
Ali je coaching lahko  
izhod v krizi

Maruša Grah 

Pogovor z Monico Jonsson, mednarodno strokovnjakinjo za 
coaching in ustanoviteljico prvega specializiranega podjetja 
za coaching v Luksemburgu 

Monica Jonsson je pred kratkim obiskala Slovenijo. Povabili so jo v pod-
jetju Infekta, ki postaja na slovenskem trgu sinonim za kakovosten coa-
ching. Kot strokovnjakinja za coaching z bogatimi izkušnjami z visokih 
managerskih položajev v mednarodnem korporativnem svetu je predstavi-
la dejavnost poslovnega coachinga v tujini in navedla tudi nekaj primerov 
dobre prakse. Teh ji pri delu z multinacionalkami, kot so Telia, HongKong 
Telecom, MACH in IBM, gotovo ne manjka. 

Koliko časa se že ukvarjate s coachingom 
in kako ste se odločili zanj?

Leta 2002 sem uspešno poslovno kariero v 
korporativnem svetu zapustila z namenom 
uresničevanja novega profesionalnega cilja. 
Želela sem početi nekaj drugačnega, nekaj z 
več človeškega dotika. Na coaching sem nale-
tela po naključju (čeprav v naključja pravza-
prav ne verjamem, saj menim, da se vse zgodi 
z razlogom) in to je bilo zame povsem novo 
področje. Bolj ko sem ga odkrivala, bolj sem 
nad njim postajala navdušena, predvsem iz 
dveh razlogov. Najprej, coaching je bil nekaj, 
s čimer sem si želela, da bi se srečala že v 
svoji korporativni karieri – sploh na višjih, se-
niorskih položajih, kjer življenje lahko posta-
ne precej osamljeno. Poleg tega pa coaching 
izraža slog vodenja, ki je v meni pustil velik 
vtis. O koristi in moči coachinga sem postala 

tako prepričana, da sem popolnoma zame-
njala svojo profesionalno usmeritev. Izobrazi-
la sem se, pridobila potrebne certifikate in 
akreditacije ter ustanovila lastno podjetje Co-
achDynamix – prvo luksemburško podjetje za 
coaching, ki je danes vodilni ponudnik prvo-
vrstnih storitev coaching, na področju indivi-
dualnega in skupinskega coachinga. 

Vaše podjetje in delo ste ustvarili 
na podlagi slogana Izboljšajte svoje 
življenje. Je to po vašem mnenju bistvo 
coachinga kot dejavnosti? Izboljšanje 
človekovega življenja na različnih 
področjih njegovega delovanja?  
Mar ni to nekoliko teže uresničljivo?

Slogan Izboljšajte svoje življenje dejansko lepo 
povzame bistvo coachinga. Coaching človeku 
namreč ponuja predvsem jasen vpogled v oko-

liščine, v katerih je, in razumevanje tega, kar je 
pomembno v kateremkoli vidiku njegovega ži-
vljenja. Tisti, ki se odločijo za coaching, to sto-
rijo, ker želijo izboljšati svoje življenje. 

V Evropi ima coaching včasih še vedno 
nekoliko negativen prizvok najnovejšega 
novodobnega konstrukta. Kako bi ovrgli 
ta stereotip in podprli svojo trditev?

Česar se večina ljudi ne zaveda, je to, da je 
coaching dejavnost, ki jo poznamo že več kot 
dvajset let – v ZDA in tudi recimo v Veliki 
Britaniji. Tudi tu sploh še ni dosegel ravni 
zrelosti. Res je, da je v preostalem delu Evro-
pe coaching precej nova zadeva, vendar pa ta 
dejavnost postaja vse pomembnejša, v Evropi 
in tudi na azijsko-pacifiškem območju. Trdi-
tev, da je coaching samo trend, lahko ovržem 
že z nekaj preprostimi dejstvi. Po podatkih 
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Mednarodne zveze za coaching (International 
Coaching Federation) se ta dejavnost razvija 
s 50 do 70-odstotno stopnjo rasti na letni 
ravni. Trenutno velikost svetovne industrije 
coachinga ocenjujejo na dve milijardi evrov. 

Coaching delimo na dve poglavitni veji – 
poslovni in osebni coaching. Kako se 
ti dve zvrsti med sabo razlikujeta, saj 
je končno vsak človek dejaven na obeh 
področjih?

Poslovni coaching (executive) se osredotoča 
na človekovo profesionalno pot in njegov tre-
nutni položaj na tej poti oziroma njegovo »po-
slovno agendo«, kot ji rada rečem. Seveda se 
življenja ne da preprosto popredalčkati in po-
gosto se v poslovnem okviru pogovarjamo 
tudi o drugih življenjskih tematikah, saj te po-
membno vplivajo na poslovni razvoj človeka. 
Taki sta denimo zdravje in družina. Osebni 
coaching pa omogoča vpogled v njihovo ži-
vljenje kot celoto – da se začno zavedati, kje 
trenutno so in kaj morajo storiti za to, da 
bodo dosegli raven, kamor želijo priti. To 
lahko uporabimo v vsakem vidiku človekove-
ga življenja: na področju zdravja, premože-
nja, odnosov, kariere, družine, osebnega ra-
zvoja, duhovnosti ipd. 

Kot ste omenili, je coaching hitro 
razvijajoča se panoga v Evropi. Vstopa 
pa na trg, kjer so že ponudniki različnih 
treningov, timbildinga ipd. V čem se 
razlikuje od njih?

Treningi so zelo pomembna investicija 
podjet ja v razvoj kadrov. Vendar večina tovr-
stnih treningov poteka kot enkratna izkušnja, 
ki ji pogosto manjka zadovoljiva podpora sa-
memu izobraževanju, zato se mnogi udele-
ženci po končanem treningu vrnejo na svoja 
stara pota oziroma k svojim starim navadam. 
Coaching je drugačen ravno v tem – omogoča 
dolgoročnejši vpogled z nenehnimi analizami, 
povratnimi informacijami in podporo, zato da 
zagotovi spremembe, pomembne in tudi traj-
ne. 

Pogosto se zgodi, da se za coaching 
odloči nekdo, ki od ponudnika storitve 
pričakuje, da mu bo dal vse odgovore 
in zapolnil vse vrzeli na njegovi poti. To 
je precej nevarno napačno razumevanje 
ciljev coachinga, kajne?

Da, coach se ukvarja z ljudmi in jih stalno 
izziva k temu, da razmišljajo o »večjih stva-
reh«. Gre pravzaprav za dialog v okviru, ki 
je zelo osredotočen na doseganje rezulta-
tov. Za udeleženca to pomeni, da ima naen-
krat na voljo čas in prostor za raziskovanje 
možnosti, pri čemer mu ob boku stoji coa-
ch kot objektiven ojačevalec njegovih misli. 
Eden temeljnih kamnov coachinga je ta, da 
ljudje navadno že nosimo odgovore v sebi, 
čeprav si še nismo postavili vprašanj, ki bi 
vodila k njim. 

Kaj bi priporočili kadrovskim 
managerjem in drugim strokovnjakom 
za kadre, ko se odločajo za ponudnika 
coachinga?

Po mojem mnenju morajo presoditi po nekaj 
najpomembnejših merilih, kot so izkušnje pod-
jetja za coaching in njihovih strokovnjakov, trd-
no in vsestransko korporativno ozadje, dobro 
ujemanje med coachem in kulturo podjetja, ki 
ga najema, jasna metodologija, potrebni certi-
fikati in akreditacije pri mednarodnih stanov-
skih ustanovah, zmožnost prikazovanja povrni-
tve investicije in kakovostne reference. 

Med vašimi referencami so tudi 
mnoge multinacionalke. Zakaj se take 
korporacije odločajo za coaching in 
komu je v okviru teh organizacij ta 
namenjen?

Tudi multinacionalke iz različnih razlogov po-
trebujejo storitve coachinga. Na eni strani je 
gre za razvoj vodstvenih sposobnosti, komuni-
kacije in medosebnih odnosov, lahko pa tudi 
za prioritizacijo, ohranjanje fokusa in učinkovi-
tosti v sedanjem kompleksnem poslovnem 
okolju, pa tudi za pomoč pri strategiji, načrto-
vanju in viziji, odnosu do okolja, ohranjanju 
potenciala ali splošni karierni razvoj zaposle-
nih. 

Je poslovni coaching namenjen predvsem 
večjim podjetjem ali ga lahko uporabljajo 
tudi manjša in srednje velika podjetja 
oziroma celo samostojni podjetniki?

Poslovni coaching je neprecenljiv za vsako 
podjetje, ki si želi izboljšati delovanje in 
učinkovitost, ne glede na velikost in usmeri-
tev. 

Ali lahko poslovni voaching pomaga 
podjetju, ki se je znašlo v krizi, 
oziroma lahko pripomore v negotovih 
gospodarskih razmerah, kot jih trenutno 
izkušamo? Kako bi opravičili investicijo v 
coaching v času, ko so proračuni manjši 
in je glavni cilj v podjetjih zniževanje 
stroškov, ne pa vlaganje v neoprijemljive 
stvari?

Zelo pomembno je, da podjetja razumejo, da 
so njihov posel zaposleni. Odločilno je, da 
vlagajo v ključne kadre in jih morda še bolj 
vključijo v poslovanje ter določanje strategij, 
ki jim bodo pomagale prebroditi krizo. Zniže-
vanja stroškov se morajo lotiti preudarno, ne 
stihijsko. Poslovni coaching kot unikaten in 
osredotočen poslovni razvoj vodi k povrnitvi 
investicije in obvladovanju stroškov. 

Ali je coaching dolgoročna ali 
kratkoročna investicija? Kako hitro  
lahko naročniki pričakujejo rezultate? 

Coaching ni hitro popravilo. Slabe navade so 
včasih trdovratne, nove pa zahtevajo nekaj 
časa, da jih osvojimo, zato je coaching lahko 
daljši proces., ker se osredotočamo na po-

menljive in trajne spremembe. Rezultate lah-
ko opazimo v treh do šestih mesecih.

Podjetja za coaching so pogosto 
rekrutirana takrat, ko v organizaciji 
upadeta motivacija in moštveni duh. To 
se začne kazati v neproduktivnosti in 
pomanjkanju osredotočenosti. Kaj lahko 
stori coach, ko pride v okolje, kjer so 
udeleženci negativno naravnani proti 
coachingu?

Pri delu imam strogo pravilo – nikoli se ne 
namreč ne lotim coachinga z nekom, ki tega 
ne želi. Vsiljevanje coachinga je po mojem 
mnenju recept za neuspeh. 

Pred kratkim ste obiskali Slovenijo in kot 
glavna gostja sodelovali na poslovnem 
dogodku, namenjenem predstavitvi dobre 
prakse coachinga doma in v tujini, ki 
ga je organiziralo domače podjetje za 
coaching Infekta. Kako ste povezani s 
slovenskimi strokovnjaki za coaching?

V Sloveniji sodelujem s podjetjem Infekta, spe-
cializiranim za coaching, ki ga vodita Barbara 
Cukjati, akreditirana strokovnjakinja za coa-
ching, in področni vodja za Slovenijo pri evrop-
skem inštitutu za coaching (European Coa-
ching Institute). Pri podjetju Infekta sem se-
niorski mentor za poslovni coaching. Imamo 
namreč skupne vrednote in delimo enako pre-
pričanja glede kakovosti v coachingu, zato s 
podjetjem Infekta sodelujem, ko za zahtevne 
poslovne stranke potrebuje tudi pomoč med-
narodnega strokovnjaka z izkušnjami v multi-
kulturnem korporativnem okolju. 

Kaj mislite, da vaše stranke najbolj cenijo 
pri vašem stilu coachinga?

Moje obširno in močno ozadje iz korporativ-
nega sveta je dobro izhodišče, da s strankami 
hitro navežem stik. Večinoma menijo, da jih 
razumem in da imam visoko stopnjo empati-
je, jih izzivam s pravimi vprašanji in delujem 
kot ojačevalec njihovih strategij. Obenem me-
nim, da je pomembno tudi to, da sam prakti-
ciraš tisto, kar učiš, zato da strankam vlivaš 
zadostno mero zaupanja. To pomeni teženje 
k vrednotam, kot so iskrenost, integriteta, 
kakovost, spoštovanje in enakost. 

Kje ste se izobraževali iz coachinga? 
Ko se nekdo odloča za najem podjetja, 
specializiranega za coaching, koliko teže 
ima uradno priznano izobraževanje?

Izobrazbo sem pridobila v Veliki Britaniji, saj 
tam trenutno ponujajo največ kakovosti v 
usposabljanju in učnih načrtih na tem podro-
čju v Evropi. Primerno usposabljanje, prido-
bivanje certifikatov in akreditiranje pri med-
narodnih organih jemljem resno in to tudi za-
govarjam. Žal je na trgu veliko ponudnikov 
brez ustrezne izobrazbe, ki izkrivljajo sliko 
kakovostnega coachinga. To je ena od večjih 
težav naše dejavnosti.
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Po koliko urah izkušenj v coachingu ste 
se počutili samozavestno v tem početju?

Verjetno vam ne morem povedati natančne 
številke, lahko pa vam zagotovim, da nenehno 
skrbim za lasten razvoj v poslovnem in oseb-
nem življenju. V vsem, česar se lotim, iščem 
načine, kako ustvariti dodano vrednost. Bolj 
ko se ukvarjamo z določeno zadevo in več ko 
imamo izkušenj, bolj se pri tem počutimo do-
mače in samozavestno. 

Katere teme so po vaših izkušnjah 
najpogostejše pri poslovnem coachingu 
izvršnih kadrov?

Najpogosteje se pogovarjamo o vodstvenih spo-
sobnostih in slogu vodenja, komunikacijskih ve-
ščinah in osebni učinkovitosti ter organizaciji. 

Ste med svojimi strankami že naleteli na 
osebe na visokih in odgovornih položajih, 
prepoznavne tudi v javnosti? Kako bi se 
lotili strank, ki se za coaching morda 
nočejo odločiti zato, ker menijo, da bi 
to škodovalo njihovi javni podobi?

Da, v letih mojih izkušenj sem se srečala z 
mnogimi na visokih in odgovornih položajih. 
Ni treba, da je to, da se je nekdo odločil za co-
aching, javno. Pravzaprav veliko coachinga po-
teka v 100-odstotno diskretnih okoliščinah. 

Vaše izkušnje so gotovo polne zgodb o 
uspehu. Bi morda za konec navedli, na 
katero ste najbolj ponosni?

Ena od zgodb, na katero sem najbolj pono-
sna, je bil coaching osebe na izvršnem in zelo 

odgovornem položaju. Najeta sem bila kot 
zadnje upanje, saj ji je grozila odpoved zaradi 
padca učinkovitosti, poleg tega pa je imela za 
sabo že kopico neuspešnih treningov, ki ji jih 
je priskrbelo podjetje. Med potekom najinega 
dela ji je uspelo odkriti strategijo, ki je bila 
zanjo najprimernejša in pisana na kožo. V 
tem okviru je določila lastne prednosti in po-
dročja, kjer se je morala izboljšati. Napravila 
je velik korak naprej in danes je eden ključnih 
članov managerske ekipe v podjetju. 

Odličnost Managerk 2009

OM 2009

Spoštovane managerke, 
vabimo vas na VIII. mednarodno konferenco

  16. junija 2009, Bled, IEDC, Poslovna šola Bled

Vodilne teme letošnjega srečanja:
Potrebujemo nove načine razmišljanja  •  Potrebujemo nove načine delovanja  •  Udejanjanje 
novih načinov skozi karierne zgodbe managerk  •  Praktikum za osebno rast  

Aktualno omizje: Kdaj se zgodi preskok  v top management?

Vodilnim manegerkam bomo podelili priznanje Artemida 2009, poleg tega pa še 
priznanje najboljšemu strokovnemu delu iz ženskega managementa. 

Poleg priznanja Artemida bodo podelili še priznanje najboljšemu diplomskem ozi-
roma magistrskemu delu iz ženskega managementa. 

Konferenci ob bok bo izšel e-katalog ženskega managementa 2009. 

Vabljene v družbo odličnih!
 

Več o konferenci in prijave na spletni strani www.planetgv.si

Informacije in prijave: 

Planet GV, d. o. o., Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, informacije: 01/30 94 444
Prijave: 01/30 94 446, faks: 01/ 30 94 445, e-pošta: izobrazevanje@planetgv.si

logotip Dnevnik 1

logotip Dnevnik 2

logotip Dnevnik 3

zelena C 70 / Y 100
rdeča  M 100 / Y 100

Medijska pokrovitelja

Sekcija managerk
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