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intervju / Prof. Manfred Kets de Vries, psihoanalitik, profesor in coach

Večina ljudi je tujcev sami sebi

P

rofesor Manfred Kets de Vries

sodi med najvplivnejše poslov-

ne mislece na svetu in je eden

prvih raziskovalcev v menedž-

mentu, ki črpajo navdih iz

psihoanalize. Je predstojnik

Mednarodnega centra za voditeljstvo

na poslovni šoli INSEAD in ustanovitelj

svetovalnega podjetja The Kets de Vries

Institute. Leta 2011 mu je IEDC – Pos -

lovna šola Bled podelila častni dokto-

rat, oktobra pa bo tam ponovno preda-

val kot glavni govorec na letnem ka-

drovskem forumu.

Rojen je bil na okupiranem Nizo-

zemskem med drugo svetovno vojno,

torej v času, ki je prinesel neizmerno

č l ove ško tragedijo. Da ga zanimata pa-

to l o ško vodenje in zloraba moči, tako

ne preseneča. Ko je v začetku 70. let

p re j šnjega stoletja v dvorane poslov-

nih šol vnesel idejo, da je treba v orga-

nizacijske vede vključiti posameznika,

njegovo psiho in predvsem človekove

temne plati, je vejal za neortodoksne-

ga. Vsi akademski žarometi so se ta-

krat namreč usmerjali v strukture in

sisteme. Danes, ko se racionalna plat

posla vse bolj odkrito spaja z iracio-

nalnim, pa velja njegovo razmišljanje

za napredno; še več, tlakovalo je pot

novi paradigmi. Prof. Manfred Kets de

Vries je odprl vrata sodobnemu raz-

mišljanju o opolnomočenju in huma-

nizaciji delovnih mest. Njegove trdit-

ve, da nismo samo racionalni odloče-

valci, danes niso več heretične. Profe-

sor Kets de Vries, ki je že pred dobrimi

50 leti očitno predvidel, kje tičijo

ključni problemi organizacij, je nav-

dihujoč, a še zdaleč ne enostaven so-

govornik. Pogovor z njim je kot poto-

vanje, ki se mu pač moraš p re p u s t i t i .

Kot psihoanalitik je navajen razmišlja -

ti v krogih in ne linearno, posluša l ca

pa rad zmede. To namerava storiti tu-

di na IEDC – Poslovni šoli Bled, kjer

bo predaval 10. oktobra.

V svetu menedžmenta slovite

kot eden prvih, ki so prepletli

psihoanalizo z voditeljstvom in

kadrovskimi praksami.

Kje vidite vozel?

Ko sem končeval doktorski študij na

Harvard Business School, so se vsi uk-

varjali s strukturami in sistemi. A po-

zor, več kot 99 odstotkov našega delo-

vanja je usidranega v podzavesti. Da bi

se pri raziskovanju organizacij in vodi-

teljstva prebili do bistva, moramo naj-

prej spoznati človeka, njegovo bistvo

in njegove demone. In tukaj vstopi

psihoanaliza.

Obstaja več oblik inteligence.

Kateri dajete prednost?

Človekov inteligenčni količnik (IQ) je

v veliki meri že določen, ko odraste-

mo, in le malo lahko storimo, da bi ga

izb oljšali. Drugače je s čustvenim ko-

ličnikom (EQ), ki izraža človekovo

čustveno inteligenco – tega je mogoče

izb oljšati. Nekateri ljudje pravijo, da

IQ določa zgolj 20 odstotkov človeko-

vega uspeha v življenju: običajno člo-

vek dobi službo zaradi svojega IQ, na-

preduje pa zaradi svojega EQ. Slednji

se začne razvijati s samozavedanjem.

Pomembna inteligenca je namreč tu-

di tako imenovana inteligenca lastne-

ga jaza – razumevanje samega sebe,

lastnih želja in motivacij. Nad Apolo-

novim templjem v antičnih Delfih je

pisalo: »Spoznaj samega sebe.« Ta

ugotovitev je dandanes ravno tako

resnična kot v tistih davnih časih. Če

hočemo razviti učinkovitejše voditelj-

stvo, moramo začeti pri sebi. A pogo-

sto je najtežje videti tisto, kar imamo

pred nosom.

voditeljstva boleče primanjkuje. Vodil-

ni se hitro znajdejo v tako imenovani

sobi ogledal. Vidijo to, kar želijo videti,

vsi jim kimajo. Nagnjenje k premoči in

visok položaj pa lahko hitro pripeljeta

v katastrofo.

Tretja pravljica je, da vodje izvabijo

iz ljudi najboljše. Prepričani so, da

poznajo svoje ljudi. Pa jih ne, tudi tu-

kaj je psihoanaliza priročna, saj odsti-

ra tančice.

Četrta pravljica govori o timih. Cena

nedelovanja, še zlasti pri delu v timih,

je lahko ogromna. Zagovarjam skupin-

ski coaching za voditelje kot izkustve-

no obliko izobraževanja za oblikovanje

u č i n kov i te j ših voditeljev. Svoj model

skupinskega coachinga, v katerega

sem vključil študije primerov iz dejan-

skega življenja, sem razvil v več kot 20

letih izvajanja programov za najvišje

vodilne. To je proces, v katerem ljudi

nežno dregnemo, da se spremenijo.

Voditeljstvo namreč ne poteka v sa-

moti in ločeno od vsega drugega, gre

za skupino ljudi, ki gradijo na predno-

je CEO, tako pač je. Mimogrede, katera

živalska vrsta je najbližja človeku?

Šimpanz, če se ne motim.

D rži, a na žalost živimo v družbi goril.

Šimpanzi živijo v matriarhatu, gorile

pa vodijo enoglasno.

Ali govorite o preobratu? Če so

kadrovski menedžerji katalizatorji

sprememb, ali bi morali torej

mene džerji spreminjati vrhnje, ne pa

(le) zaposlenih?

Da, a to ni ravno praksa. Kadrovski

m e n ed žerji so povečini administratorji.

Poleg tega pa so to po naravi ljudje, ki

se iskreno zanimajo za sočloveka, med

njihovimi pogostimi nalogami pa je

o dpuščanje. Seveda je to frustrirajoče.

Kako kot profesor spreminjate

usode ljudi?

Na makroravni je moja življenjska na-

loga ta, da v organizacije ponovno vne-

semo človeško razsežnost, da ustvari-

mo take organizacije, ki bodo znale iz

ljudi potegniti najboljše in ki jim bodo

pomagale postati bolj človeški. Prav ta-

ko sem si za svojo nalogo zastavil, da

naredim vse, kar je v moji moči, da

preprečim disfunkcionalno, patološko

vodenje. Med učnimi metodami dajem

prednost pripovedovanju zgodb. Sem

avtor več kot 150 študij primerov, a vse

bolj ugotavljam, da je učinkoviteje, če

vodje prosim, da povedo svojo zgodbo.

Postati morajo sami svoja študija pri-

mera. Enkrat na leto imam denimo de-

lavnico za vrhnje menedžerje: 21 ljudi,

odgovornih za 50.000 zaposlenih. Če

jih vsaj malo spremenim, kdo ve, kaj

vse se bo še spremenilo.

Seveda težko spreminjam ljudi, ki so

stari 45 let, a kot profesor sem si za cilj

zastavil pomagati ljudem, da se bodo

bolje počutili v lastni koži in da bodo

prišli do vsaj malo sreče.

Sreča je izmuzljiva.

Sreča ni le stvar dobrega zdravja in sla-

bega spomina, temveč je veliko po-

membnejše, da imaš kaj početi, koga

ljubiti in nekaj, v kar upaš. Sreča ne

pride, ko dobimo nekaj, česar prej nis-

mo imeli, ampak s tem, da spoznamo

in cenimo tisto, kar imamo.

Desetega oktobra boste predavali na

letnem kadrovskem forumu IEDC –

Poslovne šole Bled. Kaj bo vaše ključno

sp oročilo?

No, zagotovo ne bo enoznačno. Pouda-

ril bom, da ljudje niso racionalni odlo-

čevalci in da imamo vsi temno plat.

Govoril bom tudi o tem, kako ne hrani-

ti volka v sebi in kako razvijati učinko-

v i te j še vodje. Voditelji včasih skrenejo

z začrtane poti…

Ali so »demoni« v vodjih drugačni

od naši h?

Vsi smo družabna bitja, ki iščemo smisel.

Radi imamo občutek pripadnosti, zato je

grajenje trdne mreže okoli nas bistveno.

Prav tako ne obstaja delitev med nami v

kariernem in zasebnem življenju. Če

imamo neurejeno zasebno življenje, nas

bo to zaviralo v karieri, in obratno.

Ko gledam svoje nekdanje št u d e n te

MBA, opažam, da sprejemajo štev i l n e

napačne odločitve. Okoli njih vlada

zmeda, oni pa kar v nedogled visijo v

službah. V Rusiji, kjer veliko delam, de-

nimo opažam, da se ljudje poročajo

mladi, imajo otroka, ki ga nato »odlo-

žijo« babici, in se ločijo. In se vprašajo:

naj zamenjam partnerja ali služb o?

Kaj je bolje?

Te žje je zamenjati partnerja, to vnaša

več zmede in kaosa, vpleteni so otro-

ci. Ljudje pogosto živijo vzporedna

ži vl j e n j a .

Kaj se je spremenilo skozi čas,

pomeni uspeti danes enako, kot je pred

50 leti?

Moja generacija je bila pripravljena

sprejeti veliko »sranja«, da bi za to pre-

jela veliko denarja. Danes ni več tako.

Uspeh je povezan s pravimi odločitva-

mi. Uspeh podjetja je večplasten, vred-

nost za delničarje je samo eden od kri-

terijev. To včasih ni bilo vsem tako zelo

jasno kot danes. Če proizvajate barve,

strupe pa odlivate v reko, to ni uspeh.

Rekel bi, da so nove generacije bolj

družbeno odgovorne. ×

na kratko

Program Zaposlimo mlade

Zavod za zaposlovanje je spremenil javno

povabilo, po katerem ima več delodajal-

cev možnost pridobiti subvencijo 5000

evrov za vsaj enoletno zaposlitev mlajših

od trideset let, ki so končali usposablja-

nje v okviru inovativnih projektov za za-

poslovanje. Ponudbo na javno povabilo

lahko delodajalci oddajo do porabe sred-

stev oziroma najkasneje do 29. decembra.

Cilj zavoda je v program vključiti več mla-

dih, skupno 283, z namenom, da ohranijo

zaposlitev tudi po izteku subvencije. Po-

drobnosti na spletni strani zavoda.

...................................................................

Talumov dan za zdravje

Prva sobota v septembru je v Skupini Ta-

lum že več kot dve desetletji rezervirana

za Talumov dan za zdravje. 7. septembra

se je kljub slabši vremenski napovedi kar

156 sodelavk in sodelavcev Taluma zbralo

in izbralo eno od petih športnih aktivno-

sti: pohodništvo, kolesarjenje, plavanje,

spoznavanje konj in jahanje ter letošnjo

novost – spoznavanje prvin boksa z Deja-

nom Zavcem. Skrbniki Talumovega dne-

va za zdravje so sodelavci kadrovske služ-

be, ki so leta 1998 tudi oblikovali projekt

Aktivnosti za zdravje Zdravo Talum kot

spodbudo zaposlenim za večjo skrb za

zdravje. Od leta 2012 je skrb za zdravje za-

poslenih vključena v strategijo družbe. ×

...................................................................

Pripravila Zdenka Melanšek

Webinar o aplikaciji

KADRIS 4

Podjetje Četrta pot 25. septembra med

13. in 14. uro vabi k brezplačnemu ogledu

spletnega seminarja, na katerem bodo v

živo prikazali koristne novosti nove gra-

fične podobe spletne aplikacije KADRIS

4. Aplikacijo, ki podpira celovite kadrov-

ske IT-rešitve za učinkovito vodenje za-

poslenih, bo predstavil Sebastjan Kepic,

direktor prodaje in marketinga v podjet-

ju Četrta pot, vodilnem slovenskem

IT-podjetju, specializiranem za digitaliza-

cijo kadrovskih, registracijskih in plačnih

procesov ter procesov kontrole dostopa.

Registracijo za spletni seminar opravite

prek spletne strani www.cetrtapot.si. Če

se ga ne morete udeležiti v omenjenem

terminu, se vseeno prijavite in posnetek

vam bodo poslali po elektronski pošti.

...................................................................

Delavnice BASF Teens' Lab

Vodilno svetovno kemijsko podjetje BASF

že drugo leto zapored organizira kemijski

projekt Teens' Lab, ki se osredotoča na

sre dnješolce. Septembra ponujajo dija-

kom kemijske delavnice, ki so zanje in za

šole brezplačne. Z njimi želi BASF pri dija-

kih spodbuditi zanimanje za naravoslovne

znanosti ter jim predstaviti povezavo med

kemijo in vsakdanjim življenjem. Delavni-

ce trajajo en šolski dan, vodijo jih št u d e nt i

fakultete za kemijo in kemijsko tehnologi-

jo pedagoške fakultete in fakultete za far-

macijo, ki kot supervizorji predajajo svoje

znanje in navdušenost mlajšim generaci-

jam. Med vključenimi šolami so gimnazija

Ledina iz Ljubljane, gimnazija Rudolfa

Maistra Kamnik, gimnazija in srednja šol a

Kočevje, gimnazija Franceta Prešerna iz

Kranja, gimnazija Antonia Seme Piran in

gimnazija Giana Rinalda Carlija Koper.

....................................................................

Nagnjenje k premoči in visok položaj lahko hitro pripeljeta v katastrofo,

opozarja eden najvplivnejših poslovnih mislecev na svetu, prof. Manfred Kets de

Vries. F osebni arhiv

................................................................ ...

T Tonja Blatnik

................................................................ ...

Inteligenčni količnik določa

zgolj 20 odstotkov

človekovega uspeha v

življenju. Običajno človek

dobi službo zaradi svojega

IQ, napreduje pa zaradi

svojega EQ ali čustvenega

količnika .

Kaj poleg poznavanja samega sebe

še primanjkuje voditeljem?

Govorim o tako imenovanih štirih pra-

vljicah, v katere je večina ujeta. Na za-

četku kariere na INSEAD sem razkrival

temne plati organizacij. Moja ključna

naloga je bila odkriti, kako ljudem, ki

že delajo dobro, pomagati, da bodo še

b oljši. V ta namen sem razvil veliko

360-stopinjskih vprašalnikov. Če vam

enkrat rečejo, da se vedete kot osel, to

prezrite, če pa večkrat slišite, da ste

narcisoidni, morda temu le posvetite

pozornost. Spoznati morate lastne pre-

dnosti in slabosti. Večina ljudi pa je

tujcev samim sebi.

Drugič, veliko vodij je preveč polnih

samih sebe. Poglejte v sosednjo Ma-

džarsko, Turčijo, ZDA. Tudi Robert Mu-

gabe je bil primer vodje, ki je želel

spremeniti državo, a jo je pravzaprav

uničil. Žal v tej dobi pohlepa in zaskr-

bljenosti prevladuje kratkoročna ko-

rist, medtem ko drznega, domiselnega

stih vsakega posameznega člana sku-

pine. In moja peta pravljica je organi-

zacijska kultura.

Pogosto vlada strupeno ozračje, ljudje

se v večini podjetij počutijo ogrožene .

Kako preseči strah?

Sami kot rešitev pogosto ponudite

tako imenovane avtentizotične

organizacije, ki ste jih definirali

kot okolja, kjer ljudje zaupajo

drug drugemu, imajo svobodo

i z ražanja in so avtonomni pri

svojem delu.

To je utopija. Take ni.

Kaj je nasprotje strahu?

Varnost. Če te je vsakič, ko narediš ka j

narobe, strah, da boš »obglavljen«, da

te bodo nadrli, varnosti ne čutite. Ka-

drovski menedžerji imajo tu pomem-

bno vlogo, tudi v vlogi prišep etevalcev

vodilnim. A v resnici so danes pogosto

»kastrirani«. Glavni kadrovski direktor


