Grupi coachingu läbi juhi
mõju ja muudatuste juhtimise
võime tugevdamine
Olen väga rõõmus ja õnnelik:) Natuke aega
tagasi jõudis minuni väike pakk, kus sees oli
raamat. Raamat, kuhu oli valitud ka minu
artikkel “Strengthening Leader’s impact and
ability to manage change through group
coaching.”

Viisin läbi uuringu 2009.a. ja 2010.a. , kus uurisin grupi
coachingu mõju juhtidele.
Juhtide tulemused olid 2010.a. paremad.
Uurisin ka usalduse mõju tulemustele ning siin
ilmnes tugev seos. Nendes meeskondades, kus
usaldust hinnati kõrgemalt saavutas juht
kõrgemad tulemused.

Superviisor ja coach Signe
Vesso
aitab
organisatsioonidel
nende
unistusi ellu viia.
Eelmise aasta lõpus sain telefonikõne küsimusega – kas olen
nõus rääkima iseendast Eesti Naisele. Lähemalt uurides selgus,
et kavas on teha artikkel uue aja ametitest. Nii… ja selgus,
et superviisor ja coach on ajakirjaniku uurimistöö viljana
Eestis uue aja ametiteks
Lugu 2015 veebruari Eesti Naises:
Superviisor ja coach Signe Vesso aitab organisatsioonidel
nende unistusi ellu viia

Signe
coach

Vesso

Signe: “Supervisioon ja coaching on mõlemad inimeste ja
organisatsiooni arengut toetavad meetodid. Supervisioon pakub
toetust neile, kes toetavad ja aitavad iga päev teisi inimesi,
kes töötavad keerulistes valdkondades ja vajavad seetõttu ka
ise nõustamist. Näiteks juhid, õpetajad, sotsiaalvaldkonna ja
tervishoiu töötajad.
Teine oluline teema supervisioonis on toetada muudatuste
elluviimist.”

Coachingu mõiste on aga tulnud spordimaailmast. Tennisetreener
Timothy Gallwey uskus, et sportlase kaalukaim vastane on tema
enda peas, mitte teisel pool võrku. „Coaching aitab leida
lahendusi ja teostada neid viisil, mis on sobivam just sellele
inimesele. Fookuses on tulemuslikkuse treenimine.”
Organisatsiooni ja meeskonna superviisori ja coachina on Signe
muutuste
toetamise
protsessis
justkui
erapooletu
kõrvalvaataja. “Süsteemis sees olles on raske teha suuri
muudatusi ja vahel tuleb selleks esmalt ennast muuta. Kui
teeme kogu aeg samu asju, ei tasu imestada, et saame
samasuguseid tulemusi.”
Signe sõnastab oma rolli nii: “Aitan algatada organisatsioonis
muudatusi ja neid ellu viia. Aitan näha olemasolevaid
ressursse, mis toetavad eesmärkide saavutamist. Aitan
kaardistada takistusi, mis segavad eesmärkidenijõudmist. Aitan
meeskonna liikmeil omavahel läbi rääkida, dialoogi pidada ja
motivatsiooni leida, lahendada raskeid situatsioone.”
Kõigepealt saab Signe kokku organisatsiooni juhiga.
“Kaardistame koos praeguse olukorra. Vaatame üle, mis on
missioon, visioon ja eesmärgid. Mis on see julge unistus,
mille nimel me koostöö algas? Mida ja miks tahetakse
saavutada?

Kuidas selle poole liikuda? Mis takistab?

Juhilt ootan tagasisidet, kuidas tema seda kõike näeb, mida
pakub lahendusteks, millisteks muutusteks ta on valmis, kui
palju on nõus panustama, keda kaasama?
Signe sõnul ei sünni sel moel jäik tegevuskava, vaid muutuv ja
täienev, reaalsusega kooskõlas olev plaan. „Kohtume
osalejatega kokkulepitud arv kordi (enamasti 6-10 korda),
teeme valikuid ja otsuseid, nö. tegevusplaani – kes, mida
teeb, mis kuupäevaks. Hiljem kaardistame, mis on tehtud. Mis
on läinud hästi? Kui palju oleme unistuste pooleliikunud? Pilk
on kogu aeg eesmärgil – kas see on jätkuvalt päevakorral
Mõistagi on see pikk periood, mille jooksul võivad asjaolud

kiiresti muutuda, inimesed minna ja tulla ning lahenduste
leidmine olla keerukas. Signe nimetab oma rollina lahenduste
leidja ülesannet: „Ma ei ütle, et mida ja kuidas teha, vaid
kuulan ja küsin, juhin protsessi. Aitan meeskonnal teadvustada
valikuid ja teha otsuseid, kuid ei otsusta nende eest. Oleme
koos kulgejad, ühise nägemuse loojad. Aitan unistusti teoks
teha.”

