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Zakaj okvir?
Vlade, tako znotraj kot izven Evrope, imajo močan interes oz. so predane ustvarjanju in
podpori razvoja hitro rastočih podjetij. Kljub temu ni natančno določenega modela, ki bi določal
kompetence, ki jih morajo imeti coachi za hitro rast podjetij: ta okvir določa takšen sklop
kompetenc.
Okvir določa minimalno vedenje, veščine in znanje, ki jih mora coach za hitro rast prikazati,
uporabljati in razumeti. Okvir ima več možnih načinov uporabe; uporablja se lahko npr. za:
-

podporo pri zaposlovanju in izbiri coachev za hitro rast podjetij,

-

opravljanje osnovne ocene kompetenc coachev za hitro rast podjetij,

-

oceno prakse in uspešnosti coachev za hitro rast podjetij,

-

obveščanje o načrtovanju osebnostnega in strokovnega razvoja,

-

primerjavo kompetenc coachev za hitro rast podjetij,

-

podporo pri oblikovanju programa za razvoj coachev za hitro rast podjetij,

-

obveščanje o oblikovanju kvalifikacij za coache za hitro rast podjetij,

-

izboljšanje učinkovitosti storitev coachinga za hitro rast podjetij, ki jih nudijo ponudniki.

Kaj mislimo s kompetencami?
Kompetence so določene kot ‘skupek ravnanj, ki so ključna za doseganje želenih rezultatov’.
(Bartram et al, 2002). V kontekstu coacha za hitro rast podjetij so to ravnanja, ki pomagajo pri
izvajanju coachinga za hitro rast podjetij. Kompetence so znanje, razumevanje, praktične in
miselne veščine, ki so potrebne za učinkovito delovanje. Prepozna in prikaže se jih s pomočjo
sklopa ravnanj, ki vključuje veščine in znanje in ki je kritičnega pomena za uspešno delovanje
coachinga za hitro rast podjetij.
Opomba: Fokus kompetenčnega okvirja za hitro rast podjetij je na ravnanjih in ne na rezultatih ali posledicah teh
ravnanj.
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Zgradba kompetenčnega okvirja za hitro rast podjetij
Coachi za hitro rast podjetij morajo obvladati ravnovesje ravnanj, veščin in znanja, ki jim
omogoča izvajanje generičnih in specialističnih storitev za hitro rast podjetij. Med izvajanjem
programa coachinga za hitro rast podjetij zavzemajo različne vloge, vključno s coachem,
izvajalcem, svetovalcem, mentorjem, trenerjem, posrednikom in strokovnjakom. Medtem ko se
vsaka vloga osredotoča na drugo stvar, vse skupaj črpajo iz nabora temeljnih veščin. Čeprav to
ni nemogoče, je malo verjetno, da bo večina coachev za hitro rast podjetij sposobna v vsaki
izmed teh vlog, bolj mogoče je, da bodo coachi verjetno sposobni v dveh ali več vlogah.
Coachi za hitro rast podjetij morajo posedovati minimalno poslovno žilico ter morajo biti zmožni
podpirati pospeševanje rasti podjetij v procesu coachinga za hitro rast. Predvsem morajo
coachi za hitro rast ravnati strokovno in etično.
Okvir kompetenc za hitro rast obsega tri stopnje hierarhije: specialistična znanja in
zmožnosti; kompetence za coaching pospeševanja rasti; in strokovna ravnanja.
Specialistična znanja in zmožnosti: obsegajo funkcionalno in področno specialistično
znanje, ki ga morajo posedovati coachi za hitro rast.
Kompetence za trening pospeševanja rasti: obsegajo temeljne veščine za hitro rast,
orodja in tehnike za nudenje storitev coachinga za hitro rast.
Strokovna ravnanja: obsegajo strokovno in etično ravnanje, ki ga morajo znati pokazati
coachi za hitro rast.

Vsaka izmed stopenj je nadalje razdeljena v skupine ravnanj in znanj ter veščin in vlog, ki
sestavljajo obširen okvir kompetenc za hitro rast.
Okvir zagotavlja strukturo, znotraj katere lahko potencialni in obstoječi coachi za hitro rast
ocenijo sebe - ne z namenom za izboljšanje in razvijanje svojega znanja, veščin in kompetenc.
Pri okviru ne gre za ocenjevanje sposobnosti, pač pa za okvir dobre prakse in razvoja.
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Povratne informacije in svetovanje
Osnutek okvirja je bil razširjan in obravnavan s strani več kot 40 poslovnih coachev in
ponudnikov coachinga za hitro rast.
Glavne točke povratnih informacij so bile:
 Okvir je obsežen.
 Je jasen in natančno določen ter zagotavlja metodologijo za nudenje coachinga, kot tudi

kompetence.
 Je razmeroma dolg, vendar zelo podroben.
 Ali mora vsak poslovni coach za hitro rast posedovati vse?
 Lahko vidim, da bi to dobro služilo kot orodje za osebni razvoj.
 Ne vključuje ničesar o upravljanju s časom ali mentorstvu.
 To v večini opisuje, kar počnem kot coach za hitro rast.
 Bi se lahko uporabljal za izbiro coachev za hitro rast?
 Zgleda, kot da pokriva nekatere izmed ICF kompetenc, vendar jih presega.
 Želim videti, kako se povezuje z neke vrste razvojem ali usposabljanjem.
 Odlično orodje - razkriva preveč!
 Izvrstno je videti, da je v modelu poslovna žilica, kajti tcoach jo morajo imeti, če želijo

biti sposobni nuditi coaching podjetjem - zlasti tistim, ki pospešeno rastejo.
 To je uporabna referenca za vse kompetence in dejanja poslovnega coachinga.
 Mogoče je, da bi to lahko predstavljalo neke vrste kvalifikacijo; morda skozi ECMC ali

ICF?
V prilogi 1 so zajete nekatere obsežnejše pripombe in povratne informacije.
Zadnja verzija okvirja je bila spremenjena v luči povratnih informacij.
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Specialistično znanje in zmožnost
Funkcionalna specializacija

Področna specializacija (ključna področja na lokalnih trgih)

Vnesi partnerje - odvisno od države

Vnesi partnerje - odvisno od države

Kompetence za coaching za hitro rast
Vloge pri
coachingu za
hitro rast

Temeljne
veščine

coach za hitro
rast kot coach

coach za hitro
rast kot trener

coach za hitro
rast kot
moderator

coach za hitro
rast kot
svetovalec

coach za hitro
rast kot mentor

coach za hitro
rast kot
posrednik

coach za hitro
rast kot
strokovnjak

vzpostavljanje
odnosov

dialog z
naročniki

strategije
spraševanja

aktivno
poslušanje

izzivi

kritično
razmišljanje

refleksija

določanje ciljev
Poslovna
žilica
Procesi
coachinga za
hitro rast
Procesi

finance in
računovodstvo
1. korak:
Vključitev

odnosi z naročniki

pregled in
prepoznavanje

akcijski načrt
upravljanje s
človeškimi viri

strateško
načrtovanje

2. korak:
Raziskovanje

povratne
informacije

vodenje
poslovanja
3. korak:
Vizija

viri za coaching

trženje
4. korak:
Izvedba

prenos znanja

poslovodenje in
vodenje

upravljanje
sprememb

5. korak:
Pregled in
vzdrževanje

Strokovna ravnanja
strokovno mreženje

osebna učinkovitost

osebni razvoj

etične in strokovne prakse
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Vloge pri treningu za pospeševanje rasti
Coach

Vloga coacha vključuje aktivnosti za coaching 1-na-1 in v skupini, ki omogoča naročnikom, da sami rešujejo težave.

Trener

“Skupaj bomo raziskali težave in se dogovorili kako naprej."
Vloga trenerja vključuje izvajanje strukturiranih delavnic ali tečajev usposabljanja za naročnike. Vloga trenerja vključuje prenos
in razvoj znanja, veščin in razumevanja na osnovi vnaprej določenega dnevnega reda ali učnega načrta.

Moderator

"Lahko vam pokažem, razložim in vas usposobim, da boste to lahko storili sami."
Vloga moderatorja vključuje pomoč posameznikom in skupinam pri raziskovanju težav in izzivov z uporabo različnih orodij in
tehnik.

Svetovalec

"Pomagal vam bom, da kot skupina raziščete problem in sprejmete dogovor o nadaljnjih korakih."
Vloga svetovalca vključuje analizo naročnikovih problemov ter zagotavljanje usmerjanja in svetovanja o specifičnih vprašanjih.
Vloga svetovalca vključuje omejeno količino prenosa znanja.

Mentor

Posrednik

Strokovnjak

"Naj vam podam mojo analizo problema in priporočila, kaj lahko glede tega naredite."
Vloga mentorja vključuje deljenje osebnih izkušenj z naročniki. Vloga mentorja vključuje deljenje koristi, ki izhajajo iz osebnih
izkušenj, modrosti in stikov.
“Bil sem tam in dobil majico, zato mi dovolite, da izkušnjo delim z vami."
Vloga posrednika vključuje prepoznavanje potencialnih virov pomoči in podpore za naročnike.
"Glede tega vam ne morem neposredno pomagati, vendar poznam nekoga, ki vam lahko."
Vloga strokovnjaka vključuje analizo problemov stranke ter razvoj in izvedbo rešitev v imenu naročnika. Pri vlogi svetovalca gre
za rešitev problema in ne za prenos znanja na naročnika.
"Za vas bom pripravil in uresničil to rešitev."
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Temeljne veščine

Vzpostavitev odnosov

Dialog z naročniki

Strategije spraševanja

Aktivno poslušanje

Izzivi

Kritično razmišljanje

Ravnanja
Coachi za hitro rast vzpostavljajo odnose s strankami. Coachi za hitro rast morajo biti sposobni:
1.
prikazati pristen interes za naročnika
2.
pokazati sočutje in razumevanje
3.
spoštovati potrebe vrednote in mnenja naročnikov
4.
spoštovati naročnikove metode komunikacije
5.
graditi na skupnem izhodišču z naročniki
Coachi za hitro rast vodijo dialog z naročniki, tako da vplivajo na razumevanje, pregled in odločanje. Coachi za
hitro rast morajo biti zmožni:
1.
voditi razvoj in napredek dialoga z naročniki
2.
uporabljati različne tehnike in orodja v dialogu z naročniki
3.
uporabljati dialog z naročniki za raziskovanje in ponovni oris problemov ter spodbujanje razmišljanja pri naročnikih
4.
stimulirati debato in razmišljanje med dialogom z naročniki
5.
omogočati vnaprej ciljan zaključek dialoga z naročniki
Coach za hitro rast načrtuje in izvaja učinkovite strategije spraševanja. Coachi za hitro rast morajo biti zmožni:
1.
uporabljati vprašanja pri vseh korakih treninga za pospeševanje rasti
2.
uporabljati strategije spraševanja za doseganje določenih ciljev
3.
uporabljati različne tipe vprašanj
4.
postavljati preprosta, jasna in poglobljena vprašanja
5.
postavljati relevantna vprašanja, ki so povezana z odgovori strank
6.
upravljati z odgovori strank na vprašanja
Coachi za hitro rast aktivno poslušajo naročnike. Coachi za hitro rast morajo biti zmožni:
1.
opaziti, kako naročnik uporablja jezik, ton, ritem in intonacijo
2.
opazovati in tolmačiti neverbalno komunikacijo naročnikov
3.
uporabljati nabor tehnik za aktivno poslušanje
4.
spodbujati naročnike, da podajo popolne in zadevne odgovore
5.
uporabljati premore in tišino med dialogom
6.
povzeti in parafrazirati ključne točke v dialogu
7.
delati zapiske o ključnih točkah, ne da motijo naročnike
Coachi za hitro rast vedo kdaj in kako izzvati naročnike. Coachi za hitro rast morajo biti zmožni:
1.
spodbujati naročnike, da sprejmejo odgovornost in da so odgovorne
2.
uporabljati nabor orodij in tehnik za postavljanje izzivov naročnikpm
3.
izzvati domneve, prepričanja in razumevanje naročnikov, da spodbudijo nov pogled
4.
preverjati naročnikovo razumevanje, dojemanje in predanost načrtom
5.
poskrbeti, da naročniki odgovarjajo za napredek in izpeljejo načrt
Coachi za hitro rast spodbujajo kritično razmišljanje. Coachi za hitro rast morajo biti zmožni:
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Refleksija

Določanje ciljev

Akcijski načrt

1.
spodbujati naročnike, da kritično razmišljajo
2.
uporabljati nabor orodij in tehnik za podporo kritičnemu razmišljanju
3.
uporabljajo nabor metod za zbiranje podatkov, da ocenijo dejstva in podporne dokaze
4.
dvomiti v zanesljivost, veljavnost, verodostojnost in pomen podatkov ter podpornih dokazov
5.
utemeljiti svoje odločitve in priporočila na preverjenih podatkih
Coachi za hitro rast spodbujajo naročnike k refleksiji o njihovih izkušnjah. Coachi za hitro rast morajo biti
zmožni:
1.
pomagati naročnikom, da napredujejo čez vse korake učnega cikla
2.
uporabljati nabor orodij in tehnik, da spodbudijo naročnike k refleksiji
3.
pomagati naročnikom, da same odkrivajo nove poglede in stopnje razumevanja
4.
omogočati naročnikom, da ustvarijo povezave med čustvi, ravnanji in uspešnostjo
5.
podpirati naročnike, da ujamejo ali delujejo na podlagi novega pogleda ali razumevanja
Coachi za hitro rast pomagajo naročnikom pri formulaciji dobro strukturiranih ciljev, ki vodijo do uspeha. Coachi
za hitro rast morajo biti zmožni:
1.
pomagati naročnikom pri določanju in razjasnjevanju njihove vizije uspeha
2.
pomagati naročnikom pri določanju uspeha v smislu ciljev
3.
podpirati naročnike pri pripravi dobro strukturiranih ciljev
4.
preverjati predanost naročnikov ciljem
5.
zagotoviti skladnost med naročnikovimi cilji, vrednotami, potrebami in vizijo
Coachi za hitro rast pomagajo naročnikom pri pripravi jasnih, ciljno-usmerjenih akcijskih načrtov. Coachi za
hitro rast morajo biti zmožni:
1.
prepoznati določene akcije, da zadostijo dogovorjenim ciljem in rokom
2.
podpirati naročnike pri prepoznavanju strategij za naslavljanje potencialnih ovir
3.
podpirati naročnike pri dostopu do virov
4.
pomagati naročnikomm pri načrtovanju v kriznih razmerah
5.
dogovoriti SMART akcijske načrte (specifične, izmerljive, dosegljive, podprte z viri in vezane na čas; Specific,
Measurable, Attainable, Resourced and Time bound)
6.
potrditi predanost naročnikov akcijskim načrtom
7.
se dogovoriti o tem kako in kdaj pregledati akcijske načrte
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Pregled in
prepoznavanje

Povratne informacije

Viri za coaching

Prenos znanja

Coachi za hitro rast naročnike spodbujajo k pregledu in prepoznavanju naročnikovega napredka. Coachi za hitro
rast morajo biti zmožni:
1.
vključiti naročnike v proces pregleda napredka
2.
ocenjevati napredek in dosežke skupaj z naročniki
3.
podpirati naročnike pri spremembah in posodobitvah načrtov, če je to primerno
4.
spodbujati naročnike, da se učijo iz uspehov in izkušenj
5.
potrjevati uspeh in napredek naročnikov
Coachi za hitro rast nudijo naročnikom objektivne in konstruktivne povratne informacije. Coachi za hitro rast
morajo biti zmožni:
1.
spodbujati naročnike, da pridobivajo povratne informacije iz raznolikega nabora virov
2.
uporabljati nabor orodij in tehnik, da zagotavljajo naročnikom povratne informacije
3.
zagotavljati povratne informacije v primernem formatu ter ob primernem času
4.
nuditi konstruktivne povratne informacije brez subjektivnih sodb ali pristranskosti
5.
zagotavljati, da naročniki potrdijo in razmislijo o povratnih informacijah
Coachi za hitro rast imajo dostop do različnih virov za coaching za hitro rast. Coachi za hitro rast morajo biti
zmožni:
1.
sklepati dogovore za coaching s strankami
2.
sprejeti strukturiran pristop k izvajanju posegov
3.
uporabljati nabor orodij in tehnik za coaching
4.
se natančno pripraviti na načrtovano interakcijo z naročniki
5.
voditi točne zapise o posredovanju in akcijah
Coachi za hitro rast podjetij zagotavljajo, da imajo naročniki potrebno znanje (know-how) za ukrepanje. Coachi
za hitro rast morajo biti zmožni:
1.
pridobiti dovoljenje naročnikov, da delijo predhodne izkušnje in znanje
2.
nuditi usmerjanje, nasvete in morebitne rešitve z dovoljenjem naročnikov
3.
določiti naročnikovo znanje, učenje in razvojne praznine/potrebe
4.
se strinjati z naročniki glede optimalne metode za prenos znanja
5.
potrditi, da so bili znanje, uničenje in razvojne praznine/potrebe obravnavani
6.
zagotoviti da naročniki prenašajo novo pridobljeno znanje in nauke
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Kompetence za coaching
Cikel coachinga za hitro
rast

1. korak:
Vključitev

2. korak:
Raziskovanje

3. korak:
Vizija

Vedenja
Med fazo vključitve cikla coachinga za hitro rast morajo coachi za hitro rast:
1.
si vzeti čas, da vzpostavijo odnos z naročniki
2.
povabiti naročnike, da preučijo in razmislijo o prejšnjem akcijskem načrtu (če to ni prvo srečanje, ki je namenjeno coachingu)
3.
pomagati naročnikom, da določijo svoje zahteve
4.
razpravljati o naročnikovih pričakovanjih glede coachinga, ki se bo izvajal
5.
pojasniti vlogo in zadolžitve coacha za hitro rast
6.
razjasniti vloge in zadolžitve naročnikov v procesu coachinga
7.
dogovoriti z naročniki proces coachinga
8.
z naročniki raziskati, kaj želijo doseči s coachingom
9.
dogovoriti z naročniki načrtovane rezultate coachinga
10.
potrditi razumevanje naročnikov zahtev in načrtovanih rezultatov pred napredovanjem na naslednji korak
Med fazo raziskovanja cikla coachinga za hitro rast morajo coachi za hitro rast:
1.
spodbujati naročnike, da razmislijo o okoliščinah
2.
uporabljati pester nabor orodij in tehnik za diagnostiko
3.
pomagati naročnikom pri pregledu trenutne in pretekle uspešnosti
4.
pomagati naročnikom pri analizi trenutne in pretekle uspešnosti
5.
pomagati naročnikom pri premisleku o njihovih izkušnjah, občutkih, znanju in veščinah
6.
spodbujati naročnike pri raziskovanju vprašanj in problemov
7.
spodbujati naročnike, da raziščejo osnovni razlog za vprašanja in probleme
8.
podpirati naročnike pri sklepanju njihovih lastnih zaključkov o vprašanjih in problemih
9.
pomagati naročnikom pri razmisleku o njihovih zaključkih
10.
potrditi razumevanje naročnikoovih zaključkov pred napredovanjem na naslednji korak (s povzemanjem ali postavljanjem
vprašanj)
Med fazo vizije cikla coachinga za hitro rast morajo coachi za hitro rast:
1.
spodbujati naročnike, da raziščejo svoja mnenja in občutke o temi coachinga
2.
pomagati naročnikom, da razvijejo jasno razumevanje tistega, kar želijo doseči
3.
pomagati naročnikom, da predvidijo in določijo, kako zgleda uspeh
4.
spodbujati naročnike, da razložijo, zakaj je pomembno, da so uspešne
5.
spodbujati naročnike, da določijo jasne namene in cilje
6.
pomagati naročnikom, da prepoznajo potencialne vire, ki jih lahko uporabijo, da dosežejo uspeh
7.
pomagati naročnikom, da prepoznajo morebitne ovire in tveganja pri doseganju uspeha
8.
pomagati naročnikom, da raziskujejo možnosti za premagovanje katerekoli ovire
9.
podpirati naročnike, da prepoznajo možnosti in rešitve
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10.

potrditi razumevanje prepoznanih možnosti in rešitev pred napredovanjem na naslednji korak
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4. korak: Izvedba

5. korak:
Pregled in vzdrževanje

Med fazo izvedbe cikla coachinga za hitro rast morajo coachi za hitro rast:
1.
prositi naročnike, da povzamejo svoj namen in cilje
2.
podpirati naročnike, da ocenijo vse možnosti in rešitve z namenom doseganja uspeha
3.
podpirati naročnike pri razmisleku o prednostih vsake morebitne rešitve
4.
omogočiti naročnikom, da izberejo eno ali več možnosti, zato da dosežejo uspeh
5.
pomagati naročnikom določiti akcije, ki so potrebne za izvedbo izbrane možnosti
6.
pomagati naročnikom, da prepoznajo dodatne vire, ki so potrebni za doseganje uspeha
7.
spodbujati naročnike, da prepoznajo dejanja, ki jih bodo morali storiti, da zavarujejo/zagotovijo zahtevane vire
8.
pomagati naročnikom pri snovanju akcijskih načrtov za doseganje uspeha
9.
spodbuditi naročnike, da potrdijo načrte in predanost izvedbi
10.
potrditi razumevanje načrta pred napredovanjem na naslednji korak
Med fazo pregledovanja in vzdrževanja cikla coachinga za hitro rast morajo coachi za hitro rast:
1.
pozvati naročnike k razmisleku o doseženemu napredku
2.
spodbuditi naročnike, da razmislijo o svoji lastni viziji (namen in cilji)
3.
spodbuditi naročnike, da razmislijo, zakaj je pomembno, da so uspešne
4.
povzeti ključne točke in dejanja, ki se razkrijejo med coachingom
5.
potrditi napredek naročnikov
6.
dogovoriti z naročniki strategije za spremljanje izvedbe načrta
7.
preskusiti naročnikovo predanost vzdrževanju izboljšav in uspešnosti
8.
potrditi naročniku lastništvo načrtov in aktivnosti
9.
pridobivati povratne informacije od naročnikov, da prepoznajo dodano vrednost, ki izhaja iz coachinga
10.
dogovoriti s strankami čas prihodnjih coachingov
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Področja poslovne žilice

Finance

ljudje

Načrtovanje

Operativa

Trženje

Poslovodenje in vodenje

Upravljanje sprememb
in projektno vodenje

Znanje in razumevanje
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

izkaz poslovnega izida in bilanca stanja
proračuni in napovedovanje
gibljiva sredstva in denarni tok
dobiček in stroškovni centri
razčlenitev stroškov
upravljanje s človeškimi viri
politike in prakse zaposlovanja
enake možnosti, raznolikost in socialna vključenost
zaposlovanje in izbira
timsko delo in timski razvoj
strateško načrtovanje
upravljanje rasti
tehnike poslovnega načrtovanja
analitične in diagnostične tehnike
poslovni načrti
upravljanje kakovosti
prokurizem
mreže dobavnih verig
načrt trženja
konkurenčna prednost
raziskave trga
življenjski cikel proizvoda
trženjski miks
zadolžitve direktorjev
razvijanje upravnega odbora
modeli in teorija poslovodenja in vodenja
odločanje
modeli upravljanja sprememb
transformacijske in transakcijske spremembe
pospeševalci in ovire za spremembe
upravljanje tveganja

6.
7.
8.
9.
10.
6.
7.
8.
9.
10.
6.
7.
8.
9.
10.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
5.
6.
7.

zaračunavanje in nadzor kreditnih zmožnosti
cenovne strategije
analiza razmerij
ocena investicij
viri financiranja
načrtovanje nasledstva in upravljanje talenta
motivacija
upravljanje uspešnosti
pogajanja
reševanje sporov
upravljanje informacijskih sistemov
načrtovanje v nepredvidljivih situacijah
spremljane načrtov
prepoznavanje virov
določanje vlog in zadolžitev
tehnike za izboljšanje poslovnih procesov
upravljanje uspešnosti in nadzornih sistemov
tehnike vitkega menedžmenta
cenovna občutljivost
grajenje blagovnih znamk
analiza konkurence
odnosi z javnostmi
prodajni cikel
pooblastitev
določanje ciljev
reševanje problemov

5.
6.
7.

vodenje sprememb
načrtovanje in izvajanje sprememb
projektno vodenje
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profesionalna vedenja

Odnosi z
naročniki

Profesionalno
mreženje

Osebna
učinkovitost

Coachi za hitro rast gradijo trdne odnose s strankami. Coachi za hitro rast morajo biti zmožni:
1.
razumeti vrednote, potrebe in zahteve naročnikov
2.
vzpostaviti vzajemno zaupanje in spoštovanje
3.
z naročniki ustvariti odprt in iskren dvosmeren pretok idej, mnenj in informacij
4.
upravljati pričakovanja naročnikov
5.
z naročniki dogovoriti procese in protokole, ki bodo uporabljeni
6.
dogovoriti pogodbeno naravo odnosa z naročniki
7.
komunicirati z naročniki z uporabo raznovrstnega sklopa metod komunikacije
8.
natančno beležiti zapise o stikih z naročniki
9.
z naročniki periodično razmisliti o kakovosti odnosa
10.
voditi zaključek odnosa naročniki - coach
Coachi za hitro rast razvijajo raznoliko mrežo stikov, do katerih dostopajo, da svojim naročnikom zagotovijo koristi.
Coachi za hitro rast morajo biti zmožni:
1.
določiti tip mreže stikov, ki bo koristna
2.
aktivno prepoznati priložnosti za ustvarjanje nove mreže stikov
3.
graditi nove mreže stikov z uporabo nabora tehnik mreženja
4.
oceniti koristi, ki jih lahko ponudijo novi stiki
5.
nuditi informacije in pomoč stikom v mreži
6.
vzdrževati posodobljene zapise o mreži stikov
7.
uporabljati mreže stikov za iskanje informacij in nasvetov
8.
uporabljati mreži stikov kot vir referenc in uvajanja
9.
predstaviti naročnike in druge ustrezni mreži stikov
10.
oceniti stroške in koristi priložnosti za mreženje ter oceno uporabiti za informiranje o prihodnjem mreženju
Coachi za hitro rast odgovarjajo za svojo lastno osebno učinkovitost. Coachi za hitro rast morajo biti zmožni:
1.
prioritetizirati aktivnosti in cilje
2.
načrtovati in pregledati način, kako doseči aktivnosti in cilje
3.
spoštovati svoje zaveze in obljube drugim
4.
načrtovati zadosten čas in vire, da spoštujejo zaveze in obljube
5.
odgovarjati za dokončanje aktivnosti in ciljev ob dogovorjenemu standardu kakovosti
6.
se pripraviti na načrtovano interakcijo z drugimi
7.
razpravljati in dogovoriti spremembe načrtov z drugimi, kadar ne morejo spoštovati zavez ali obljube
8.
razmišljati o lastni osebni učinkovitosti
9.
ravnati na podlagi lastnega razmisleka, da izboljšajo osebno učinkovitost
10.
doseči ravnovesje pri delu
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Osebni razvoj

Evalvacija

Etična in
strokovna praksa

Coachi za hitro rast vlagajo v povečevanje svojega znanja, veščin in izkušenj, da izboljšajo osebno uspešnost. Coachi za
hitro rast morajo biti zmožni:
1.
slediti najsodobnejšim trendom in razvoju v poslovni in coaching praksi
2.
pridobiti povratne informacije od naročnikov
3.
razmišljati o lastni uspešnosti ter procesih z drugimi strokovnjaki
4.
razmišljati o lastnih veščinah, znanju in kompetencah
5.
prepoznati lastne učne in razvojne potrebe
6.
načrtovati in razvijati aktivnosti, ki ustrezajo lastnim prepoznanim potrebam
7.
se udeleževati učnih in razvojnih aktivnosti, da zadostijo prepoznanim potrebam
8.
razmišljati o učinkovitosti učnih in razvojnih aktivnosti
9.
prepoznati izboljšave, ki jih je mogoče vpeljati v lastno prakso in procese
10.
uresničevati izboljšavi pri lastni uspešnosti in procesih
Coachi za hitro rast ocenjujejo učinek svojih aktivnosti in posegov. Coachi za hitro rast morajo biti zmožni:
1.
določiti načrtovane izide in rezultate ob pričetku aktivnosti
2.
pregledati napredek in uspešnost z naročniki ob dogovorjenih intervalih
3.
spodbujati naročnike, da skomunicirajo področja, ki so zakrbljujoča oz. premalo uspešna
4.
prepoznati področja, ki so zaskrbljujoča oz. premalo uspešna
5.
raziskati področja, ki so zaskrbljujoča oz. premalo uspešna
6.
udejanjiti korektivna dejanja, da obravnavajo področja, ki so zaskrbljujoča oz. premalo uspešna
7.
spremljati korektivne akcije, da potrdijo njihovo učinkovitost
8.
oceniti učinkovitost coaching procesov
9.
oceniti učinek coachinga glede na načrtovane izide in rezultate
10.
prepoznati spremembe procesov in aktivnosti, ki jih morajo udejanjiti z drugimi naročniki
Coachi za hitro rast se morajo vesti na etičen in strokoven način. Coachi za hitro rast morajo biti zmožni:
1.
stremeti k odličnostih v vseh vidikih vloge
2.
delovati po črki in duhu zakona
3.
se vesti iskreno in pošteno
4.
varovati zaupne informacije in spoštovati zaupanje
5.
obravnavati vse enako
6.
ne izkoristiti ali se okoristiti z zaupnimi informacijami
7.
paziti na potencialne realne ali morebitne konflikte interesov
8.
sprejeti delo, ki je v okviru meja njihovih kompetenc
9.
nikoli zavedno kršiti vrednote, prepričanja ali načela drugih
10.
biti objektivni, resnicoljubni in transparentni
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Priloga 1: Primeri povratnih informacij/pripomb s strani coachev in ponudnikov
Zelo zanimivo. Imam izkušnje pri načrtovanju in ravzoju kompetenčnih okvirjev v preteklosti (bil sem direktor podjetja, ki je to počelo za vodilna telesa,
korporativne naročnike in vladne agencije). Ta je razumljiv in miselno stimulativen. Menim pa, da bi obstoj kompetence ali lastnosti lahko bil potreben pogoj za
učinkovitost, vendar na noben način zadosten. Osrednje vprašanje v zadevi je tako zmožnost se vključiti in napredovati z udeležencem coachinga, da se doseže
cilj. In to je odvisno od skupne analize in zadostne jasnosti ter predanega dogovora med tistimi, ki so neposredno povezani z doseganjem cilja....
Coach in udeleženec coachinga morata biti usklajena in osebno združljiva, da iz procesa coachinga potegneta največ. Veseli me, da vidim temo financ na vrhu
strani s področja znanja in razumevanja poslovne žilice. Ne glede na to je moj glavni problem, ki ga imam z vsemi kompetenčnimi okvirji in procesno
osredotočenimi ocenami, pri širini in globini znanja in veščin, ki jih morajo imeti coachi za hitro rast, ali celo poslovni svetovalci. Je A level ali ekvivalentna
stopnja ali celo višja stopnja izobrazbe zahtevana? To je težko ugotoviti, kaj šele oceniti na kateremkoli področju poslovne žilice, zlasti na področju financ.
Vodim usposabljanja na področju financ in sem več let izvajal delavnice - IBA / IBC finance za poslovne svetovalce - ter druge programe. Ugotovil sem, da so
finančno znanje, veščine in uporaba nižje na področju financ, tako za svetovalce kot lastnike podjetij v primerjavi z drugimi področji, kot je npr. trženje. Ne
glede na to so finance najpogosteje zahtevane / koristne, kadar skušamo pomagati več podjetjem. Pomanjkanje zadostne finančne "pismenosti" in
"numeričnosti", ki jo imajo svetovalci in lastniki je pogosto izgledalo, kot da oseba z okvaro vida vodi slepca.
Kako razumljiv, zanimiv in zelo uporaben okvir. In popolnoma se strinjam, da bi s priznanjem, da mora biti Coach za hitro rast večplasten - sposoben delovati
kot čisti coach, uspešnostni coach, trener, svetovalec, posrednik, moderator in strokovnjak Vsak način je orodje v škatli z orodjem in veščina je v tem, da veš
katero kdaj uporabiti oz. si zadosti fleksibilen in sposoben, da izbereš najboljše, ki vodi k želenemu rezultatu. Kompetence si bom natisnil za primerjavo, da
bom delal na svojem lastnem razvoju.
Uporaben okvir - kar se tiče lastnosti, ki jih je potrebno iskati pri coachih ter zemeljevid coaching procesa kot celote. V pomoč bi bilo tudi, če bi bili podani
nekateri predlogi, kako je mogoče oceniti ustreznost coacha, kajti velja, da lahko tako hvališ posameznika zaradi lastnosti, ki jih ima, ali pa ga preklinjaš zaradi
tistih, ki jih nima. Ravno tako me skrbi, da okvir namiguje, da je coaching bolj pomemben od treninga. Zame je čisti coaching vodenje posameznikov, kako naj
uporabijo teorijo in orodja, ki so se jih naučili, pri specifični nalogi in problemu, s katerim so soočeni, tako da se navadijo njihove uporabe. Z mojega vidika je
tisto, kar je bolj pomembno od treninga, kombincija mentorstva in svetovanja za prepoznavanje ključnih priložnosti, očrtanje smeri, kompetenc, virov in
motivacije, ki je potrebna za realizacijo priložnosti in načrtovanje njihove izvedbe
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