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Vezetési tanácsadó, tréner, coach

„Miért van az, hogy amikor 2 dolgos kézre van csak szükségem,
mindig egy egész emberi lényt kapok?”
Henry Ford
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A Lean szemlélet és filozófia
Olyan,
a tanulási,
a problémamegoldó
és a gyors reagálási képességet
– akár a rövid távú pénzügyi célok rovására is – előtérbe helyező hosszú
távú gondolkodásmód, amely abból a meggyőződésből táplálkozik, hogy
az emberi képességeknek,
szakértelemnek
és a jól szervezett együttműködésnek a vállalati eredményességben
kivételes szerepe van.
Röviden: A vállalati erőforrások összességén belül kiemelt szerepe van az
emberi erőforrásoknak!
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Lean menedzsment
Az Általános menedzsment speciális szakterülete,
amely
a lean eszközök megismertetésével
meglévő gyártási (újabban irodai-adminisztratív –
vö.: Lean Office) folyamatokba illesztésével,
s az így átalakított folyamatok integrálásával
foglalkozik.

Hoshin 5S
Húzó rendszer
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GEMBA JIDOKA 4M

Anyagáram

Összességében egy olyan több éves kultúraváltási, tanulási folyamat,
amelynek során a vállalat alkalmazottai – a felső vezetőktől az operátorokig
– megismerik, megtapasztalják és a tapasztalatokból okulva beépítik a Lean
alapelveket és módszereket a vállalat működésébe és mindennapi
munkájukba.
Cél: a szervezet valamennyi tagja vegyen részt a veszteségek
kiküszöbölésében és a problémák megoldásában.
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Lean = 4 szintű, dinamikus üzleti modell
A lean eszközök alkalmazása
lean gondolkodással
Magyarországon
jelenleg itt található
a legtöbb „lean”
vállalat

a
Problémamegoldás
(Folyamatos
fejlesztés és tanulás)

Munkatársak és partnerek
(tisztelete, kihívása és erősítése)

Folyamat
(veszteségek kiküszöbölése)

Filozófia
(hosszú távú gondolkodás)
Liker, J.K. (2008. 35. o.)
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HR menedzsment a termelési stratégia
szakaszaiban
Wheelwright és Hayes, (1985, 104. o.) nyomán

1-2. költségfókusz

3. minőségfókusz

A Taylor-i üzemszervezésre jellemző, versengő
(hatalom) kultúra keretei között.

4. rugalmasságfókusz
A lean kultúrára jellemző együttműködés
keretei között.

VÁLTOZÁSMENEDZSELÉSI FOLYAMAT
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Az E- és az O-típusú változás jellemzői

Forrás: Beer és Nohria, 2001.

Beavatkozás:

RBS

OD
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Gyakori tévhitek és a valóság

8

A változáskezelés mérföldkövei Lean
környezetben
MAGAS

Emberkép megváltozása

Szervezeti változás

A változásmenedzselés
nehézségi foka

Viszonyok megváltozása
Új ismeretek alkalmazása

Változás a csoportban
Viselkedés változás

Lean eszközök használata

Attitűd változás
Lean eszközök megismerése

Tudásbeli változás

ALACSONY
„A lean utazás során a vállalatok az eszköz alapú megközelítéstől a komplex
értékrendszerben gondolkodó lean szervezet felé haladnak”
Losonci, 2010.
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A Taylor-i üzemszervezés emberképe
•az emberek önérdekére,
•a specializációra (a fizikai és a szellemi munka szétválasztására, s
műveleti szabályozására)

•a hatékonyabb munkavégzést elősegítő betanításra,
•a szoros ellenőrzésre,
•az elvárásokat teljesítők jutalmazására, a kevésbé szorgalmasak
megbüntetésére,
•a vezetők felelősségére és a beosztottak engedelmességére épül.
A leleményesség, a kezdeményezés, az újítás a végrehajtástól
elkülönülten dolgozó szakemberek feladata.
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A Lean (cég)filozófia emberképe
•az emberek tiszteletére („Minden ember fontos”),
•bevonására,
•a dolgozók folyamatos keresztirányú, csoportos tanulására,
hozzáértésük növelésére,
•a csapatmunkára (a csapattagok innovatív kezdeményező
készségére, a problémák megoldásában való részvételére és
felelősségvállalására),

•a vezetők és a beosztottak közötti bizalomra,
•a vállalat és a vállalati célok iránti elkötelezettségre épül.
A legfontosabb erőforrás az ember.
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Az együttműködést támogató értékek
Vezetési alapelv: a szervezet nem gépezet, hanem
emberi értékek által irányított ökorendszer

Tanulás,
Önállóság,
kreatívitás
Gyors
átállás

Munkára vonatkozó értékek

Emberi értékek (erények)
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Az értékek kommunikációja - példa
Értékek az AUDI-nál

MUNKATÁRSAK ÉS ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK TISZTELETE

A tisztelet számunkra azt jelenti, hogy az embert helyezzük a középpontba, akinek elfogadjuk
egyéniségét. Fontos számunkra a tiszteletteljes bánásmód, es nyitottak vagyunk a miénktől
eltérő véleményekre.
CSAPATMUNKÁBAN VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A csapatmunka számunkra azt jelenti, hogy tisztában vagyunk azzal: egy kitűzött cél
érdekében együtt többet érünk el, mint külön-külön. Tudatában vagyunk felelősségünknek,
kötelességeinknek és segítünk egymásnak.
KIVÉTELES SZAKMAI HOZZÁÉRTÉS, TÖKÉLETESSÉGRE TÖREKVÉS

A szenvedély számunkra azt jelenti, hogy szívvel-lélekkel végezzük munkánkat, így
meggyőzzük és lenyűgözzük ügyfeleinket.
KEZDEMÉNYEZÉS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁS, NYITOTTSÁG

A bátorság számunkra azt jelenti, hogy nyíltan kiállunk véleményünk mellett, határozottan
követjük céljainkat, merünk új utakra lépni és folyamatosan fejlesztjük magunkat.
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Munkatársak és eltérő vélemények
tisztelete - példa
David Kearns vezérigazgató a részvényesek éves közgyűlésén (1981)
bejelenti a 3300-as másológép gyártásának leállítását (a gépet eredetileg az
olcsó japán másolók vetélytársának szánták).
Frank Enos szerelőszalag munkás felszólalása: „Mindannyian tudtuk,
hogy a 3300-as egy eladhatatlan ócskavas. Megmondhattuk volna
magának. Miért nem kérdezett meg minket?”
Kearns nekilátott, hogy megtalálja a választ a kérdésre – és
megváltoztatta a vállalati kultúrát.
Amikor a Xerox 1989-ben Baldridge Minőségi díjat kapott, Kearns meghívta
Enost Washingtonba, a díjkiosztó ünnepsége.
Id. Champy, J. (2000. 128.o.)
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Feladattípusok – 1.
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Feladattípusok – 2.
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A kommunikációs hálók szerepe
Csoportvezető

Team vezető

Összeadódó

Összekötő
B

C

D

E

B

Optimalizáló

E

Szétválasztó
C
Centralizált háló

Közvetítő szerep

D

Teljes háló Katalizáló, facilitáló szerep

A csoport hatékonysága a feladat és a társas szerkezet megfelelésétől függ, ez a
megfelelés viszont megerősíti a csoport társas szerkezetét és elégedettségét.
BCDE=csapattagok
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Team és munkacsoport
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A team fejlődésének szakaszai
ALAKULÁS (forming) - Ki vagyok én? Kikkel kerültem egy csoportba? Mi a csoport célja?
A tagok igyekeznek jó benyomást kelteni, de bizonytalanok az elvárások tekintetében.

VIHARZÁS (storming) – Hol van a helyem a csoportban? Körvonalazódnak az egyéni
különbségek, versengés indul a szerepekért és státuszokért. Az „elfogadásért” indult harcok
konfliktusokhoz vezetnek.

NORMÁZÁS (norming) – Hogyan működjünk? Mik legyenek a normáink?
A szerepek és a normák tisztázódásával a korábbi konfliktusok lecsitulnak, egyértelművé válik,
hogy milyen viselkedést fogad el a csapat. Közös értékek kialakulása, kimondása. Kialakulnak az
informális kapcsolatok. A tagok megbíznak egymásban.

TELJESÍTÉS (performing) –

Közös normák és szabályok szerinti működés. Kohézió.

Közös munka. Mindenki érti a feladatát. Erőforrások elosztása megtörtént. Tényleges figyelem a
feladatokra.

LEVEZETÉS (adjouring) – Értékelés. Tanultak összegzése. Jutalmazás, ünneplés. Búcsúzás.
MEGSZŰNÉS (ending) – Kohézió elvesztése.
Tuckman, 1965
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Team munka a Lean bevezetés során
ELŐKÉSZÍTÉS
ÁTALAKÍTÁS
INTEGRÁCIÓ
A Lean Irányító Bizottság
Team feladatok:
Vezetői, munkatársi és
munkáját egy vagy több
Javaslati rendszer
informatikai team-ek
szakértői team támogatja.
kialakítása
Folyamatszabályozást
Feladatok:
Folyamatfejlesztés
végző team-ek
Képzés megszervezése
Kaizen workshopok
Beszállítói team-ek
Értékáram térkép
összeállítása
Célok és mutatók
Csapatmunkát támogató kultúra megerősítése
összeállítása
Hoshin és A3 tervezés
INTEGRÁLT MEGOLDÁSOK
Kaizen Akció Program
„gyártó” teamek (szakmunkások,
összeállítása
mérnökök együtt)
Lean szervezet
minőségi körök
kialakítása
autonóm munkacsoportok
team koordinátor rendszerek
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Kiemelt vezetői feladatok
- amire a figyelem irányul








Az együttműködéshez szükséges közös célok feltárása és
összehangolása
A csoport- és a csapatmunkához illeszkedő feladattípusok
és értékek azonosítása, utóbbiak megerősítése (ezen belül a
Bizalom és a Megbízhatóság előtérbe helyezése!)
A feladatok ellátásához szükséges, egymást kiegészítő
kompetenciák és csoportszerepek törvényszerűségeinek
megismerése és alkalmazása a csapatok összeállítása során
Az értékközpontú kommunikáció és visszacsatolás
fejlesztése
A csapatfejlődés fázisainak ismerete, támogatása
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Kiemelt vezetői feladatok
- amire a figyelem irányul










„Jó gazda” szemlélet, probléma érzékenység és a
kezdeményezés megerősítése
Ötletmenedzsment rendszer kialakítása, működtetése
Felhatalmazás (empowerment), mozgósítás, elismerés
Az önállóság határainak kijelölése, sztenderdek
meghatározása, eredmények értékelése

Vö.:Az
eredményes
kaizen elvei

A csapat igényszintjének növelése és fejlődésének
támogatása
Az együttműködő konfliktus- és stressz kezelés
alkalmazása
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Ajánlás
Az általam itt bemutatott prezentáció
a
TEAMÉPÍTÉS, TEAMVEZETÉS LEAN KÖRNYEZETBEN
©Somogyi István Dénes

című,
csoportos coaching eszközökkel támogatott,
2x2 napos tréningprogramján alapult,
amelyet a témával kapcsolatos vezetői feladatok megismerése
és azok hatékony ellátásának támogatása érdekében alakítottunk ki.
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