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Bemutatkozásként



A Téma: A szinergia, mint erőforrás

Megközelítésem:
- EFQM „holisztikus szervezeti kontextus”
- organikus szervezet kontextus
- „backcasting” / „nexting” / „briefing” megoldásfókusz
- fenntartható siker humán tényezőit helyezem előtérbe
- ökosziszisztéma modellt alkalmazok: a Szervezet külső és belső 
környezetében, ökoszisztémájában értelmezhető kapcsolódásokat térképezem 
fel 
Feltételezem: a közös értékteremtés (value co-creation) humán energia hordozó 
– a szinergia, humán energia
Inspirálok: szemléletváltásra a fenntartható siker üzleti modelljei vs a 
vállalkozásépítés módszerei terén







EFQM ököszisztéma
szemléletét alkalmazó 
Szervezet





ALAPELVEK

1. Vevő az első
2. Az érintettek hosszú távú érdekei
3. Szervezetben az ok-okozat – miértek-hogyan-mit 

megértése
4. Alapvető összeurópai értékek a fókuszban
5. EU Alapjogi Charta
6. Emberi Jogok Európai Egyezménye
7. 2000/78/EK irányelv
8. Európai Szociális Charta
9. ENSZ Globális megállapodás 10 alapelve
10. ENSZ 17 fenntarthatósági célja
„feltételezzük és
elvárjuk, hogy mindegyik szervezet,
amely az EFQM Modellt használja, a fenti
dokumentumokban megfogalmazott
lényegi üzenetek mentén tevékenykedik,
függetlenül attól, hogy a jogi környezet mit 
ír elő számára”



„Kezd a MIÉRTED?-el!” (S.Sinek) 
holisztikus perspektíva, „vörös fonal” – jövőkép-küldetés-stratégia-

fenntartható értékek létrehozásához



Szervezeti kultúra és vezetés

1 Irányítja a szervezeti kultúrát és gondozza az értékeket
2 Megteremti a változások megvalósításához szükséges feltételeket
3 Erősíti a kreativitást és innovációt
4 Egységesen elkötelezett a Küldetés, a Jövőkép, és a Stratégia iránt

ALAPELVEK

• Sokszínűség: Ez lehetővé teszi a különböző földrajzi helyekről származó, 
különböző tapasztalatokkal és nézőpontokkal rendelkező emberek bevonását, 
ami segít bővíteni az ötletek körét.

• Kreativitás: Ez mindannyiunk sajátossága, amelyhez biztonságos környezetre 
van szükség, amelyben az ötletek szabadon megoszthatók a kritikától való 
félelem nélkül. A hibák ebben a szakaszban elfogadhatók. 

• Fókusz: A hasonló vonzza a hasonlót, és a tudatos összpontosítás az emberek, a 
tudás és az információ vonzásának erőteljes lendületét hozza létre. Ez lehetővé 
teszi a pozitív és produktív irányú fejlődést.

„A vezetés inkább a szervezet egészéről, mint az ökorendszer egy részének vezető szereplőjéről 
szól, amelyet követendő példaként ismernek el mások, és kevésbé a hagyományos értelmezés 
szerinti szervezeti szintű felső vezetésről.” (EFQM Pozicionáló megállapítás)



Szervezeti kultúra megértése

Az SDG elemeket figyelembevéve is pozicionálni kel magunkat mind a jelenben, mind a 
jövőben: milyen értékek, normák és viselkedés mintázatok kell, hogy jellemezzék a 
szervezetet, csapatjainkat ma és a jövőben...
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A Szervezetet alkotó valamennyi Egyénnek is van MIÉRTJE, 
tehát a jövőképet nem a tulajdonos, vagy a felelős felsővezető 
alkotja meg





BACKCASTING vagy NEXTING módszer alkalmazása akkor,
- amikor a jövő bizonytalan, 
- az érintett rendszerek bonyolultak, 
- a jelenlegi trendek alapján megjósolható kimenetelek elfogadhatatlanok.
A módszer azt feltételezi, hogy a szereplők jövőképe komoly hatással van cselekedeteikre.
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A fenntartható közös értékteremtéshez elengedhetetlen...

- tudni, hogy az ökorendszerében kik a legfontosabb érintettek

(Iránymutatás),

- átfogó kapcsolatépítés azokkal, akik kulcsfontosságúak a siker 

érdekében

- Értéket tervezni, értéket teremteni mindazok számára, akik…

- úgy irányítani a szervezetet, hogy egyszerre legyen sikeres a

 jelenben,

 valósítson meg lényeges jobbításokat a jövőbeli sikerek

érdekében

Jelenben és jövőben együtt pozícionálni

kapcsolódni bevonni alkotni biztosítani visszamérni



A Megvalósítás pillér

szükséges, de nem elégséges... 

 Inspiráló szervezeti Küldetés 

 Vágyott Jövőkép

 Ökorendszer-értékközpontú Stratégia

 Sikereket célzó szervezeti kultúra...

Egy kiemelkedő teljesítmény elérésére törekvő szervezet figyelembe veszi, hogy

• az ökorendszer elemeinek szükségletei folyamatosan változhatnak,

• az „érték” fejlesztése, vagy módosítása  érdekében fontos a visszajelzések
összegyűjtése és elemzése (adat – információ – tudás – bölcsesség - csapat)

• körülményekhez való folyamatos „értékadaptáció” elengedhetetlen (nem a 
legerősebb marad fenn, hanem a leginkább alkalmazkodóképes – reziliencia, 
modularitás, hálózatosodás, megatrendek

• „A szervezeten belüli és kívüli állandó változások hatékony kezelésére van 
szüksége a sikeresség megőrzése érdekében (“a változás menedzsmentje”) 

diverzitás – kreativitás – diszruptivitás - fókuszáltság



LEAN szemlélet – szinergia forrásai





A módszerek szinergiája





Hogyan támogatja a szinergia szemlélet 
a növekedést?

• A szinergia jobb hatásokat és eredményeket hoz létre
• A szinergia jobb megoldásokat generál a problémákra
• szinergia bizalmat kelt
• A szinergia őszintén, hihetően megvalósítja a szervezeti 

jövőképet és küldetést

Akkor humán energia-e a szinergia?
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https://www.youtube.com/MindMateInspiration
https://www.youtube.com/watch?v=y8_2leXh31Q


