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Zmiana nie jest ïatwa. Ale jest moĝliwa i czÚsto nieodzowna.
Mam to szczÚĂcie, ĝe swoje pierwsze produkcyjne doĂwiadczenia zdobywaïem w Ăwietnie zorganizowanej firmie, w której od poczÈtku stawiano na dobre przygotowanie kadry i brak
zïych nawyków. Potem, gdy zaczÈïem usprawniaÊ firmy
z przeszïoĂciÈ, okazaïo siÚ, ĝe ludzie potrafiÈ wynajdowaÊ
przeszkody nawet tam, gdzie ich nie ma. Zaobserwowaïem
takĝe, ĝe jest to zupeïnie niezaleĝne od kultury, jÚzyka czy
geografii. Na caïym Ăwiecie bowiem firmy próbujÈ róĝnych
metod, aby poprawiÊ swoje wyniki. NadajÈ tym metodom
nazwy: lean management, six sigma albo kaizen, ĝeby po pewnym czasie je zmieniÊ — „bo siÚ nie udaje”.
W tej ksiÈĝce opisujÚ, dlaczego to siÚ nie udaje. Opieram siÚ
na moich ponaddwudziestoletnich obserwacjach tego, jak
ludzie reagujÈ na zmiany. Wymówek i przyczyn niepowodzenia usïyszaïem bardzo wiele. Dla przejrzystoĂci pogrupowaïem je w jedenaĂcie i póï powodu, o których przeczytasz
na nastÚpnych stronach. ByÊ moĝe znajdziesz wĂród nich te,
które Tobie przeszkadzajÈ odnieĂÊ sukces we wprowadzaniu
zmian. Moĝe wĂród przykïadów, które podajÚ, znajdziesz
nawet swojÈ firmÚ, poniewaĝ oprócz opisów powodów w kaĝdym rozdziale przedstawiam przykïad poraĝki (–) i sukcesu
(+). MojÈ intencjÈ jest bowiem zainspirowanie CiÚ do podjÚcia próby, byÊ moĝe kolejnej. BÚdzie ïatwiej, gdy uwierzysz,
ĝe wiÚkszoĂÊ nieudanych projektów nie koñczy siÚ poraĝkÈ,
a zwyczajnym zaniechaniem.
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OczywiĂcie spora czÚĂÊ projektów wdroĝeniowych koñczy
siÚ sukcesem. Bez wzglÚdu na to, czy przed wdroĝeniem
postawimy konkretne cele, czy nie, na koñcu czÚsto pojawia siÚ poprawa. Widziaïem wiele udanych wdroĝeñ. CzÚĂÊ
z nich moĝna odnaleěÊ w przykïadach opisanych w poszczególnych rozdziaïach. Nie chcÚ jednak w tej ksiÈĝce koncentrowaÊ siÚ na sukcesach. ChcÚ opisaÊ powody, które zatrzymujÈ, opóěniajÈ albo prowadzÈ wdroĝenia w zupeïnie innym
kierunku. Lean czy kaizen to podejĂcia utoĝsamiane z procesami produkcyjnymi i administracyjnymi. Powody nieudanych wdroĝeñ sÈ jednak dosyÊ uniwersalne, moĝna je odnieĂÊ
takĝe do wdraĝania zmian w ogóle.
RóĝnicÚ miÚdzy lean a kaizen Ăwietnie wyjaĂnia w swoich
artykuïach i podczas wystÈpieñ na konferencjach Kazuyoshi
Tsuyukusa, który spÚdziï w Japonii ponad 30 lat i doskonale
zna tÚ kulturÚ. Wedïug niego lean to po prostu podejĂcie
amerykañskich niedouczonych konsultantów (Tsuyukusa
mówi o konsultantach, którzy usïyszeli od Japoñczyków
tylko o narzÚdziach, a nie zrozumieli kulturowego kontekstu).
Lean management koncentruje siÚ na byciu szczupïym i efektywnym kosztowo. Nie daje gwarancji, ĝe zaïoga firmy bÚdzie
wspieraïa taki sposób myĂlenia, a tym bardziej w peïni
zaadaptuje go do wïasnego ĝycia, tak jak to dzieje siÚ w kaizen.
MyĂlenie kaizen znacznie wykracza poza bramy fabryki, dajÈc
pracownikom gwarancjÚ zatrudnienia tam, gdzie bÚdÈ mieli
ochotÚ pracowaÊ, a nie tylko tam, gdzie bÚdÈ miejsca pracy.
Pracodawcom z kolei zapewnia zaïogÚ nieustannie zmieniajÈcÈ swoje stanowiska po to, by pracowaÊ ïatwiej, bezpieczniej i przyjemniej. Taka praca oznacza takĝe wzrost wydajnoĂci, czyli — wymiernÈ korzyĂÊ.
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Zatem kaizen czy lean? A moĝe six sigma? Wszak daje nam
ona matematyczne wyliczenia na poparcie tego, co i jak moĝna
poprawiÊ. Moĝe nie warto spieraÊ siÚ o nazewnictwo?
Nazwijmy to wszystko nieustannym doskonaleniem, czyli
czymĂ, co jest obecne w naszym ĝyciu codziennie, od zawsze.
Po urodzeniu rosnÈ przecieĝ nasze miÚĂnie, koĂci, twardnieje
skóra, wyostrza siÚ wzrok, uszy i wargi uczÈ siÚ komunikacji
werbalnej, nabywamy róĝnych umiejÚtnoĂci, bardziej i mniej
potrzebnych (do dziĂ nie przydaïa mi siÚ informacja, ĝe pantofelek to pierwotniak, natomiast nieustannie korzystam
z tabliczki mnoĝenia i zasad gramatyki).
Firma róĝni siÚ od nas tylko tym, ĝe potrafi ĝyÊ dïuĝej, jeĝeli
odpowiednio o niÈ dbamy. Nie oznacza to wcale sztywnego
katalogu produktów ani upierania siÚ przy doskonaïoĂci
poszczególnych procesów. Najbardziej efektywne sÈ firmy
jednoosobowe. Nie majÈ skomplikowanej struktury, a procesy komunikacyjne i decyzyjne sÈ w nich bardzo uproszczone. Przy wprowadzaniu zmian posïugujÈ siÚ modelem
zero-jedynkowym: jeĂli pracownicy siÚ do czegoĂ przekonajÈ,
to od razu wszyscy. Problem firm jednoosobowych jest jednak taki, ĝe jeĂli sÈ dobre, to brakuje im czasu na realizacjÚ
wszystkich zamówieñ. I wtedy rosnÈ. I stajÈ siÚ firmami wieloosobowymi. Procesy komunikacyjne, decyzyjne i logistyczne majÈ wtedy wiÚkszÈ bezwïadnoĂÊ. Niektóre firmy ïatwiej
jest zmieniÊ, niektóre — trudniej, a niektóre… upadajÈ.
Nokia wielokrotnie stawiana jest za przykïad zmiany paradygmatu, ale moĝe byÊ takĝe przykïadem przegapienia rynkowej szansy. Tak jak Kodak, Polaroid, Encyclopedia Britannica czy Saab. Tak jak w niedïugiej przyszïoĂci wypoĝyczalnie
video, taksówkarze czy listonosze. Zmiana jest nieuchronna
i nie do koñca sterowalna. Jednak wystarczajÈca czujnoĂÊ, chÚÊ
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poznania i pozytywna reakcja potrafiÈ sprawiÊ, ĝe umiemy
odnaleěÊ siÚ w obliczu zmiany. W kaĝdym rozdziale ze sïowem „Powód” w tytule przedstawiam konkretne przypadki
w pozytywnych przykïadach. Z ostatniego rozdziaïu dowiesz
siÚ natomiast, jaki jest mój sposób na sukces. PracujÈc dla
klientów z wielu obszarów produkcyjnych i nieprodukcyjnych, wraz z moimi wspóïpracownikami opracowaïem system, który dziaïa. Po wielu latach pokonywania barier ludzkich umysïów wiem, ĝe wprowadzenie zmiany jest moĝliwe
zawsze. Tyle ĝe nie zawsze koñczy siÚ sukcesem. Z jedenastu
i póï powodu.
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