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Les suksesshistorien:



Uansett om det er hjemmelaget eller ferdigkjøpt, har vi 
alle en favorittrett som vi er sugne på. Noen ganger kan 
det være like hyggelig å dele disse rettene som å spise 
dem. Dette stemte godt for en familie som flyttet fra 
Hawaii til Dubai for å gjøre nettopp dette.

For å tilfredsstille sine egne ønsker og dele kjærligheten 
for favorittrettene sine, åpnet de Sumo Sushi & 
Bento®, den første uformelle japanske restauranten 
i FAE. Restaurantens autentiske retter og unike, og 
familievennlige atmosfære vant raskt folks hjerter og 
appetitter. Det tok ikke lang tid før kundene ble lojale 
Sumo-superfans. 

På grunn av den raske suksessen begynte eierne å 
planlegge videre, noe som til slutt førte til at de utvidet 
bedriften til en global virksomhet. De innså at hvis 
de skulle vokse utenfor Dubai, måtte de investere 
i menneskene som skulle lede virksomheten. Den 
fremsynte holdningen om å utvikle sterke ledere ga 
selskapet stort utbytte. 
 

BYGGE OPP GRUNNLAGET FOR LEDELSE
«Selskapene forventer at folk skal samarbeide, men 
tar seg ikke tid til å hjelpe dem med å forstå hvem de 
er som individer eller hvordan de presenterer seg selv 
som ledere», sier Jean Santos, seniorkonsulent og 
partner hos Business Consulting Resources, som er en 
autorisert partner av Everything DiSC®. 

Sumo Sushi & Bento gjorde det stikk motsatte.

Selskapet samarbeidet med Santos for å fokusere 
på lederutvikling med lokale og regionale ledere. Hun 
veiledet dem gjennom to programmer: Everything DiSC 
Work of Leaders® og Everything DiSC 363® for Leaders. 

«Everything DiSC kobler unike lederstiler til reelle 
krav, noe som setter i gang sterke samtaler som 
gir en klar bane for handling», sier Santos. De 
to programmene kombinerer god praksis for 
ledelse med DiSC®-personlighetsmodellen, som 
består av fire grunnleggende stiler: Dominans (D), 
innflytelse (i), stødighet (S) og kvalitetssøkende (C). 
DiSC-rammeverket hjelper ledere med å forbedre 
selvbevisstheten og styrker ledelsestilstedeværelsen. 

Den unike kraften i Everything DiSC gjorde at Santos 
sømløst kunne tilpasse seg behovene til et globalt 
team. I stedet for å reise til hver enkelt person, leverte 
hun virtuelle, personlige coachingøkter. Hun oppdaget 
at uansett hvor de befant seg, delte alle lederne et felles 
mål: å bli bedre ledere.

UTVIKLE EN LEDERS PERSPEKTIV
«Folk var ute etter noe som ville hjelpe deres personlig 
utvikling», sier Kim Kikuchi, Global HR and Compliance 
Manager hos Sumo Sushi & Bento®. «Alle var veldig 
spente da denne muligheten dukket opp.»

Først gikk Santos gjennom Work of Leaders-programmet 
med hver enkelt person. Deltakerne lærte å lede et team 
ved å bruke tretrinns-prosessen med å skape en visjon, 
bygge opp tilslutning og fremme gjennomføring. De 
utforsket hvordan de skulle bruke denne prosessen med 
sine egne lederstiler.

Siden noen av dem snakket engelsk som andrespråk, 
skapte Santos en mentormulighet for å vekke DiSC®-
konsepter til live. Ledere som var kjent med DiSC, 
veiledet nye deltakere gjennom programmet. Dette 
hjalp dem med å bli oppmerksomme på DiSC-stiler 
samt styrke relasjoner med kolleger. Til tross for 
språkforskjeller, fikk alle et grep på konseptene og 
nøyaktigheten bak Everything DiSC.

GJØRE TILBAKEMELDING OM TIL HANDLING
I neste trinn utforsket deltakerne lederstilene sine fra 
kollegenes perspektiv ved hjelp av 363 for Leaders. 
Hver person fikk 360-graders tilbakemelding fra ledere, 
kolleger og direkte underordnede. Med reelle eksempler 
på ledelsen deres kunne ledere se hvilke områder de 
gjorde det bra på, og hvilke som kunne forbedres.

I motsetning til andre 360-graders vurderinger 
tilveiebringer programmet spesifikke måter å gjøre 
endringer på. Deltakerne lærte tre personlig tilpassede 
strategier for å bli bedre ledere. Og enda viktigere: de 
lærte å bruke tilbakemeldingene fra kollegene sine til sin 
fordel. 

Hver bedrift har en hemmelig oppskrift på suksess, men én ting som alle vellykkede 
organisasjoner har til felles, er effektiv ledelse.
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«Før denne prosessen tok enkelte lederne imot 
tilbakemelding, men gjorde ikke noe med det. Vi hadde 
verken tilslutning eller gjennomføring», sier Kikuchi.

Å forstå lederstiler har hjulpet folk med å innse hvordan de 
påvirker arbeidsplassen. Hver person lagde en profesjonell 
utviklingsplan, full av måter å vokse som ledere på. For å 
holde dem på rett spor har HR-avdelingen forpliktet seg til 
å kontrollere dem med jevne mellomrom. 

«Tilbakemelding fra teamet er avgjørende», sier Franchise 
Operations Manager Dinesh Chauhan. «Det er ingen som 
er bedre egnet til å vurdere ledelsen din enn teamet ditt; 
hva som fungerer, hva som ikke gjør det og hva som er 
hindringene for suksess.»

STYRKE BEDRIFTSKULTUREN
Med Everything DiSC® har ledere lært å omfavne 
personlige styrker og utfordringer samt se verdien til 
kolleger og direkte underordnede. De bruker DiSC®-språket 
til å kommunisere, samarbeide og støtte hverandres mål.

«DiSC har hjulpet toppledere med å forstå ‘hvorfor’ – 
hvorfor vi må forme teamene våre og hvorfor vi må utvikle 
de ansatte», sier Kikuchi.

Begeistring og energi har spredt seg over hele selskapet 
etter hvert som det utvider seg globalt. Fokus på 
lederutvikling har skapt en klarhet og enhet som kan 
fremme selskapet videre. Sumo Sushi & Bento®-
grunnleggerne kan være trygge på at neste generasjons 
ledere vil fortsette tradisjonen med minneverdige 
kvalitetsmåltider etter hvert som virksomheten vokser over 
hele verden.
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