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De ce?
Timp excesiv consumat pentru efectuarea
sarcinilor administrative

Organizare deficitară a muncii

Posibilitatea de a
învăța
comportamentele
eficiente prin
intermediul
coachingului și al
formării active

Întârzieri: termene limită și planuri care nu sunt
respectate

Stagnare sau îmbunătățire limitată a calității
rezultatelor si serviciilor oferite

Provocări

Creștere exponențială a volumului de
informații

Mediu de lucru caracterizat de
întreruperi frecvente

Încărcare excesivă cu sarcini și creșterea
permanentă a volumului de muncă

Multiple moduri
de organizare a
informației și
oportunități de
lucru colaborativ

Oportunităti

Complexitate din ce în ce mai ridicată a muncii
angajaților din categoria knowledge workers

Diverse
instrumente
disponibile pentru
controlarea
comportamentelor
de muncă
ineficiente

Aplicații
electronice
optimizate
pentru
planificare și
managementul
sarcinilor

De ce?
Analiza decalajelor
Programele clasice de training și dezvoltare
organizațională nu au potențialul de a construi și
consolida comportamentele eficiente necesare
pentru creșterea productivității. Pentru rezultate
optime este nevoie de învățare activă și coaching.

90%

din informația prezentată este uitată
în primele 7 zile de la finalizarea unui
program de training

Impactul așteptat
Creșterea eficienței muncii prestate și
a nivelului general de productivitate

Concentrarea cu prioritate pe
activitățile strategice, de planificare și
de asigurare a calității
Optimizarea activităților de arhivare și
de management al informațiilor

Rentabilitatea anticipată
1 Euro investit astăzi într-un program complet de
dezvoltare a eficienței individuale a angajaților va
genera:
- 5 Euro suplimentari în primele 12 luni
- 14 Euro adiționali în 36 de luni
prin câștigul suplimentar de productivitate

Îmbunătățirea comunicării interne și a
colaborării
Un echilibru mult mai bun între muncă
și viața personală a angajaților

Opțiuni
Cost
1 Nicio acțiune
2 Training clasic

Investiția în
3
instrumente IT&C

Angajarea de
4 personal
suplimentar
Programul de
5 Eficiență
Personală

0
Scăzut

Mediu Ridicat

Ridicat

Scăzut

Risc

Rezultate

Zero îmbunătățiri

Grad scăzut de angajament al
angajaților (motivare)

Capacitatea limitată de a transpune
conceptele teoretice în activitatea
zilnică

Schimbări minore sau inexistente
în comportamentele de muncă

- Nu garantează schimbarea
comportamentelor

- Procese automatizate

- Necesită mult timp și efort atât din
partea organizației cât și al oamenilor
- Poate genera presiune suplimentară
pe bugetele operaționale

- Investiție inițială în recrutare și
învățare
Nealocarea de către participanți a
nivelului adecvat de efort pentru a
adopta comportamentele propuse

- Nivel mai redus al personalului
necesar

- Costuri suplimentare de personal

- Birocratizarea activității

- Eficiență individuală crescută
- Câștiguri financiare pe termen
lung
- Mediu de muncă îmbunătățit

Cum?
Abordarea

RESURSE:

Programul PEP® este implementat utilizând o abordare mixtă, care
combină trainingul cu coachingul unu-la-unu și consultanța.
Implementarea acoperă o perioadă de 3 luni, plus o zi suplimentară
de follow-up la 12 luni.
Programul este personalizat în funcție de nevoile specifice ale
participanților și ale organizației prin aplicarea chestionarelor PEP
– Personal Work Profile, înainte de prima și de ultima sesiune de
program.
Sesiunile PEP au loc în organizația beneficiară, cea mai mare parte
a programului desfășurându-se la posturile de muncă ale
participanților.
Îmbunătățirea continuă reprezintă unul dintre principiile de bază ale
programului PEP®. Consultanții noștri ajută participanții să adopte
principiile îmbunătățirii continue în organizarea proceselor
individuale de activitate și aspațiului fizic și virtual de muncă.
Rezultatele sunt vizibile in 2-6 săptâmâni de la debutul
programului.
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28

ore de
workshop

ore de coaching &
consultanță per participant

de misiuni & mesaje
de consolidare

Buget: 780 de
Euro/participant
Timp: 5 zile pline de
implementare. Cu toate
acestea, timpul
petrecut de participanți
este minim, datorită
faptului că
implementarea are loc
la postul de lucru al
participantului
Oameni: dimensiunea
optimă a unui grup de
participanți este de 6-8
persoane

Calendarul implementării

*PWP - Personal Working Profile - sondaj individual, care evaluează eficiența personală a participantului într-o serie de

domenii-cheie: organizarea comunicării electronice, volumul de lucru, întreruperile, arhivarea, planificarea și eficiența
ședințelor
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