
 

 

  

WWHHYY  DDOO  II  WWRRIITTEE  SSOO  MMUUCCHH  AABBOOUUTT  LLEEAADDEERRSSHHIIPP??    FFIIRRSSTTLLYY,,  YYOOUU  DDOONN''TT  HHAAVVEE  TTOO  BBEE  AA  MMAANNAAGGEERR  TTOO  BBEE  OONNEE  OORR  

EEVVEENN  NNEEEEDD  TTOO  AASSPPIIRREE  TTOO  BBEE  OONNEE..    SSEECCOONNDDLLYY,,  GGRREEAATT  LLEEAADDEERRSS  CCAANN  MMAAKKEE  GGRREEAATT  PPEEOOPPLLEE..    CCHHIIEEFFLLYY  HHOOWWEEVVEERR,,  

IITT''SS  BBEECCAAUUSSEE  TTHHEE  CCOOUUNNTTRRYY  IISS  NNOOTT  SSHHOORRTT  OONN  IIDDEEAASS,,  OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS,,  MMAANNPPOOWWEERR,,  TTAALLEENNTT,,  RREESSOOUURRSSEESS  OORR  

CCUUSSTTOOMMEERRSS..      OORR  MMAANNAAGGEERRSS..    WWHHAATT  WWEE  AARREE  SSHHOORRTT  OONN  IISS  SSTTAANNDDAARRDDSS..    TTHHEERREE  AARREE  TTWWOO  WWAAYYSS  TTOO  MMAAIINNTTAAIINN  

SSTTAANNDDAARRDDSS..    ""DDOO  AASS  II  SSAAYY""  ((MMAANNAAGGEEMMEENNTT))  OORR  ""DDOO  AASS  II  DDOO""  ((LLEEAADDEERRSSHHIIPP))..    TTHHAATT''SS  WWHHAATT  WWEE''RREE  SSHHOORRTT  OONN..    

YYOOUU  TTEELLLL  MMEE  WWHHIICCHH  IISS  BBEESSTT..    GGOOOOGGLLEE  ''MMAANNAAGGEEMMEENNTT''..  OONN  PPAAGGEE  11  TTHHEERREE''SS  AA  DDEEFFIINNIITTIIOONN..    IITT  RREEAADDSS,,  ""TTHHEE  

PPRROOCCEESSSS  OOFF  DDEEAALLIINNGG  WWIITTHH  OORR  CCOONNTTRROOLLLLIINNGG  TTHHIINNGGSS  OORR  PPEEOOPPLLEE""..    TTHHEENN  GGOOOOGGLLEE  ''LLEEAADDEERRSSHHIIPP''..  TTHHEE  

DDEEFFIINNIITTIIOONN  RREEAADDSS;;  ""TTHHEE  AACCTTIIOONN  OOFF  LLEEAADDIINNGG  AA  GGRROOUUPP  OOFF  PPEEOOPPLLEE  OORR  AANN  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN""..    PPRROOCCEESSSS  AANNDD  

AACCTTIIOONN  AARREE  TTHHEE  MMOONNEEYY  WWOORRDDSS  FFOORR  MMEE..    TTHHEE  TTHHIINNGG  IISS  TTHHOOUUGGHH;;  II''MM  NNOOTT  AA  FFAANN  OOFF  UUSSIINNGG  AA  FFOORRMM  OOFF  TTHHEE  

WWOORRDD  YYOOUU''RREE  SSEEAARRCCHHIINNGG  TTHHEE  MMEEAANNIINNGG  FFOORR  --  IINN  IITTSS  OOWWNN  DDEEFFIINNIITTIIOONN..    UUNNDDEERRSSTTAANNDDIINNGG  TTHHEE  CCOONNCCEEPPTT  OOFF  

LLEEAADDEERRSSHHIIPP  IISS  TTHHEE  FFIIRRSSTT  SSTTEEPP  TTOO  BBEEIINNGG  AA  LLEEAADDEERR..    DDEEFFIINNIINNGG  TTHHIINNGGSS  IISSNN''TT  AA  GGUUAARRAANNTTEEEE  OOFF  BBEEIINNGG  AABBLLEE  TTOO  

EEMMUULLAATTEE,,  UUTTIILLIISSEE  OORR  PPRROOJJEECCTT..    IITT  MMIIGGHHTT  OONNLLYY  BBEE  AA  GGUUAARRAANNTTEEEE    TTHHAATT  YYOOUU''LLLL  MMAANNAAGGEE..    IINN  TTHHAATT  CCOONNTTEEXXTT,,  

MMAANNAAGGEE  CCAANN  MMEEAANN  JJUUSSTT  BBEEIINNGG  AABBLLEE  TTOO  CCOOPPEE..    LLEETT''SS  SSEEEE  HHOOWW  MMUUCCHH  SSTTUUFFFF  WWEE  CCAANN  CCOOVVEERR  IINN  HHAALLFF  AA  PPAAGGEE  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFEEBBRRUUAARRYY  22001177  

SSTTUUFFFF  
wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

RReeccrruuiittss  aarree  aattttrraacctteedd  ttoo  lleeaaddeerrss  aanndd  bbrraannddss  bbuutt  tthheeyy  rreessiiggnn  ffrroomm  mmaannaaggeerrss..    IIff  

yyoouu''rree  eexxppeerriieenncciinngg  hhiigghheerr  tthhaann  iiddeeaall  ssttaaffff  ttuurrnnoovveerr,,  ccoonnssiiddeerr  tthhee  rraattiioo  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp  

ttoo  mmaannaaggeemmeenntt  ggooiinngg  oonn..    TThhee  ttwwoo  iissssuueess  aarree  jjooiinneedd  aatt  tthhee  hhiipp..    AAllssoo,,  ccoonnssiiddeerr  tthhaatt  

tteeaammss  wwhhoo  ffeeeell  tthheeyy  aarree  aa  pprriioorriittyy  tteenndd  ttoo  bbee  llooyyaall..    TThheeyy  tteenndd  ttoo  iinnssppiirree  llooyyaallttyy  iinn  

ccuussttoommeerrss  aanndd  tthhee  ccuussttoommeerrss  tteenndd  ttoo  ppaayy  mmoorree  aanndd  rreeffeerr  mmoorree..  TThhiiss  iiss  mmoorraallee!!  RECRUITING 

SUCCESSION 

SSuucccceessssiioonn  ppllaannss  rreellyy  oonn  iiddeennttiiffyyiinngg  iinnfflluueennttiiaall  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  eennccoouurraaggiinngg  tthheemm  ttoo  

bbee  eexxaammpplleess..  PPaayy  tthheemm  lliikkee  ssuuppeerrssttaarrss  wwhheenn  tthheeyy  ddoo..  MMaarrsshhaalllliinngg  ttaalleenntt  iiss  aa  

lleeaaddeerrsshhiipp  mmaannddaattee..  MMeeaassuurriinngg  rreessuullttss  iiss  mmaannaaggiinngg;;  eerrggoo  aa  sskkiilllleedd  mmeeaassuurreerr  iiss  uusseelleessss  

wwiitthhoouutt  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  mmuusstteerr  ttaalleenntt..    AAss  aa  rruullee  ooff  tthhuummbb,,  ccoonnssiiddeerr  hhooww  mmaannyy  ppeeooppllee  

iinn  yyoouurr  tteeaamm  ddiissppllaayy  aattttrriibbuutteess  tthhaatt  ddoo  aannyy  jjuussttiiccee  ttoo  yyoouurr  oorriiggiinnaall  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt..      

CONSISTENCY 

SSeettttiinngg  ccoonnssiisstteenntt  eexxaammpplleess  iiss  tthhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  eennffoorrccee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..    BBeeiinngg  ttoouugghh  iiss  

oonnllyy  bbaadd  wwhheenn  tthhee  ttoouugghhnneessss  vvaarriieess  aanndd  iitt  uussuuaallllyy  ddooeess  aass  tthhee  pprreessssuurree  ffrroomm  aabboovvee  

vvaarriieess..    CCoonnssiisstteenntt  ttoouugghhnneessss  iiss  ffaaiirr  aass  lloonngg  aass  iitt''ss  ddiissppeennsseedd  wwiitthh  eeqquuaall  hheellppiinnggss  ooff  

ccoommppaassssiioonn..    TThhiiss  iiss  iinnssiigghhttffuull,,  eemmppaatthheettiicc  aanndd  nneecceessssaarryy  ffoorr  aa  ccoohheessiivvee  ggrroouupp..    WWhheenn  

tthhee  eexxaammppllee  tthhaatt''ss  sseett,,  ccoonnttrraaddiiccttss  tthhee  aaggeennddaa  oorr  tthhee  ppllaann,,  ffoolllloowweerrss  ggeett  ccoonnffuusseedd..    

CCoonnttrraaddiiccttiioonnss  ccaauussee  iinnaaccttiioonn,,  tteennssiioonn  aanndd  aa  ddoowwnnttuurrnn  iinn  rreessuullttss..    PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  

tthheessee  ccoonncceeppttss  aarree  ttoottaallllyy  iinntteerrcchhaannggeeaabbllee  wwiitthh  ppaarreennttiinngg,,  aaccccoouunntt  mmaannaaggeemmeenntt    aanndd  ggeenneerraall  ddeecceennccyy..      

 VViiggiillaannccee  oovveerr  tthheessee  ccoonncceeppttss  pprroovviiddeess  aa  ffrriinnggee  bbeenneeffiitt;;  ssttaabbiilliittyy..    NNootthhiinngg  iiss  mmoorree  eesssseennttiiaall  

ttoo  aa  ffuunnccttiioonnaall  ppeerrssoonn  tthhaann  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  rreellyy  oonn  aa  ssttaabbllee  ggrroouupp..    FFaaccttoorrss  ttoo  llooookk  ffoorr  

iinncclluuddee  mmuuttuuaall  rreessppeecctt,,  oobbeeddiieennccee,,  eenntthhuussiiaassmm,,  ooppttiimmiissmm  aanndd  bbaassiicc  nniicceenneessss..    BBeeiinngg  nniiccee  

aanndd  hhaavviinngg  ffuunn  aarreenn''tt  iinn  ttoooo  mmaannyy  mmaannaaggeemmeenntt  tteexxttbbooookkss  bbuutt  wwiitthhoouutt  tthheemm,,  lliiffee  aanndd  wwoorrkk  

ccaann  bbee  ddoouurr,,  mmoonnoottoonnoouuss  aanndd  tteeddiioouuss  ttoo  wwiittnneessss..    JJiimm  CCoolllliinnss  wwrroottee  tthhaatt  ''ggrreeaatt  lleeaaddeerrss  llooookk  

oouutt  tthhee  wwiinnddooww  ttoo  aassssiiggnn  ccrreeddiitt  aanndd  iinn  tthhee  mmiirrrroorr  ttoo  aassssiiggnn  bbllaammee''..    LLooyyaallttyy  ttoo  tthhee  lleeaaddeerr  

eeqquuaallss  llooyyaallttyy  ttoo  tthhee  ccaauussee..    NNootthhiinngg  iinnssppiirreess  llooyyaallttyy  ttoo  tthhee  ccaauussee  mmoorree  tthhaann  wwhheenn  tthhee  

ccoouurraaggee  ttoo  ttaakkee  oonnee  ffoorr  tthhee  tteeaamm..    YYoouu  ccaann''tt  ddoo  tthhaatt  ffrroomm  tthhee  iivvoorryy  ttoowweerr..    YYoouu  ccaann  oonnllyy  

STABILITY 

lleeaaddeerr  hhaass  tthhee 

ddoo  iitt  ffrroomm  tthhee  ffrroonntt..  

PPLLAANNNNEEDD    

AATTTTEENNTTIIOONN  

FFoorr  lliiffee  aanndd  wwoorrkk,,  ggeett  tthhee  ffaammiillyy  oonn  yyoouurr  tteeaamm  aanndd  ttrreeaatt  yyoouurr  tteeaamm  lliikkee  aa  ffaammiillyy  --  wwhheetthheerr  yyoouu  

lleeaadd  iitt  oorr  nnoott..    CCrreeaattee  ccoohheessiioonn  tthhrroouugghh  ssiimmppllee  ffooccuuss..    AAsskk  yyoouurrsseellff,,  ""WWhhaatt  ccaann  II  ddoo  ttooddaayy  ttoo  

bbeenneeffiitt  mmyy  tteeaamm//ffaammiillyy??    YYoouu  ddoonn''tt  nneeeedd  aa  ttiittllee  ttoo  bbee  aann  eexxaammppllee  aanndd  yyoouu''rree    aallwwaayyss  aann  

eexxaammppllee  ffoorr  bbeetttteerr  oorr  wwoorrssee..    TThhee  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  ppeeooppllee  aarree  tthhee  oonneess  wwhhoo  aarree  pprreesseenntt  iinn  tthhee  

mmoommeenntt  aanndd  mmaakkee  ccoonnsscciioouuss  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  oowwnn  ssttaannddaarrddss..    TThhee  wwoorrlldd  iiss  cchhaannggeedd  bbyy  

tthhee  eexxaammppllee  yyoouu  sseett  --  nnoott  tthhee  ooppiinniioonn  yyoouu  ooffffeerr..    BBee  lliikkeeaabbllee..    99  ttiimmeess  oouutt  ooff  1100,,  lliikkeeaabbiilliittyy  

ddeetteerrmmiinneess  wwhhoo  lleeaaddss  aanndd  wwhhoo  sseellllss..    HHooww  lliikkeeaabbllee  iiss  tthhee  ggrroouupp  yyoouu  rreellyy  oonn??    TThhoossee  wwhhoo  ffoollllooww  

ttaakkee  tthheeiirr  ccuueess  ffrroomm  tthhoossee  wwhhoo  lleeaadd  aanndd  rreeggaarrddlleessss  ooff  yyoouurr  ggooaallss,,  yyoouu  pprroobbaabbllyy  hhaavvee  

eexxppeeccttaattiioonnss..    YYoouurr  eexxppeeccttaattiioonnss  wwiillll  oonnllyy  bbee  aass  ssttrroonngg  aass  wwhhaatt  yyoouu  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  ttoolleerraattee..      

THANKS THIS MONTH TO MATTHEW BARRY, JOHN BLAINE, MELANIE JOISCE & DONNA COOPERTHWAITE 


