
Utgjøre en forskjell innenfor og utenfor arbeidsplassen.

Styrk Ansattutviklingen med 
Everything DiSC®

Les suksesshistorien:



Mandy Smith visste som liten jente at hun ønsket å 
forandre verden. Nå, som viseadministrerende direktør 
for opplæring og ansattutvikling hos Southwest 
Business Corporation (SWBC), har Mandy innsett at hun 
kan gjøre akkurat det ved å bruke Everything DiSC®, en 
utprøvd arbeidsplassløsning som hjelper mennesker 
med å utvikle effektive kommunikasjonsstrategier og 
samarbeid for å skape sunnere arbeidsplasser.

SWBC har hovedkontor i San Antonio i Texas, 
og tilbyr hundrevis av forsikrings-, boliglåns- og 
investeringsløsninger til finansinstitusjoner, bedrifter og 
enkeltpersoner over hele verden. SWBCs arbeidsstyrke 
har vokst med økende hastighet siden slutten av 
1970-tallet, takket være deres sterke relasjoner med 
finansinstitusjoner og forsikringsselskaper. Selskapet 
hadde imidlertid ingen formell prosess for opplærings- 
og utviklingsmuligheter for det økende antallet ansatte. 
Etter som de fortsatte å ekspandere, visste SWBC at 
de måtte investere i de ansatte for at selskapet skulle 
blomstre. 

SWBC fant den perfekte løsningen gjennom en 
av sine trofaste kunder, som brukte DiSC® for å 
forbedre samarbeid og kommunikasjon i sin egen 
organisasjon. Det er ikke overraskende at dette raskt 
fanget oppmerksomheten til SWBCs toppledere. 
Med veiledning fra de autoriserte Everything DiSC-
partnerne Mary Anne (Wihbey) og Roy Davis fra Peak 
Performance Solutions besluttet SWBC å implementere 
Everything DiSC, som har blitt kjernen i selskapets 
opplæringsprogram. 

ET SPRANG FREMOVER I ANSATTUTVIKLING
I likhet med flere andre selskaper har SWBC noen 
kjerneverdier, som inkluderer ekspertise, teamarbeid 
og service. Disse verdiene kom til live med lanseringen 
av SWBCs banebrytende avdeling for opplæring 
og ansattutvikling i 2008. Siden den gang er 
ansattutviklingen utvidet, og har gått fra å være 
begrenset til etterspurt. Avdelingen legger vekt på 
Everything DiSC og sikrer at de ansatte på alle nivåer 
i organisasjonen har tilgang til ordentlige ressurser 
og nøkkelopplæring som er nødvendige for deres 
personlige og profesjonelle vekst. Resultatene har 
vært overveldende: Hvert år siden 2012 har SWBC blitt 

kåret til en av de beste stedene å jobbe på i Texas, og 
selskapet mottok prisen Brandon Hall Group Award for 
Best in Compliance Training i 2013. Gjennom hjelp og 
ekspertise fra Peak Performance Solutions har SWBC 
vevd Everything DiSC® inn i selskapets kultur. «I går 
fikk jeg en epost fra vår CIO, som ønsker å være sikker 
på at alle har fullført en DiSC-profil», sier Smith. DiSC®-
modellen tilbyr en enkel og minneverdig måte å forstå 
fire grunnleggende personlighetsstiler på: Dominans 
(D), innflytelse (i), stødighet (S) og kvalitetssøkende (C). 
Med Everything DiSC lærer deltakerne sine egne DiSC-
stiler og hvordan de kan samarbeide mer effektivt med 
kollegene sine. «Folk har en tendens til å anta at de vet 
andres hensikter, og da kan de potensielt misforstå 
dem på en negativ måte. Everything DiSC tar bort 
forestillingen om at menneskers atferd ikke er basert 
på de beste intensjoner», sier Smith. «Kraften i den 
innsikten kan ikke overdrives.» 
 
MAKSIMERE RESSURSER PÅ 
ARBEIDSPLASSEN
Opplæringsavdelingen har implementert Everything 
DiSC Workplace® i sin dynamiske læreplan, og de tilbyr 
en rekke spesialiserte løsninger, som Everything DiSC® 

Sales, Everything DiSC® Management og Everything 
DiSC 363® for Leaders. I tillegg har alle deltakerne 
tilgang til MyEverythingDiSC, en interaktiv læringsportal 
som utvider DiSC-kunnskapen utenfor kursrommene 
og direkte til hver Everything DiSC-deltaker. Variasjonen 
av muligheter og de umiddelbare resultatene som 
Everything DiSC tilbyr, skaper begeistring rundt 
ansattutvikling i hele selskapet.

Å skape en følelse av fellesskap i en hvilken som helst organisasjon, kan være en 
krevende oppgave. Ved å oppmuntre til vekst for de ansatte og feire suksess kan ut-
fordringer gjøres om til en givende reise.
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SWBC ser verdien som hver DiSC-stil bringer til 
arbeidsplassen. De har brukt dette til sin fordel for å 
danne balanserte team som tilbyr unike perspektiver, 
samarbeider om ideer mellom avdelinger og i bunn og 
grunn holder selskapet gående. Med en retensjonsrate 
på 90 % former opplæringsteamet effektiviteten 
av Everything DiSC®, og fortsetter å finne måter å 
maksimere denne løsningen på. De tok til og med 
DiSC® et skritt videre og opprettet «DiSC Field Edition», 
som er et 4-ukers kurs som leverer Everything DiSC til 
ansatte som arbeider utenfor SWBCs hovedkontor. 

Virkningen av Everything DiSC har vært uvurderlig 
for SWBC. Den har styrket ansatte til å leve ut 
sine kjerneverdier og har skapt en enhetsfølelse 
gjennom hele organisasjonen. «Everything DiSC er 
helt fantastisk», sier Smith. «Vi utgjør en forskjell for 
menneskene vi arbeider med ved å opprette et positivt 
miljø hvor mennesker kan følge lidenskapene sine hos 
SWBC, hjemme og i fremtidige karrierer.»
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