambele categorii li s-a solicitat să enumere cele
mai importante calități pe care le apreciază la un coach profesionist.

Cele mai des enumerate calități ale unui coach sunt cele de mai jos, în acestă ordine:
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 Bun ascultător
 Capacitate de comunicare
 Experiență
 Empatie
 Încredere în sine
 Profesionalism
 Sinceritate
 Flexibilitate

Atât reprezentanții organizațiilor, cât și participanții la sesiunile de coaching consideră că
sesiunile de coaching un real succes, apreciind ca utilă organizarea unor noi programe de
coaching în viitor (94%).

Un procent de 67% dintre răspunsurile clienților care au participat deja la sesiuni de coaching
arată că sunt dispuși chiar sa investească personal în asemenea sesiuni, dacă organizația nu le
va oferi alte programe.

4. CONCLUZII

Studiul a arătat că implementarea programelor de coaching în organizațiile financiare și
bancare au un trend crescător în ultimii doi ani. Conform sondajului realizat, se constată o
creștere în 2015 față de 2014 a investițiilor alocate programelor de coaching și a duratei
acestora, cifre însă relativ modeste față de piețele din Vestul Europei.
Beneficiarii direcți sunt în cea mai mare masură angajații din „Senior Level”, apoi cei din
„Middle Management” și cei considerați „High Potential”. Cele mai multe programe sunt
derulate de către coachi interni și de către managerii cu abilități de coaching.
Tipul de program de coaching cel mai des folosit este coachingul individual și în mai mică
măsură programe destinate echipelor și grupurilor.

Acest studiu a mai arătat că cele mai multe evaluări ale rezultatelor programelor sunt obținute
prin observare directă și prin feedback, într-o proporție mai mică se evaluează măsura în care s-
au atins obiectivele contractate sau se face evaluare prin instrumente tip „360 FB”.

Marea majoritate a clienților de coaching au exprimat dorința de a continua sesiunile de
coaching și mai mult de jumătate dintre ei sunt dispuși să investească personal dacă organizația
nu le vor oferi pe viitor această ocazie.

Sumar tendințe 2014 - 2015:

 Trend crescător al bugetului alocat pentru coaching
 Creșterea numărului de sesiuni de coaching/angajat
 Experimentarea coachingului de către angajați ca fiind unul de succes
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 Diversificarea tipului de coaching oferit angajaților
 Diversificarea modalităților de evaluare și măsurare a rezultatelor programelor de

coaching
 Top criterii pentru alegerea unui coach: pregătirea, experiența, competența
 Creșterea dorinței angajatilor de a continua sesiunile de coaching, inclusiv prin investitii

personale

5. Tendințe viitoare privind coachingul în organizațiile bancare

Studiul arată că organizațiile financiare și bancare vor avea parte de tot mai multe schimbări,
inerente pe piețele dinamice ale viitorului și vor avea de-a face cu o forță de muncă tot mai
diversă și mai sofisticată. Popularitatea crescândă a coaching- ului este legată parțial de nevoia
explicită a companiilor de a crea oportunități de promovare care să le permită să-și păstreze
angajații cei mai buni – acei angajați de care depinde buna lor funcționare și extinderea
afacerilor.

Puterea nu va mai fi privilegul celor de la vârf. Oamenii devin tot mai independenți și mai
capabili să ia decizii, să inoveze, să-și gestioneze riscurile – toate cu impact asupra succesului
companiilor. Dar alături de aceste noi responsabilități vor veni și noi provocări și solicitări.
Coaching-ul va fi din ce în ce mai recunoscut ca instrument de abordare a acestor provocări și
solicitări de fructificare a întregului potențial al oamenilor.

În prezent, unele organizații încep să adopte abordări mai deschise și mai oneste în domeniul
coachingului. Atitudinea oamenilor față de coaching se schimbă – coachingul nu mai este
considerat un indiciu că persoana vizată „nu-și face datoria la muncă” sau, dimpotrivă, că
beneficiază de un „tratament preferențial”. Coachingul devine din ce in ce mai recunoscut, la
toate nivelurile organizațiilor bancare, ca instrument esențial pentru creșterea și succesul
acesteia. Pe măsură ce cresc pretențiile ca intervențiile de coaching să aibă impact asupra
performanței organizației, este esențial pentru coachi să adere la un set de standarde de
evaluare. Condițiile pe care le pun coachilor clieții corporativi, sunt din ce în ce mai exigente, și
sunt dovada unor cunoștințe avansate de coaching, iar în următorii ani vor deveni și mai
riguroase


