Belbin

Voorzitter %
Stabiel, dominant, extrovert. De Voorzitter houdt de werkwijze van het team onder controle en laat de kracht
van ieder teamlid zo goed mogelijk tot zijn recht komen. Geen buitengewone intelligentie, evenmin bijzondere
creatieve gaven. Wel kalmte, realisme en nuchterheid. Tolerantie om te luisteren naar anderen, sterk genoeg
om adviezen naast zich neer te leggen.
De Voorzitter zoekt onophoudelijk naar wilsovereenkomst in de groep. Hij is
de natuurlijke coördinator, die de procedure aangeeft de bedoelingen
verheldert, de opvattingen inventariseert en tenslotte samenvat wat een
ieder wil. Hij probeert elk teamlid aan te moedigen om bij te dragen en heeft
een goede neus voor ieders sterke kant.
De Voorzitter is extrovert, positief en ruimdenkend, maar protocolvast. Hij
beschikt doorgaans niet over opvallende intellectuele of creatieve talenten.
Zijn kracht is veeleer dat hij deze talenten bij anderen ontdekt en het woord
wil geven. Hij zoekt consensus, maar hakt zonder aarzelen de koop door
als zich een meerderheid heeft afgetekend of als de tijd begint te dringen.

Te vermijden gedragingen:
●

●

●

Gaan jagen op besluiten; het al te sterk benadrukken van tempo en voortgang in de besluitvorming,
waardoor bepaalde talenten wegvallen
Procedurele starheid; vasthouden aan het ‘besluit is besluit’, met name als nieuwe inzichten of vragen naar
voren komen
Vasthouden aan een gegeven rolverdeling, ook als het interne of externe krachtenveld verandert.

Rol
De Voorzitter komt tot zijn recht op een plaats waar uiteenlopende belangen en kwaliteiten moeten worden
samengebundeld en waar doestellingen moeten worden gecoördineerd. Ferm in procedure en gericht op
besluitvorming als hij is, is de Voorzitter een natuurlijke en voor ieder aanvaarbare leider, die het beste uit de
groep haalt. Zolang hij maar vrij blijft van een eigen belang of een eigen inhoudelijke stelling inname. Dat
laatste brengt hem snel in conflict met de Vormer of de Plant.

Vormer %
Onrustig, dominant, extrovert. Hij geeft vorm aan de inspanningen van het team en zoekt patronen in de
discussies. Uitdagend, ruziënd, snel gefrustreerd en onrustig. Eerder hard dan zachtmoedig, niet bang voor
risico’s. Productief onder druk en bij hoge snelheid: verkoopleiders, uitgevers, voetbaltrainers.

Plant %
Dominant, zeer hoge intelligentie, introvert. De man met de plotselinge ideeën. ‘Ingeplant’ in rustige teams om
creativiteit te genereren: hij maakt de nieuwe openingen. Een Plant roept weerstanden op door gebrek aan
praktische zin en door kritische houding ten opzichte van ‘domheid’.

Waarschuwer %
Hoge intelligentie, stabiel, introvert. Analyseert de problemen en houdt de ideeën kritische tegen het licht.
Serieus, voorzichtig en immuun voor enthousiasme. Hij wantrouwt de euforie en zijn prestatiemotivatie is
gering.

Onderzoeker %
Stabiel, dominant, extrovert. Gaat op zoek naar ideeën, ontwikkelingen en informatie buiten de deur en
beschikt daarvoor over talloze contacten: ontspannen, sociaal, gezellig. Is niet zozeer zelf de bron van
ideeën, maar pikt ze gemakkelijk op bij anderen.

Bedrijfsman %
Stabiel en beheerst. Een praktische organisator, die beslissingen in concrete werkzaamheden omzet. Heeft
een goed ontwikkeld zelfbeeld en beheerst zijn gevoelens. Noest en gedisciplineerd maar met flair in het
organiseren, zeker onder druk of in verwarrende situaties.

Groepswerker %
Stabiel, extrovert, weinig overheersen. Stimuleert en ondersteunt de teamleden, bevordert de communicatie
en de teamgeest. Hij integreert mensen en hun activiteiten, is sociaal opmerkzaam en kan goed luisteren.
Geschikt voor een leidinggevende rol: groepswerkers hebben een sterk verlichtend effect op teams.

Zorgdrager %
Rustig introvert. Houdt in de gaten dat er niets wordt overgeslagen: hij volgt alleen iedereen rusteloos,
consciëntieus, zorgelijk en wat beschroomd ten opzichte van anderen. Ze ‘absorberen’ als het ware de stress
(maagzweertype); de man achter de schermen die het planmatige verloop voor zijn rekening neemt.

