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pracowników biorących udział w tworzeniu nowej kultury organizacyjnej.
Dodatkowym wyzwaniem była specyfika branży marketingowej, nieodłącznie związanej z kreatywnością – pozornie odległą od standaryzacji procesów,
do których dążyliśmy. Postanowiliśmy
zrobić z tego atut i cel jednocześnie. Zespołowi zależało na tym, aby nowa, uporządkowana kultura organizacyjna
oszczędziła więcej czasu na pracę kreatywną, ich najcenniejszą wartość. Ustaliliśmy, że wszystkie etapy implementacji
kultury Lean, wymagają odpowiedniego
zaangażowania pracowników, w związku
z czym zależało nam na ich właściwym
przygotowaniu.

!Zaangażowanie
w kulturze Lean
Pracownicy budują przewagę rynkową firmy. Wszyscy w codziennej
pracy koncentrują się na identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa.
Oznacza to, że istotą zarządzania opierającego się na metodyce
Lean Management jest patrzenie na proces z perspektywy
klienta. Zaangażowanie pracowników ma kluczowe znaczenie.
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DOKŁADNIE ROK TEMU, w lutym 2015 roku, odbyło się spotkanie Compass &
Partners z firmą Walk PR. Firma ta stała wówczas przed dużym wyzwaniem
biznesowym i chciała wdrożyć szczupłe zarządzanie (lean management). Jako
zespół Compass & Partners od początku wiedzieliśmy, że wszystko, co zrobimy wspólnie w Walk PR, będzie przede wszystkim przynosiło benefity klientom Walk PR, potem pracownikom firmy,
a w związku z tym również właścicielom.
Uznaliśmy, że jakakolwiek próba zmiany
tej kolejności skaże na porażkę zespół
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implementujący nowe rozwiązania, a co
najistotniejsze, wpłynie negatywnie na
sytuację klienta. Zaczynając, byliśmy
uzbrojeni w kompetencje oraz cierpliwość, ponieważ doświadczenie, które
zdobyliśmy na rynku, było bezdyskusyjne: wszystko, co dotyczy kultury organizacji i zmian, musi wydarzyć się naturalnie, przy zachowaniu pełnego właścicielstwa procesowego po stronie klienta.
Przygotowując wspólnie z Walk PR
etapy prac, dbaliśmy o to, aby być gotowi do zmian i modyfikacji, o których
w dużej mierze zadecydują postawy

Szkolenie pracowników
Prace rozpoczęliśmy pod koniec marca 2015 roku od gry symulacyjnej, która „przenosiła pracowników do słabo
zorganizowanego przedsiębiorstwa wymagającego optymalizacji”. Tego typu
szkolenie przede wszystkim motywuje uczestników do działania zespołowego, komunikacji wykorzystującej fakty,
a nie opinie, i podejmowania prób w celu poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie.
W praktyce podczas gry uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności analizy procesów, balansowania pracy, poza
tym w pozytywny sposób wyzwalają ducha rywalizacji. Zakończenie pierwszego
etapu pozwoliło zaprosić pracowników
do budowania konsensusu procesowego
w jednym z bardziej unikatowych procesów, z jakimi przyszło nam pracować –
procesie pozyskania i obsługi klienta
dla sektora public relations (PR).

Uzyskanie konsensusu
procesowego
Konsensus procesowy to element budowy kultury organizacji, który angażuje
pracowników firmy w pomiary i obserwację procesu na różnych jego etapach.
Łączy wiedzę pracowników o procesie z umiejętnościami zastosowania
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profesjonalnych narzędzi diagnostycznych zaczerpniętych z metodyki szczupłego zarządzania. Poza transferem wiedzy dla pracowników Walk PR głównym
założeniem prac było zbudowanie właścicielstwa procesowego wśród przyszłych liderów Lean, odpowiedzialnych
za doskonalenie organizacji.
Podczas pracy nad postawami pracowników z pomocą przyszły nam narzędzia. Uznaliśmy wspólnie, że praca na postawach wsparta narzędziami
jest najlepszym sposobem tworzenia
nawyku brania odpowiedzialności za
zmianę. To był jeden z kluczowych momentów dla zespołu. Nic tak nie otwiera oczu, jak świadomość, że swoją pracę
można bez dużego wysiłku wykonywać
sprawniej i przyjemniej. Co najważniejsze, to od pracowników zależy, jak będą
ją wykonywać.

Projektowanie i implementacja
rozwiązań
Kreując rekomendacje do wdrożeń
poszczególnych rozwiązań, ograniczono się do rzeczy najważniejszych.
Pomysłów na usprawnienia było wiele, ale realizacja zbyt wielu naraz, zawsze prowadzi do braku satysfakcji
z pracy i żmudnych oczekiwań na rezultaty. Gdy wszystko zmienia się jednocześnie, trudno zrozumieć, która zmiana jest dobra.
Walk PR zdecydował się na najprostszą, ale i najskuteczniejszą,
jak się okazało, strategię implementacji kultury Lean, opierając usprawnienia na trzech obszarach: innowacyjne
rozwiązania dla klienta, doskonałość
operacyjna oraz trwały rozwój pracowników. To był początek do stworzenia unikatowego narzędzia, jakim
jest „warsztat wartości dodanej
dla klienta”. Równolegle koncentrowano się na bieżącym wykorzystywaniu przez pracowników wdrożonych
rozwiązań opartych na metodyce Lean
Management. Potwierdzono tym samym
tezę, że najważniejsze do utrzymania
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Nic tak nie otwiera oczu, jak świadomość,
że swoją pracę można bez dużego
wysiłku wykonywać sprawniej i przyjemniej.
Co najważniejsze, to od pracownikow
zależy, jak będą ją wykonywać.
zmian są postawy i zaangażowanie
zespołu. Na tym etapie tradycyjnie
pojawiały się stwierdzenia, że „kiedyś
było lepiej”. To naturalne, ponieważ
zmierzenie faktycznego czasu pracy
wymagało modyfikacji codziennego rytmu dnia i systematycznego planowania
zadań przez wszystkich pracowników.
W procesie implementacji kultury
Lean równie ważną rolę co trzon zespołu odegrali nowo zatrudnieni pracownicy. Pojawiając się w firmie, zastawali
ustandaryzowaną rzeczywistość biznesową, w której monitoruje się efektywność i koncentruje się na wartości dodanej. Nowi członkowie zespołu, sprawnie
wchodząc w „nową rzeczywistość”,
nie kontestowali rozwiązań, twierdząc,
że „kiedyś było inaczej”. Szybko docenili ułożone zasady gry, dając dodatkową
energię do zmian.
W ramach implementacji kultury
Lean w zespole Walk PR była prowadzona również Akademia Lean. To cykl szkoleń w zakresie postaw i narzędzi, który
rozłożony w czasie i dopasowany do poszczególnych etapów kończył się egzaminem z przyswojonej wiedzy.

Efekty działania
Dzięki wdrożeniu kultury Lean zespół
Walk PR funkcjonuje sprawniej. Przede wszystkim pracuje transparentnie – wie dokładnie, co robi i ile czasu mu to zajmuje. Liczy, ile czasu trwa
stworzenie poszczególnych produktów (L/T od ang. lead time) – takich jak

informacja do mediów lub komunikacja na portalach społecznościowych. Gdy
obserwuje, że zadania przekraczają założony czas, może szybko zareagować
i zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów wynikających z opóźnień.
Cały zespół Walk PR ma narzędzia,
by systemowo rozwiązywać problemy. Pracownicy skupiają się na szukaniu przyczyn źródłowych na podstawie
zebranych faktów i tworzeniu rozwiązań trwale rozwiązujących dany problem. Jeśli pojawia się trudność, klienci Walk PR mają pewność, że wspólnie
znajdą rozwiązanie, by problem nie powracał. Cały czas się uczą i zapraszają
do tego klientów.
Zespół Walk PR podkreśla, że przychodzi do szkoły, a nie do pracy. Stale szuka nowych pomysłów i inspiracji, by móc się nimi dzielić z klientami.
Wszystkie usprawnienia na poziomie operacyjnym mają pomagać w pracy kreatywnej. Wzrost kompetencji
i zmiana postaw sprawiają, że wszyscy pracownicy Walk PR budują swoją przewagę na rynku poprzez realny
wpływ na jakość i efektywność dostarczanych usług. Compass & Partners specjalizuje się w optymalizacji procesów,
budowaniu strategii i rozwoju liderów.
W centrum uwagi firmy jest człowiek
i wiara w jego możliwości, a siłą napędową - koncentracja na podnoszeniu kompetencji zespołu. ▪
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