Dijital Dönüşüm Yönetimi

Dijital Dönüşüm Yolculuğunuzun
Başarısı İçin Yanınızdayız
Günümüzde rekabet gücünü korumak isteyen kurumların neredeyse
tamamı dijital bir dönüşümden geçmeye çalışıyor, ancak DDI’ın Global
Leadership Forecast 2018 araştırması gösteriyor ki, bu girişimlerin
%84’ü başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu dönüşüm çabasında “başarı
hikayesi” yazıp yazamayacağınızı belirleyen üç temel faktör var:
•
•
•

Kurumun kültür dönüşümünün kalıcılığı
Yetkinlik Modelinin dijital dünyayı yansıtması ve çalışanların bu
doğrultuda geliştirilmeleri
Liderlerin dönüşümü yönetecek davranış ve becerilere sahip
olması

Global araştırmalar, dönüşüm sürecinde kültüre ve kurum içi davranış, bilgi ve beceri gelişimine odaklanan şirketlerin
başarılı olma olasılıklarını 2,5 kat artırdıklarını göstermektedir.
Dijital yolculuklarının başında her şirket kendisine bu dönüşümü nasıl başarıyla gerçekleştirebileceğini soruyor. Yetenek Yönetimi ve Liderlik Gelişimi alanında
lider bir şirket olarak dijital dönüşüm yolculuğunuzda kültürünüzü, yönetiminizi, yetkinlik ve becerilerinizi dönüştürecek bir yol haritası çizmenize yardımcı
oluyoruz. Amacımız çevik, sınırlardan bağımsız olarak iş birliğine açık, güçlendirilmiş bir kültür ile yolunuza devam etmeniz; yetkinliklerinizi ve yönetiminizi bu
doğrultuda dönüştürüp, geliştirmeniz.

Kültürel Dönüşüm
Dijital dönüşüm sürecinde kültür dönüşümünü de
yönetmek neden önemli ve bunu nasıl yapabiliriz?
Kültür, bir kurumun değerlerinden ve kurum içi kabul gören davranış
kalıplarından oluşur. Sağlıklı bir şirket kültürü, çalışanların kurum hedeflerine
ulaşmalarına ve stratejileri hayata geçirmelerine yardımcı olacak davranışları
sergilemelerini destekler. Dijital dönüşüm sürecinde, dijital kültürü güçlendiren
kurumlar, geleneksel kurumlara göre çok daha hızlı hareket ediyorlar, yatay
yapılarıyla hızlı karar alıyor ve bu kararları çeviklikle hayata geçiriyorlar. Dijital
kültür, bir anayasa gibi, çalışanların doğru ve zamanında karar almasına,
inisiyatif kullanmasına ve çeviklikle harekete geçmesine olanak sağlıyor.
Kurumunuz dijital kültüre ne kadar hazır? Dijital kültür dönüşümünde TAG/DDI
size nasıl yardımcı olabilir?
•
Dijital Kültür Anketi – Tüm çalışanlar, tanımlanmış kültürel öğeler ve
davranış kalıpları üzerinden dijital uygulanan bir anketle kurumlarının
“bugününü” ve “geleceğinin” nasıl olması gerektiğini değerlendirir.
•
İş Stratejilerini Belirleme Çalıştayı – TAG/ DDI iş hedefleri kütüphanesi
desteği ile üst yönetimle yapılacak çalıştayda kurumun stratejileri
netleştirilir ve bu stratejileri destekleyecek kültürel öğeler belirlenir.
•
Kültürel Öğelerin Tanımlanması – TAG/DDI, hem kurumun üst
düzeyinden, hem de çalışanlarından toplanan verilerden yola çıkarak
kuruma özel kültürel öğeleri tanımlar. Bu tanımlara göre kültürü,
belirlenen yöne evirmek için aşağıda anlatıldığı gibi kurum içi liderlik,
yetkinlik, beceri gelişimi sürecinin yol haritasını oluşturur. Bu süreçte
benchmark’lar yön gösterici olur.

Dijital Olgunluğu Yüksek Olan Kurumlara
Yönelik Çarpanlar

6.8x

14x

Deneme Yanılmaya
Açık Düşünce Yapısı

Çeviklik

10.5x

4.5x

Güçlü
Kültür

Gelecek Odaklılık

2.2x

Veriye Dayalı
Yönetim
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Dijital Dönüşüm Yönetimi

Dijital Dönüşüm Yetkinlik Modeli, İK ve
Çalışan Beceri Gelişimi

•

Dijital dönüşüm sürecinde kültürel ve liderlik değişimlerinin kalıcı
olması için kurumun Yetkinlik Modelinin, İK süreçlerinin ve İK
profesyonellerinin beceri gelişiminin de aynı şekilde değişmesi ve
dönüşmesi gerekiyor.
Bunun için TAG/DDI, iş ortaklarına aşağıdaki konularda destek
sağlıyor:
•

Dijital Yetkinlik Modelinin Oluşturulması – Hızla
değişen dünyada kurumların Yetkinlik Modellerinin de
yalınlaşması ve dijital kültürü teşvik edecek davranışların
ön plana çıkması gerekiyor. TAG/DDI 40 yılı aşkın Yetkinlik
Modelleme tecrübesinin getirdiği pratik yöntemlerle mevcut
Yetkinlik Modelinizin revize edilmesini veya yeni bir Model
oluşturulmasını sağlıyor.

•

Dönüştürücü İK Çalıştayı – Kurumlar, dönüşüm sürecinde
en çok İK’dan yönlendirme ve desteğe ihtiyaç duyarken,
DDI Global Leadership Forecast 2018 araştırmasına göre
İK, diğer tüm birimlere göre kendisini güncel gelişimlerin
gerisinde kalmış ve gelişimine yatırım yapılmamış olarak
değerlendiriyor. TAG/DDI, 2 günlük Dönüştürücü İK Çalıştayı ile
İK profesyonellerini, dijital çağın gerektirdiği yönetici ve çalışan
yetkinliklerini tanımlama, iş gücü planlaması ile iş stratejilerini
ilişkilendirme, uluslararası araştırmalara, analizlere ulaşma
ve yorumlama, üst düzey yöneticileri yetenek stratejilerinin
uygulanması konusunda ikna etme vb. konularda desteklemeyi
hedefliyor.
Çalışan Farkındalığının Artırılması ve Gelişimi – Online
uygulamalar ve yüz yüze simülasyonlarla çalışanların
yetkinlikleri objektif bir şekilde değerlendiriliyor ve gerek sınıf
içi eğitimlerle, gerekse dijital platform üzerinden sunulacak
“mikro dersler”, oyunlar vb. araçlar ile gelişimin sürekliliği
sağlanıyor. Öte yandan Bireysel koçluklar ve grup koçlukları ile
bireysel gelişim destekleniyor.

Dijital çağın öne çıkan liderlik özellikleri

> Dijitalleşmeyi sürdürmek için strateji ve operasyonları
modernize edecek teknolojilerden faydalanmak.

Liderlerin Hazırlık
Seviyesi

Dijital bilinç
Dijital bilinci teşvik etme
Uyum sağlama

> Dijital ekonomide ayakta kalmak için net hedefler,

Azim

azim ve esneklikle
hareket etmek.

Stratejileri çeviklikle hayata geçirme
Uyumlandırma

> Kişilerle fırsatları birleştirmek ve bunu gittikçe

Network oluşturma

dağınıklaşan bir ekosistem içerisinde yapmak.

>

Dijitalleşme

Hyper iş birliği oluşturma

Kişilerle insani boyutta ilişki kurmak için teknoloji ile
insan arasında bir denge oluşturmak ve kişilere kucak
açarak ve empati duyarak liderlik etmek.

> Farklı düşünmek için olayları bütünsel ve durumsal
olarak kavramaya odaklanmak, yaratıcı ve inovatif
fırsatları geliştirmek.

İlham verme
Entegrasyon
Sanal ekiplere liderlik etme
Kültürel merak
Empati
Yetenekleri keşfetme ve geliştirme
Çok boyutlu düşünme
Zihinsel merak

Dijital Liderliğin Performansa Etkisi
Dijital liderliği en güçlü olan kurumlar (öncüler), en az gelişmiş olanlara göre (dijitalleşmenin
gerisinde kalanlar) çok daha iyi performans gösteriyor.

Dijitalleşmeye Etkisi

Liderlerin Hazırlık Seviyesi:

Güçlü

Zayıf
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Finansal Performans:
Büyüme ve vergi öncesi kârın toplamı

Liderlik Gelişimi ve Dönüşümü

%50
Dijital öncüler (katılımcı sıralamasında
en üste yerleşen %25’lik bölüm)
diğerlerinden %50 daha iyi
performans gösteriyor

Ortalama

-%28

Dijitalleşmenin gerisinde kalanlar (sıralamada en alttaki %50’lik bölüm)
diğerlerinden %-28 daha kötü performans gösteriyor

Dijital liderlik seviyesi
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Dijital dönüşümün hızlandığı, ekonomik ve politik belirsizliklerin arttığı,
rekabetin iyice şiddetlendiği bu dönemde akla gelen ilk sorulardan
birisi liderlere düşen rolün ne olduğu. Bu dönemde, liderlerin başarılı
olmak için hangi yetkinliklere sahip olmaları gerekiyor? En geniş
kapsamlı liderlik araştırması olan DDI Global Leadership Forecast 2018
verilerine göre “Dijital Liderlik” yetkinlik setine sahip olan liderler,
diğerlerine göre çok daha yüksek bir performans sergiliyorlar:
Dijital Liderlik Nedir? – Dijital Liderlik ile neyi kastediyoruz? Dijital
stratejiler tanımlayabilen ve uygulayanları mı? Gelişen teknolojilerle
iş modellerini değiştirebilenleri mi? Dijital araçlar kullanan liderleri
mi? Sanal ekipler kurabilen ve bu ekipleri onlara ilham vererek
çalıştıranları mı? Bunun da ötesinde, Dijital Öncüleri, Dijitalleşmede
Geri Kalanlardan ayıran özellikler neler?
DDI’ın araştırması, Dijital Liderleri diğerlerinden ayıran bazı yetkinlikler
olduğunu gösteriyor ve yeni iş modeline uygun liderlik ve yetenek
stratejileri geliştirmek için bize veriye dayalı öngörüler sağlıyor.
Müşterilerimiz, liderlerinin Dijital Liderlik yetkinliklerine sahip olup
olmadığını belirlemeye ve bu yetkinliklere bağlı işe alım, gelişim
ve kariyer olanaklarını sağlamaya çalışırken, TAG/DDI olarak biz
de, müşterilerimizin liderlerine yapacağı yatırımın, bu dönüşümü
sağlayacak kritik alanlara odaklanmasına ve içinde bulundukları
değişken, belirsiz ve karmaşık ortamı yönetebilmelerine destek
oluyoruz.

Liderlik farkındalığının artırılması ve gelişimi:
•

Liderlerinizin, hem Dijital Liderlik yetkinlikleri, hem de iş
hedefleri paralelinde belirlenmiş diğer yönetsel yetkinliklerdeki
seviyelerinin dijital ve/veya yüz yüze simülasyon ve geçerliliği
kanıtlanmış değerlendirme araçlarından gelen objektif verilerle
belirlenmesi. Bu süreçte liderlerinizin farkındalıklarının ve gelişim
motivasyonlarının artırılması.

•

Dijital yetkinliklerde liderlik kapasitesinin artırılması. Herkesin
her gün kendisini geliştirebildiği bir ortam yaratılması, bunun
için dijital gelişim platformuyla liderlerin deneyimleyerek
öğrenmelerinin ve kendi gelişim süreçlerini kendilerinin
yönetmelerinin sağlanması. Ayrıca bireysel koçluklar ve grup
koçlukları ile bireysel gelişimlerinin desteklenmesi.

•

Geleceğin liderlerinin doğru belirlenmesi. Dönüşümün
sürekliliğinin sağlanması için mevcut liderlerin, ekiplerindeki
çalışanların potansiyellerini etkili bir şekilde tespit edecek;
çalışanın potansiyelini, performansını ve bir sonraki pozisyona
hazırlık seviyesini ayrıştıracak ve Dijital Liderlik yetkinliklerini
doğru gözlemleyip, değerlendirecek becerilere sahip olmaları.

Dijital Dönüşüm
Liderlik Gelişimi ve Dönüşümü
İK ve Çalışan Beceri Gelişimi

Dijital Kültür

Kültürel Dönüşüm

Dijital Liderlik

Liderlik farkındalığının artırılması ve gelişimi:
•

Liderlerinizin, hem Dijital Liderlik yetkinlikleri, hem
de iş hedefleri paralelinde belirlenmiş diğer yönetsel
yetkinliklerdeki seviyelerinin dijital ve/veya yüz yüze
simülasyon ve geçerliliği kanıtlanmış değerlendirme
araçlarından gelen objektif verilerle belirlenmesi. Bu
süreçte liderlerinizin farkındalıklarının ve gelişim
motivasyonlarının artırılması.

•

Dijital yetkinliklerde liderlik kapasitesinin artırılması.
Herkesin her gün kendisini geliştirebildiği bir ortam
yaratılması, bunun için dijital gelişim platformuyla liderlerin
deneyimleyerek öğrenmelerinin ve kendi gelişim süreçlerini
kendilerinin yönetmelerinin sağlanması. Ayrıca bireysel
koçluklar ve grup koçlukları ile bireysel gelişimlerinin
desteklenmesi.

•
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Geleceğin liderlerinin doğru belirlenmesi. Dönüşümün
sürekliliğinin sağlanması için mevcut liderlerin,
ekiplerindeki çalışanların potansiyellerini etkili bir şekilde
tespit edecek; çalışanın potansiyelini, performansını ve bir
sonraki pozisyona hazırlık seviyesini ayrıştıracak ve Dijital
Liderlik yetkinliklerini doğru gözlemleyip, değerlendirecek
becerilere sahip olmaları.

