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Element naszej natury
Problemy z dzieci«stwa � kªamstwo jako ochrona przed kar¡

Ptanie: co zrobi dzicko, gdy popsuje zabawk¦? Powie
rodzicom/opiekunom czy odªo»y zabwk¦ na póªk¦ jak gdyby nic si¦ nie
staªo?



Element naszej natury
Kªamstwo

Nieszkodliwe kªamstwa s¡ towarzysk¡ rutyn¡ nieuniknion¡ w
spoªecze«stwie. To dzi¦ki nim ±wiat porusza si¦ bardziej gªadko
pozwalaj¡c unika¢ niepotrzebnego zakªopotania. Nie chodzi o
powszechne wyjawianie problemów, zgªaszanie »alów i skarg. Nale»y
skoncentrowa¢ si¦ na otwarto±ci zwi¡zanej z prac¡ oraz na rozpoznaniu i
usuni¦ciu przeszkód w celu wykonania zadania.



Element naszej natury
Kªamstwo � �taktyczna� kalkulacja w pracy

Trudno mówi¢ o d¡»eniu do zapewnienia satysfakcji klientowi, je±li
dyskusja na temat utrudnie« jest kwesti¡ �taktycznej� kalkulacji:
pracownicy mówi¡ sobie nawzajem tylko to, co chc¡ usªycze¢, lub tyle, ile
powinni wiedzie¢.



Potrzeba otwarto±ci

Tymczasem d¡»enie do zªo»onego celu wymaga caªkowitej otwarto±ci w
kwestii utrudnie« spotykanych podczas pracy: konieczna jest wzajemna
otwarto±¢ pomi¦dzy wszystkimi poziomami organizacji. W zespole
istnieje caªkowita otwarto±¢. Podobnie zespóª jest otwarty w stosunku do
kadry zarz¡dzaj¡cej a kadra w stosunku do zespoªu.



Spójrzmy prawdzie w oczy

Radykalne zarz¡dzanie oznacza postrzeganie miejsca pracy takim, jakie
jest w rzeczywisto±ci, a nie takim, jakie chcieliby±my, »eby byªo.



Praktyki wspomagaj¡ce przejrzysto±¢

Aby wytworzy¢ przejrzysto±¢ w zespole mo»na (a wªa±ciwie to trzeba)
posªu»y¢ si¦ pewnymi praktykami wspomagaj¡cymi

Codzienne zebrania na stoj¡co. Czªonkowie zespoªu dziel¡ si¦ mi¦dzy
sob¡ odpowiedziami na pytania:

Co zrobiªe± wczoraj?

Co zamierzasz zrobi¢ dzisiaj?

Na jakie natra�asz utrudnienia?

Rozpoznanie i pozbycie si¦ przeszkód.

Zrozumiaªe i wsz¦dzie widoczne informacje. Karteczki � dzi¦ki temu
sprawozdania z post¦pu prac s¡ zb¦dne gdy» rzeczywisty stan rzeczy
jest caªy czas widoczny.



Praktyki wspomagaj¡ce przejrzysto±¢
Praktyki wspomagaj¡ce: wszechobecne karteczki

Opowie±¢ o kupnie samochodu jako przykªad tego, »e otwarto±¢ si¦
opªaca. Otwarte eksponowanie karteczek z problemami jest jak otwarte
rozmawianie o aucie, które kto± nam zd¡»yª kupi¢. Zasze kto± w pobli»u
mo»e nasz problem zobaczy¢/usªysze¢ i mo»e akurat b¦dzie znaª
rozwi¡zanie.



Praktyki wspomagaj¡ce przejrzysto±¢
Praktyki wspomagaj¡ce: wszechobecne karteczki

Gdy informacja jest dost¦pna dla wybranej liczby osób, wtedy tylko one
ponosz¡ odpowiedzialno±¢ za swoje dziaªanie. Je±li informacje
przechowywane s¡ w pami¦ci komputerów, dost¦pne s¡ tylko wtedy, gdy
kto± je sprawdzi. Dlatego pomysª na wszechobecne karteczki.



Praktyki wspomagaj¡ce przejrzysto±¢
Przedstaw klientowi wyniki pracy na koniec ka»dej iteracji

Pod koniec ka»dej iteracji zespóª nie przygotowuje sprawozdania z
post¦pu prac, lecz przedstawia uko«czone elementy zadania. Jest to
bardziej istotne dla klienta. Nale»y skoncentrowa¢ si¦ na jak
najwcze±niejszym wykonaniu pracy, poniewa» jest to bardziej przejrzyste
ni» sprawozdanie z przebiegu wykonania zadania.


