
Hvordan et finansselskap begynte å – ganske så bokstavelig – 
regne med Everything DiSC®.

Utvikle Talent som en 
Snuoperasjonsstrategi for Vekst

Les suksesshistorien:



Banker, boliglångivere og forvaltnings- og 
investeringsselskaper lå alle som én i kjølvannet: et 
betydelig tap i forbrukertillit og lav ansattmoral. Mens 
mange slet med å overleve ved å redusere antall 
ansatte og kutte ned på investeringer i talentutvikling, 
tok First United Bank & Trust i Oakland i Maryland 
et modig skritt fremover. Det flyttet de begrensede 
ressursene sine til den best tilgjengelige opplæringen, 
og fokuserte på å utvikle de ansatte som en strategi for 
vekst ved å utnytte kraften i Wileys Everything DiSC®-
løsninger.

STOLE PÅ AT EVERYTHING DISC LEVERER
«Fra et økonomisk perspektiv innså vi at, bare 
med lønn og fordeler, de ansatte er vår største 
investering», minnes styreleder og CEO Carissa 
Rodeheaver. «Men vi brukte ikke nok tid og energi 
på deres fortsatte utvikling utenom de spesielle 
kvalifikasjonene som var nødvendige for jobben deres. 
Siden vi sto midt i et etterbørskrakkmiljø, måtte vi 
utvikle ledere på alle nivåer for å hjelpe alle med å 
utvikle kommunikasjonsferdighetene de trengte for 
å være mer effektive. Og vi var heldige nok til å ha 
Jeannette Fitzwater, en autorisert partner og sertifisert 
opplæringsleder av Everything DiSC, som sto klar til å 
introdusere oss til DiSC®-verktøy som allerede hadde 
vist seg å være effektive med tanke på å skape bedre 
arbeidsrelasjoner mellom ledere og ansatte, innad i 
team og med kunder.» 

Selskapet målrettet seg mot teamene og avdelingene 
med størst potensiale for driftsvekst, og forvaltnings- 
og investeringssjefene ble de første som fikk oppleve 
Everything DiSC® Sales, et tilpasningsbart DiSC-basert 
verktøy spesifikt designet for å hjelpe dem med å 
effektivt gjenkjenne og tilpasse seg kundenes unike 
kjøpestiler, noe som ville forbedre sluttresultatet. 

Innen et år etter at den første salgsopplæringen fant 
sted, fant First United andre områder hvor Everything 
DiSC kunne utgjøre en forskjell. Selskapet innarbeidet 
Everything DiSC® Management i et eksisterende 
coaching- og veiledningsprogram – påkrevd for alle 
arbeidsledere – for å forbedre viktige ferdigheter 
som trengtes til å skape solide, personlige relasjoner 

med underordnede samt overordnede, og for å øke 
effektiviteten i strategisk gjennomføring. Da selskapet 
skiftet fokuset mot viderebringelse av ledelsen, ble 
Everything DiSC Work of Leaders® en viktig del av 
First Uniteds initiativ for ledelsesutvikling. Selskapet 
tilbyr nå et komplett Emerging Leaders-program, som 
inneholder en sertifiseringsdel og lar deltakere med 
høyt potensial ta del i å identifisere hvordan DiSC-stilene 
deres former tilnærmingen de har til grunnleggende 
lederarbeid: skape en visjon, bygge opp tilslutning 
og fremme gjennomføring. Programmet inneholder 
også avdelingsrotasjoner, lesearbeid, nettbaserte 
kurs, læringsprosjekter for strategisk handling og 
mentorforhold mellom nye ledere og de nesten-
pensjonerte lederne.

UTNYTTE FELLES DISC-SPRÅK FOR Å SKAPE 
BEDRE RELASJONER, TILSLUTNING I HELE 
FIRMAET OG BÆREKRAFTIG VEKST
«Det første Work of Leaders-programmet var 
svært vellykket», minnes Fitzwater. «Det fanget 
oppmerksomheten til lederteamet, som så resultater 
som var så positive at mange ble ganske oppspilte 
på å få inn andre verktøy i Everything DiSC-serien til 
alle de 330 ansatte i selskapet. Den mest spennende 
utviklingen er faktisk at vi nå når ut til hele selskapet 
ved hjelp av Everything DiSC Workplace®-verktøyet. 

Ved å føye denne løsningen til det vi allerede har på 
plass – for selgere, arbeidsledere og prosjektledere 
og nye ledere – kan vi virkelig integrere hele 
organisasjonen. Alle som er ansatt hos First United, fra 
de først blir ansatt og gjennom hele hans eller hennes 
karriere, opplever DiSC og drar nytte av det felles 
språket som denne modellen skaper.»

First United Bank & Trust går nå inn i sitt sjuende 
år med satsing på å investere i de ansatte, og 
organisasjonen har oppnådd imponerende resultater: 
omløpshastigheten blant de ansatte er lavere enn 
gjennomsnittet i næringen; et lojalitetsprodukt som har 
skaffet nye småbedriftskunder med lønnsomt langsiktig 
potensial; strategiske prosjekter som utføres foran 

For hele finansnæringen var 2009 et svært vanskelig år. Nylig innførte markedstrinn 
og strategier for å øke aksjeverdien hadde akkurat begynt å snu om på det som har 
blitt kalt den verste krisen siden Den store depresjonen. 
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skjema, noe som i ett tilfelle sparte selskapet 60 000 
USD fra starten av; en ny leder som fant en mer effektiv 
måte å jobbe sammen med sjefen sin på, og som nå 
har en viktig rolle i toppledelsen.

Ifølge Chuck Olsson, sjef for interne ressurser, endrer 
Everything DiSC selve kulturen i organisasjonen på en 
fundamental måte. «Disse Everything DiSC-verktøyene 
skapte ikke minst et høyt nivå av selvbevissthet som - 
for å være helt ærlig - ikke noe annet verktøy kan oppnå. 
Kjerneinnsikten du får til din egen motivasjon og andres 
stil og motivasjon, er den rene vitamininnsprøytningen 
for at ansatte skal ta initiativ til å forbedre arbeidet 
sitt, relasjonene sine og jobbene sine. Kulturen var der 
åpenbart allerede, men Everything DiSC hjalp virkelig 
med å få alt på plass!» 

Fitzwater er enig. «I likhet med alle andre i bransjen 
fortsetter vi å måtte finne måter å gjøre mer 
med mindre, noe som krever at vi endrer ting og 
gjennomfører dem bedre. Heldigvis ser vi allerede 
mange flotte eksempler på bedre gjennomføring som 
følge av vårt arbeid med Everything DiSC, fordi alt 
skjer med tilslutning. Vår plan på nær sikt, de neste tre 
årene, er å holde dette gående. Vi ønsker å starte det 
jeg kaller tverrfunksjonelle samtaler, der vi går utenfor 
et fastsatt team for å samle sammen grupper hvis 
suksess er avhengig av hverandre. Dette er det logiske 
neste trinnet for oss, fordi vi vet at for å virkelig få 
frem kraften i Everything DiSC®, kan vi ikke se på dette 
som en engangsopplæring. Den virkelige verdien er et 
vedvarende verktøy for å skape mer effektive relasjoner 
og bedre, mer produktive arbeidsplasser.»

— Skrevet av Terri Armstrong Welch 

Terri Armstrong Welch er en selvstendig forfatter og innholdsutvikler samt administrerende 
direktør i Armstrong Welch Ltd; booksmatter@comcast.net
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