
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

A coaching mint személyzetfejlesztési eszköz – 
a coaching minőségének biztosítása. Coaching 
a vezetők számára 

A coaching a vezetők fejlesztésének egyik eszköze, amely a ha-
gyományos szemináriumokkal szemben azt az előnyt nyújtja, hogy 
hasonló költségráfordítás mellett sokkal célirányosabb és személye-
sebb. A siker itt is függ a minőségtől, az igények kielégítésétől. De 
hogyan lehet biztosítani a sikert, és ki biztosítja azt? A személyzet-
fejlesztési részleg felelős a coaching folyamatáért, de nem kap 
rendszeres visszajelzéseket. Megfelelő szabályozások és az ered-
mények ellenőrzésének hiányában a személyzetfejlesztési illetékes 
az előtt a kérdés előtt áll, hogy a coaching résztvevői közül ki milyen 
felelősséget visel, és hogyan lehetne a minőséget egy szabványosí-
tott folyamatban biztosítani. A Meinsen & Steinhübel szervezési ta-
nácsadó cég kidolgozta a megfelelő coach kiválasztását segítő sike-
res vállalati coaching minőségi szabványait, amelyeket az 
osnabrücki városi közüzemekkel közösen sikeresen ültettek át a 
gyakorlatba. Az alábbiakban ismertetjük tapasztalataikat; szempont-
jaikat a coach kiválasztásához, a vezetői coach sajátosságairól. 
 
Tárgyszavak: coaching; vállalat; vezetés; bizalom; minőség;  

szabvány. 

Előkészítő fázis 

A coachingról szóló döntést minden esetben egyezteti a leendő 
coach (tanácsadó) és a coachingban részesülő munkatárs felettese, kö-
zösen tűzik ki az elérendő célokat. A megfelelő coach kiválasztásában 
segít a személyzetfejlesztés, figyelembe véve a munkatárs kívánságait. 
A sikeres coaching előfeltétele a pozitív, bizalomteljes kapcsolat a coach 
és a részt vevő munkatárs között. Ennek biztosítása érdekében sor kerül 
egy kapcsolatfelvételi megbeszélésre, amelyen tisztázzák a kölcsönös 
elvárásokat, a munkamódszert, a keretfeltételeket (időpontok, helyszín, 
vállalaton belüli kommunikáció stb.). A következő előkészítő megbeszé-



lésen már a felettes is részt vesz. A résztvevők aláírnak egy coaching-
megállapodást, amelyben rögzítik a célokat, a formai kereteket és a fele-
lősségi köröket. 

A coaching folyamata 

A megbeszélések kb. fele után a munkatárs egy közbülső beszámo-
lót ír. Az utolsó ülésen előkészítik a felettessel folytatandó zárómegbe-
szélést. Megállapodnak egy fél év múlva esedékes felfrissítő találkozásról. 

Lezárási fázis 

A záró megbeszélésen a felettessel megbeszélik, hogy mennyire ér-
ték el a kitűzött célt, mennyire elégedettek, és megállapodnak az esetle-
ges további fejlesztési intézkedésekről. A tanácsadó tájékoztatja a sze-
mélyzetfejlesztési részleget a coaching befejezéséről, és ezután egy to-
vábbi közös megbeszélésen kölcsönösen elmondják kívánságaikat a jö-
vőbeni coaching folyamatokkal kapcsolatban. A személyzetfejlesztés egy 
külön megbeszélésen kérdezi meg a munkatárstól, hogy mennyire elé-
gedett a tanácsadóval, a coachinggal mint eszközzel és az eredmények-
kel. 

A folyamat záró értékelésén a felettes azokra a kérdésekre ad vá-
laszt, hogy a coaching teljesítette-e az elvárásokat, észlelt-e változáso-
kat, milyen megállapodásokat kötött a munkatárssal a változás tartóssá-
gát illetően. 

Elmélyítés 

Ajánlatos félév múlva egy felfrissítést tartani a transzfer biztosítása 
érdekében, a coach és a munkatárs részvételével. Ezen az ülésen meg-
vizsgálják a coach által kezdeményezett változások tartósságát, és 
szükség esetén módosítanak. 

A bemutatott koncepciót sikeresen ültették át a gyakorlatba. A kidol-
gozott szabványok megteremtik a folyamat és a felelősségmegosztás 
átláthatóságát, minden résztvevőnek lehetőséget adnak az eredmények 
ellenőrzésére.  

A gyakorlati tapasztalatokat összefoglalva: A személyzetfejlesztés 
feladata, hogy eszközöket bocsásson rendelkezésre és ügyeljen a válla-
laton belüli egységességre – a tényleges személyzetfejlesztés vezetői 
feladat, és természetesen fennáll a munkatárs saját felelőssége is. Eze-

 



ket figyelembe véve célszerű a coachingra vonatkozó normát írásban 
lefektetni. Így a személyzetfejlesztés biztosíthatja a sikert, és minden 
résztvevő számára világossá válik, hogy mi vár rá és miben áll a felelős-
sége. Ezen túlmenően célszerű a coach kiválasztásának szabványosított 
kritériumait is rögzíteni a minőség biztosítása és egységessége érdeké-
ben. A komolyabb tanácsadók maguk is örömmel veszik, ha a vállalatnál 
világosak az elképzelések a coachingról, mert ez az ő sikerük esélyeit is 
növeli. 

A bevezetés folyamata 

Az osnabrücki városi közüzemek személyzeti részlege belső hasz-
nálatra kidolgozott egy brosúrát, amely információkat ad a coachingról, a 
folyamat lefolyásáról, a résztvevők feladatairól, a coach kiválasztásának 
szempontjairól, a szerződésről. Ezt a brosúrát egyeztették a vezetéssel 
és normaként határozták meg. Csak azoknak adták kézbe, akik érdek-
lődtek egy coaching iránt. A személyzeti részleg felhívta az érdeklődők 
figyelmét arra, hogy az előírás szerinti folyamat kötelező, és felajánlotta 
segítségét a coach kiválasztásában. Eszerint az eljárás szerint eddig 3 
coaching zajlott le, és jelenleg 5 van folyamatban. A tapasztalat azt mu-
tatta, hogy a vezetők nagy örömmel vették az előzetes írásos tájékozta-
tást a témával kapcsolatban. A folyamat támogatása növeli a személy-
zetfejlesztés elfogadottságát szolgáltatói és kompetens tanácsadói mi-
nőségében. A coaching, áttekinthető bemutatása révén egyre általáno-
sabb fejlesztési intézkedéssé válik.  

A coaching meghatározása és jellemzői 

„A coaching egy önkéntes, időben korlátozott, módszerekkel kísért, 
személyes tanácsadás, amely abban segíti a tanácsadást igénybe vevőt, 
hogy szakmai céljait elérje. A pszichikai zavarok kezelése kizárt.” 
(Offermanns 2004). 

 
Önkéntes 

A felettes nem rendelheti el, nem parancsolhatja meg. Olyan eszköz 
a menedzsment számára, amely konkrét problémákról célirányosan el-
gondolkodtat. 

 
Időben korlátozott 

A coaching egy konkrét kérdésfelvetésre vagy aktuális problémára 
vonatkozik, amelynek a megoldása után véget ér.  



Módszerekkel kísért 
A coach egy áttekinthető coaching-szemléletre alapozva, strukturált 

keretek között különféle módszereket vet be, hogy ezekkel támogassa a 
munkatársat a változási folyamatban. A változásért maga a dolgozó a 
felelős. 

 
Személyes 

Az általános vezetői tréningekkel szemben a coaching során lehető-
ség van az egyéni problémákon és kérdéseken dolgozni, bizalmas kere-
tek között. A munkatárs és a coach közösen dolgozzák ki a konkrét, 
gyakorlatban felmerült, a tényleges helyzetre alkalmazott megoldásokat.  

 
Szakmai célok 

A coaching szakmai témákat dolgoz fel, privát és személyes szem-
pontokat csak annyiban érint, amennyiben azok hatással vannak a 
szakmai cél elérésére. A coaching mindig célorientált. 

Feladatmegosztás a coachingban 
A munkatárs, aki a coachingban részesül, felelős a változásért a 

saját témáiban. Azt várják el tőle, hogy saját maga számára használja ki 
a coachingot, elmélyülten foglalkozzon magával, és legyen kész megvál-
tozni. Előfeltétele az akarat, hogy részt vegyen egy coachingban. Csak 
rajta múlik a döntés, hogy mit ültet át a gyakorlatba. 

A munkatárs felettesének az a feladata, hogy a munkatárssal folyta-
tott megbeszéléseken rámutasson erősségeire és fejlesztendő területeire, 
és fejlesztő intézkedéseket ajánljon, pl. a coachingot. A továbbiakban fele-
lős azért, hogy a coachingot megelőzően a munkatárssal és a coach-csal 
közösen rögzítsék a célokat, és ezeket a folyamat végén ellenőrizze. 

A személyzetfejlesztési részleg tanácsot ad a felettes és a munka-
társ számára a megfelelő fejlesztési eljárás és a megfelelő coach kivá-
lasztásában. A továbbiakban feladata az ellenőrzés, azaz a minőségi 
normák biztosítása a coaching folyamatában. 

A coach felelős az eljárásért és az alkalmazott módszerekért. A 
Meinsen & Steinhübel a kutatási projekt keretében a coach alábbi öt fel-
adatát emelte ki: 

1. Rendszeres időpontokban zavartalan körülmények között időt biz-
tosítani – amikor lehetőség van – az önreflexiós folyamatokra. 

2. Bizalomteljes légkört kialakítani, amelyben speciális módszerekkel 
(rendszerező kérdések, szerepjátékok, vizualizáció, hasonló eljá-
rások, önértékelés, külső megítélés) ösztönzi a munkatárs önálló 

 



elmélkedését. A coach világos visszajelzést ad és szükség esetén 
szakértőként kezdeményez. 

3. Kiegyenlítő szerep az önálló gondolkodás és a cselekvés között. 
A túl hosszú töprengést, ami megbéníthatja a cselekvést, át kell 
irányítani cselekvésorientált gondolkodássá. A túl gyors cselek-
vést azonban az önálló gondolkodást elősegítő módszerekkel le 
kell állítani. 

4. A megbeszélések után konkrét megvalósítási megállapodásokkal, 
valamint ezeknek a megállapodásoknak az utókövetésével célzot-
tan támogatni a munkatársat a gyakorlati változásban. 

5. Jó kapcsolatot kiépíteni, ami bizalomteljes légkört hoz létre, 
amelyben lehetséges az intenzív önreflexiós folyamat.  

Ellenőrzőlista a coach kiválasztásához 

– Birtokában van-e a coach pszichológiai és vállalati ismereteknek? 
– Van-e többéves coaching tapasztalata és töltött-e be vezetői po-

zíciót? 
– Bemutat-e referenciákat? 
– Kínál-e ingyenes előzetes megbeszélést? 
– Alkalmaz-e különféle módszereket, mint a rendszerező kérdés-

technika, kreativitási technikák, vizualizáció, szerepjátékok? 
– Nyíltan bemutatja-e eljárási módját és emberfelfogását?  
– Tesz-e irreális ígéreteket, mint pl. eredménygarancia? 
– Engedi-e magát rendszeresen ellenőriztetni, és megnevezi-e a 

szupervizorát? 
– Egyszerre több projekten dolgozik-e, és ezáltal pénzügyileg füg-

getlen-e a megbízásától? 
– Nyíltan beszél-e a gyengeségekről és korlátokról?  
– Kötelezi-e magát titoktartásra? 
– Súlyt fektet-e a távolságtartásra és semlegességre? 
– Rendelkezésére áll-e a munkatársnak az üléseken kívül, telefo-

non vagy interneten keresztül? 
– Világossá teszi-e, hogy van bátorsága kényes témákhoz nyúlni? 
– Igazodik-e az önök igényeihez az időpontok megválasztásakor? 
– Ajánlaná-e egy kollégáját, ha önökkel vagy az önök témájával 

nem boldogul? 
– Hajlandó-e a vállalat coaching normája szerint dolgozni? 
Amennyiben vezető számára kell coachot választani, a fentieken kí-

vül meg kell győződni arról, hogy sikeresen szakosodott-e a vezetők ta-



nácsadására, vannak-e pontos ismeretei a vállalat és az adott üzletág 
folyamatairól és struktúrájáról. Ha azt állítja, hogy minden problémát ke-
zelni tud, ez arra utal, hogy nem reálisan méri fel a képességeit.  

Mennyibe kerül egy coach? 
Az árak erősen szóródnak, az alsó határ 80 euró/óra, ami azokat a 

tanácsadókat jelöli, akik önálló és közepes vállalatokat támogatnak. Lé-
nyegesen drágábbak azok a tanácsadók, akik elsősorban konszernek 
számára dolgoznak. Az ő honoráriumuk átlagosan 200 euró/óra. Azok az 
ismert coachok, akik csak felső vezetőket vállalnak el, általában napidíjat 
számolnak fel, ami 2000-től 10 000 euróig terjedhet. Hogy a költségek ne 
váljanak irányíthatatlanná, az időszakot korlátozni szokták. A komoly 
coachoknak általában 8–10 megbeszélésre van szükségük a megálla-
podott célt eléréséhez. 

Egyre több vezető igényel személyes tanácsadást 
Miért lett mégis ilyen távolságtartó?  

Amikor Müller úr egy nemzetközi konszern személyzeti vezetője lett, 
álmai célja valósult meg: felelősségteljes munka, jó fizetéssel. De hamar 
kiderült, hogy minden igyekezete ellenére sem sikerül jó kapcsolatot ki-
építeni felettesével. Pedig a bemutatkozó megbeszélésen szimpatikus-
nak tűnt számára az idősebb úr, aki értésére adta, hogy szoros együtt-
működésre számít.  

A választ Müller úr a tanácsadójától kapta meg. A beszélgetések so-
rán elmondta, hogy 15 éves volt, amikor édesapja meghalt, és ő tudat 
alatt mindig olyan felettest keresett, aki az apja képének megfelel. Végül 
a coach rávezetésével belátta, hogy felettese nem őt magát utasítja el, 
hanem csak azt az igyekezetét, hogy kapcsolatukat személyes síkra te-
relje.  

Ez a példa egy a számtalan feladat közül, amit egy vezetői tanács-
adó meg tud oldani. A coach bizalmas beszélgetőtárs a menedzserek 
mindennapi problémáiban, támogatja a tehetséges fiatal vezetőket, akik-
re hirtelen nagy felelősség hárul, és túlterheltnek érzik magukat. Segít 
megteremteni az egyensúlyt a felőrlő hivatás és a vágyott harmonikus 
családi élet között. A menedzserek különösen krízishelyzetekben igény-
lik a személyes coach támogatását. Számos menedzsert gyötör szoron-
gás, hogy nem tud eleget tenni a magas követelményeknek, sőt kínzó 
félelem, hogy elveszíti állását.  

 



Néhány vezető attól tart, hogy egyik coachtól a másikig küldik. A 
komoly tanácsadók azonban tudják, hogy a siker nem programozható, 
és a foglalkozás pontosan azon a ponton ér véget, ahol a pszichoterápia 
kezdődik. 

A kép változik 

Egy müncheni tanácsadó becslése szerint a felső vezetők 20 száza-
léka rendszeresen vesz igénybe professzionális segítséget, de az idő-
sebb vezetők fejében a coachingnak még mindig negatív a megítélése. 
Szerintük nagyon nagy problémái lehetnek a munkájában annak, akinek 
támaszra van szüksége, ha végső kiútnak csak a coach marad. 

Az előrelátó személyzeti vezető még azelőtt ajánlja a coachingot, 
mielőtt a nehézségek fellépnének, pl. magasabb pozícióba lépés előtt. A 
coaching már nem szégyenfolt, hanem egy bevált személyzetfejlesztési 
eszköz. 

Az USA-ban és Angliában megszokott dolog, hogy a menedzserek 
tanácsot kérnek egy coachtól, ha új feladatok előtt állnak. Amikor a 
Microsoft egyik leányvállalatánál dolgozó gazdasági mérnöknő az át-
szervezés után vezető beosztásba került, a személyzeti osztály automa-
tikusan felajánlotta számára a coachingot. A 2–3 órás megbeszélésekre 
hol a Microsoftnál, hol a coach irodájában került sor. A coach munka-
módszerének ismertetése után rátértek az egyes problémákra. A hölgy 
elmondta, eleinte milyen heves vitákba került egyes kollégáival, akik nem 
voltak hozzászokva vezetői stílusához, vagy mindig az okokat kutatták. 
Végül vagy csalódott, vagy megpróbálta ötleteit meggyőzően előadni, de 
nem mindig sikerült. 

A coach a megbeszéléseken végigjátszatta a tipikus helyzeteket, 
majd kidolgozott bizonyos magatartási forgatókönyveket. Az ötletek, 
amelyeket adott, segítettek a hölgynek menedzserkollégáival való kap-
csolatában. A coach például az javasolta, hogy ne bocsátkozzon konflik-
tusokba, hanem kisebb problémák esetén kérjen segítséget kollégáitól 
és munkatársaitól, hogy így megnyerje őket a maga számára. A hölgy 
követte a tanácsot és így több elképzelését is keresztül tudta vinni. Két-
szeresen is bátorságról tett tanúbizonyságot egyrészt, hogy elismerte 
gyengéit, másrészt hagyta, hogy segítsenek neki. 

 
 
 
 



Az új szemléletmód kiterjed a magánéletre is 

Ma már a fiatal vezetők nyíltan bevallják hiányosságaikat, nem akar-
ják azt a benyomást kelteni, hogy mindentudóak, és mindent meg tudnak 
oldani. Már nem kötik magukat ahhoz a régi mintához, hogy a felső ve-
zetőnek választani kell a munka és a család között. De hogyan lehet a 
helyes egyensúlyt megtalálni? Erre a kérdésre még a coachok sem tud-
nak egyszerű választ adni. Csak tükröt tudnak tartani ügyfeleik elé, 
amelyben három kérdés jelenik meg:  

– Ki vagyok én valójában?  
– Mit tudok én valójában?  
– Mit akarok valójában?  
A jó tanácsadó addig faggatózik, amíg ügyfele nem kap világos ké-

pet saját céljairól és a többi emberre gyakorolt hatásáról. 
Egy nagyüzem személyzeti vezetőjének a coach segített abban, 

hogy újra meghatározza céljait. Felismerte, hogy milyen fontos számára 
a harmonikus családi élet, és felismerését átültette a gyakorlatba. Már 
előfordul, hogy munkáját félbehagyja, és este korábban tér haza család-
jához. Új értékrendje meghozta hatását, már barátai szerint is sokkal 
nyugodtabb, és a gyermekeivel is az. Ezek a beszélgetések, mint min-
den komoly coach esetében, lényegében két aspektust ölelnek fel: egy-
részt egy professzionális útmutatást a kíméletlen önvizsgálathoz, amely-
nek célja a szakmai- és magánélet összhangba hozása, másrészt az ön-
kép és a külső észlelés kiegyensúlyozása.  

A coach segít ügyfeleinek, hogy megtalálják azt a szerepfelfogást, 
amely megfelel mind karakterüknek, mind feladatuknak. 

Meglepő a vezetők hamis képalkotása saját külső hatásukról 

Sok menedzser, aki nyitottnak és kommunikatívnak tartja magát, 
uralomvágyó egoistaként viselkedik, míg némelyik csöndes, töprengő 
alkatú ember azt hiszi magáról, hogy akaratát érvényesíteni tudó agya-
fúrt fickó. 

A menedzserek gyakran alábecsülik vonzerejük hatását. Ilyenkor a 
coach ráirányítja figyelmüket magatartásukra, hogy ezáltal javítsák kül-
ső hatásukat. Hogyan működik ez a valóságban?  

Az egyik női coach pl. kiviszi ügyfeleit egy szigetre, ahol a szabad 
ég alatt jól kibeszélhetik magukat. Amikor a felső vezetők saját kiemel-
kedő képességeikről áradoznak, a tanácsadónő időnként nyersen félbe-
szakítja őket: „rám egyáltalán nem tett mély benyomást”. Aszerint ítéli 

 



meg ügyfeleit, hogy megnyilatkozásaik milyen érzéseket váltanak ki be-
lőle: iróniát, elutasítást, alázatot vagy anyai ösztönt. Célja, hogy tudato-
sítsa a menedzserekben másokra gyakorolt hatásukat, és gyakorlati út-
mutatásokat adjon, hogyan viselkedjenek bizonyos tipikus helyzetekben.  

Talán mindezt szemináriumokon is meg lehetne tanulni? 

Az állandó időzavarral küszködő menedzserek számára az ilyen 
csoportos megbeszélésekből kevesebb jön ki, mint ha egyénileg foglal-
koznak velük. 

Ilyen meggondolásból alapított 8 évvel ezelőtt a Volkswagen-
konszern egy saját coaching-vállalatot, így a VW-vezetők egy csapat ki-
próbált tanácsadóból választhatnak maguknak. Bár a ráfordítás tetemes, 
de kifizetődik. Pl. ha egy menedzsert külföldi munkahelyre helyeznek 
ki, idegen területen kell az első naptól kezdve a legnagyobb teljesítményt 
produkálnia. Egy tapasztalt tanácsadó fel tudja készíteni az új munkahe-
lyére, praktikus információkat ad, hogyan kell a helyi szakszervezetekkel 
bánni, milyen nehéz a munkatársakkal tolmács útján kommunikálni. 

A VW-nél meghatározó volt a coaching elfogadására, hogy kezdettől 
fogva úgy hirdették, mint segítségnyújtást a felelős vezetőknek különle-
ges helyzetekben. Időközben a coaching státusszimbólummá vált a kon-
szernben. 

Az egyik, több mint 6000 főt foglalkoztató szerelőüzem vezetőjének 
is egy coach segített, amikor átvette új munkakörét. Úgy érezte, a feladat 
óriási, és az eredmény pici. A coach segített világossá tenni, hogy a ter-
melés hatékonyságának növelése csak akkor sikerülhet, ha a vezető 
több feladatot delegál, és javítja a kommunikációs struktúráját. A vezető 
belátta, hogy neki nem műszaki problémákkal kell megbirkózni, hanem a 
menedzsmentfeladatokkal. Tanácsadója segítségével ún. mester-tanuló-
teameket kezdeményezett, amelyekben egy tucatnyi csoportvezető talál-
kozik háromhetente, hogy megvitassa, és lehetőleg megoldja a termelési 
folyamatban felmerülő problémákat. Így a vezető, aki eleinte munkaide-
jének 80%-át napi ügyekre fordította, és csak 20%-át a vezetői felada-
tokra, ma épp fordítva teszi. 

Ez az élet értelme? 

Az a hatalmas erőbedobás, amelyet a vezetőknek teljesíteniük kell, 
gyakran már nem áll arányban a sikerrel. Ebben a nem mindig felfelé 
ívelő helyzetben sok menedzser úgy érzi, hogy képtelen a cselekvésre 



és tájékozódásra. A sok munka és eredménytelenség láttán rezignáltan 
azt kérdezi, ez lenne az élete értelme? 

A coach nem tud új értelmet adni, de segíthet az alapvető irányt 
megvilágítani, és választ találni a központi kérdésekre: mi a fontos, a 
pénz, az előmenetel, a hatalom vagy a család? 

A coach-csal folytatott beszélgetések gyökeres elhatározásokhoz 
vezetnek 

Erre példa egy elektronikus adatfeldolgozó vállalat sikeres, de elé-
gedetlen vezetője, aki bevallotta magának, hogy sokkal szívesebben fog-
lalkozna emberekkel, mint a lélektelen számítógép-programmokkal. A 
coach megerősítette ügyfele elhatározását, aki így ma már egy szociális 
létesítményeket üzemeltető társaságot vezet, és új szerepében remekül 
érzi magát. 

Valami egészen másba kezdenének 

Sokan vannak, akik megkérdőjelezik saját karriertervüket, de keve-
sen merik ezt megtenni. Egy középvállalkozás marketingvezetője, egy 
33 éves hölgy szeretett volna önállósulni, de nem volt biztos magában, 
hogy valóban megállja-e a helyét. Tanácsadójával folytatott 8 beszélge-
tés után elhatározta, hogy belevág. A megbeszélések egyértelművé tet-
ték, hol vannak az erősségei és a gyenge oldalai. A coach végül meg-
erősítette a hölgy döntését, hogy egy rendezvényszervező céget alapít. 

A coach nem tudja pótolni a menedzser hiányzó  
képességeit 

A tapasztalt coachok utat tudnak mutatni és kézzelfogható tippeket 
tudnak adni a menedzserek mindennapjaihoz, de naivság lenne azt hin-
ni, hogy egy tanácsadó a túlterhelt menedzsert vissza tudja állítani a ke-
rékvágásba. Senki sem tud egy rosszul pozícionált vezetőt úgy alakítani, 
hogy megfeleljen feladatainak, vagy hirtelen új profilt adni neki. Senki 
sem tud egy csöndes kontrollerből jól kommunikáló válságmenedzsert 
formálni. A coachinggal nem lehet rossz személyzeti döntéseket korri-
gálni! 

Egy jó tanácsadó éegfeljebb felébreszti a menedzser látens adott-
ságait és teljesítményének tartalékait. Ez azonban megköveteli az utób-

 



bitól a korlátlan készséget, hogy hagyjon magának tanácsot adni, és 
hogy saját magához őszinte legyen. 

A coachnak a maga részéről magas fokú képzettséggel és alapvető 
megértéssel kell rendelkeznie a vezető beosztásban lévők mindenkori 
feladatai iránt. A coachnak szeretnie kell a menedzsereket és azt a kü-
lönleges sajátosságukat, hogy nem viselik el, hogy megoldatlanul hagy-
ják a problémákat. 
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