SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Hvordan møte fremtidens kundekrav
for et lokalbankkontor?
Terje Haugen
lokalbanksjef Ringerike
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Hva har vi lært?

Vi har en visjon om å være den anbefalte banken og vi skal
være nær, dyktig, engasjert og fremtidsrettet!
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I tråd med våre verdier ble prosjektet igangsatt for å
imøtekomme nye krav til lokalbanken

Omstillingsevne
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Fremtidens
lokalbank?

Derfor ble Lean forbedringsmetodikk iverksatt for å
forbedre vår omstillingsevne og etablere fremtidens bank

+
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LEAN

=

Fremtidens
lokalbank

Vi startet med Lean i kredittprosessen og tok utgangspunkt i
kundens krav og behov…

Vi spurte oss selv i banken og vi
spurte kunden:

Vi klarer ikke å gi så
raske svar på
lånesøknader som
kundene forventer

Hva er viktigst for kundene når
de søker lån?

Vi vil ha rask
tilbakemelding!
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Men i realiteten:

Vi klarer ikke
å skaffe
nye kunder

Vi kartla dagens kredittprosess for å se hvordan måten vi
jobbet på harmoniserte med kundens forventninger

33% av
rådgivers
kapasitet er
sløsing

•
•
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Hvor lang tid bruker vi fra kundens lånebehov oppstår til lånet er utbetalt?
Hvordan er arbeidsprosessene i kredittgivningen?

Unødvendige
avbrytelser i
saksbehandlingen

Parallelt med prosessforbedring har vi fokusert på Kultur &
ledelse for å drive arbeidet videre
Kartlegging av meg som leder

Prosess

Struktur og
ledelse

Holdninger
og atferd

Spørreundersøkelse i avdelingen
•
Hva slags lederadferd støtter opp om den nye måten å jobbe
på?
•
Hva bør jeg som leder gjøre mer /mindre av?
Jeg kartla hva jeg bruker tiden min på
•
Min ideelle timeplan?
Vi kartla hvilke typer møter vi hadde, hvor
mange og hvordan de blir gjennomført
•
Hvordan skal et ideelt møte se ut?

Kultur & Ledelse
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Hovedutfordringer
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Vi leverer ikke til kundens forventninger, har unødvendige
kontaktpunkter, og vi har ikke tid til å kontakte nye kunder
•
•
•
•
•
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For mange kontaktpunkter mellom kunde og rådgiver før pengene kan utbetales
Kø hos rådgiver som gjør at vi ikke klarer å håndtere lånehenvendelser så raskt som kundene forventer
Vi har for mange internmøter uten klart mål og mening
Jeg jobber for mye etter ad-hoc prinsippet og med brannslukking
Vi mangler en læringsarena for kontinuerlig forbedring og erfaringsutveksling

Virkemidler
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Prosjektet ble organisert med fokus på lokal forankring og
ekstern coaching til prosjektteamet
Prosjekteier
PM-leder
Styringsgruppe
PM Ledergruppe
Hovedtillitsvalgt
Prosjektkontor

2 x Interne ressurser –
prosjektkoordinator og leder
forretningsutvikling
EY-konsulent

Prosjektleder
Lokalbanksjef PM Ringerike

18.11.2016

• Ikke undervurdere viktigheten av
eierskap og forankring
• Medarbeiderne, virksomheten må eie
endringen.
• Konsulenten skal hjelpe til selvhjelp

A3 gruppe 1
PM Ringerike
4 personer

A3 gruppe 2
PM Ringerike
4 personer

A3 gruppe Kultur og
Ledelse
Terje Haugen

A3-leder: Bredderådgiver PM
Ringerike
Bredderådgiver PM Hole
2x bredderådgivere PM Ringerike
Intern ressurs/prosjektkoordinator
(fasilitator)

A3-leder: Bredderådgiver PM
Ringerike
Bredderådgiver PM Jevnaker
2 x Bredderådgivere PM Ringerike
Intern ressurs/prosjektkoordinator
(fasilitatot)

Lokalbanksjef PM Ringerike
Lokalbanksjef avd. Nittedal
Tillitsvalgt
Ansattrepresentant
(bredderådgiver PM Ringerike)
HR-leder
Og EY-konsulent (fasilitator)

PM Ringerike ++
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Ekspert (EY)

Så startet vi arbeidet med å få strømlinjeformet de nye
kredittprosessene, standardisering av beste prosess..

Hvordan bør vi ideelt sett
jobbe for å tilfredsstille
kundens behov?

- Færrest mulig kontaktpunkter, kortest mulig
beslutningslinjer
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…parallelt som vi arbeidet med tiltak innenfor kultur og
ledelse
Omorganisering
Forandret
fullmaktstruktur
Rendyrkede
roller

Teamstruktur
Revidert
møtestruktur

Endret fullmaktsstruktur i
teamene –banksjef mindre
involvert

Økt kompetanse:
•
A3 som systematisk tilnærming til problemløsning
•
Synliggjøre prestasjoner for team ved bruk av tavlemøter
Innføring av A3 som

Etablert en struktur og kultur for kontinuerlig forbedring
•
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Involvering av ansatte i problemløsning (A3-arbeid) og i
arbeidet med å sette mål

Daglige tavlemøter på
kapasitetsstyring i teamene, og
ukentlige for KPI’er

Standardisering av beste
prosess for bankbytte,
opplåning og boligkjøp

Forbedringsarbeid foregår på kontinuerlig basis, på alle
nivåer
Oppstart oktober 2015

Etter test mars 2016

Prosjektleder, prosjektkontoret og A3-ledere

Team Front-support
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Team PM Ringerike

Resultater
ü Prosesser
ü Medarbeidere
ü Kunder
ü Kontinuerlig forbedringsarbeid
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Prosjektet har gitt betydelig resultater i form av redusert
kundeopplevd leveransetid
Opplåning

Bankbytte

- Reduksjon i antall dager fra første
kundekontakt til diskontering

- Reduksjon i antall dager fra første
kundekontakt til diskontering

-88%

-53%

2
7

1

Median før test
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Reduksjon i antall dager fra første
kundekontakt til fin.bevis
-50%

15

8

Boligkjøp

Median etter test

1

Parallelt har selvbetjeningen, antall nye kunder og kunde- og
medarbeidertilfredsheten økt betraktelig

Økt e-signering

- Andel e-signerte saker av
mulige saker

Økt selvbetjent kreditt
- Andel saker som er startet i
selvbetjent kreditt

Flere nye kunder*

- Antall nye kunder. Før test:
51 nye kunder pr år = 5 nye
kunder på fem uker

Forbedret
kundetilfredshet

Forbedret
medarbeidertilfredshet

Andel kunder som fikk fin-bevis
innen uttalt forventingstid

31

72%
42%

5

1%
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86%

28%
56%

14%

92%
41%

«Det oppleves at organisering og
arbeidsfordeling fungerer optimalt»

Hva har vi lært?
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Vi hadde noen «småkriser» undervegs med en del
bekymringer…
«Maskiner» – lean
passer best i
produksjonsbedrifter

Prosjektet blir et EY produkt

skummelt!

Rådgiverteamet
blir delt i et A og

Mange sjefer i gangen her nå som

teamkoordinatorene skal sjefe litt i tillegg til
han vi har fra før

et B – lag

…og i ettertid:
Kapasitetsdeling mellom
teamene - vanskelig å steppe inn på
naboteamet?

A3` er hvor løsningene stadig må gjentas
for å holde fokuset

20

18.11.2016

Vi sklir litt tilbake til det gamle
arbeidssettet og må stadig re-

fokusere for å holde oss på stien
Daglige tavlemøtene blir litt for lange

Mange av disse problemene kan løses ved involvering og en
åpen kultur på alle nivåer i organisasjonen
De viktigeste læringspunktene
ü Involvering av A3-ledere i starten av prosjektet for å sikre forståelse for A3-arbeidet
ü Endring er en investering som ofte koster mer enn det gagner i starten. Det er derfor viktig å se på trenden og vær
tålmodig
ü Ikke undervurdere viktigheten av eierskap og forankring . Medarbeiderne, virksomheten må eie endringen.
Konsulenten skal hjelpe til selvhjelp
ü Igangsett Kultur & Ledelse parallelt som løsningsfasen
- Kultur & Ledelse og prosess henger sammen så disse bør gå parallelt for å unngå venting på viktige avgjørelser

ü Ved plan om utrulling til andre avdelinger/kontorer – ikke undervurder verdien av å ha med leder(e) fra de andre
enhetene med i Kultur & Ledelse, for å sikre eierskap og forankring
ü Åpen kultur for å komme med bekymringer.

«Feil er ikke feil men en kilde til
forbedring»

ü Involvere én 100 % intern ressurs som følger konsulenten i alt som blir gjort i starten. Deretter vil denne ressursen
bli mer og mer selvgående og kan drive Lean videre.
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Lean har endret min hverdag som leder
Jeg prøver å være flink til å:

‒
‒
‒

Utfordre på prosessene og ikke på sak.
Holde meg til møtestrukturen og innhold
Sende apekatten tilbake fremfor å gripe den selv

Jeg har:

‒
‒

Delegert bevilgningsfullmakter i mye større grad
En strukturert timeplan med viktige gjøremål

«Jeg opplever en gradvis endring i tankesettet hos medarbeiderne»
«Jeg synes vi jobber bedre og bedre med Lean og har fått satt det meste i system. Vi har
oppfølging av meg som leder, og det er helt nødvendig for at jeg hele tiden holder meg
på stien»

22

18.11.2016

Takk for oppmerksomheten!

