
 

 

Teamrolmanagement 
 

DE BELBIN-ANALYSE 

 

 
Professor Meredith Belbin heeft in experimentele situaties vele teams geobserveerd en 

onderzocht wat een team succesvol maakt. 

 

Uitgangspunt 

Uitgangspunt van Belbin is dat samenwerking mogelijk wordt waar men het andere van de 

ander leert herkennen, erkennen/zien als aanvulling op eigen vermogens/kwaliteiten. Daartoe 

is een scherp inzicht in eigen sterke en zwakke kanten nodig en ook de acceptatie daarvan. De 

kunst van het samenwerken is daarmee om de onderliggende verschillen productief te maken 

 synergie (het 1+1=3 effect). 

 

Dubbele rol 

Er zijn twee manieren te onderscheiden waarop teamleden bijdragen aan het bereiken van de 

doelstellingen van een team: 

1. in de functionele- of specialisten rol, op basis van kennis, vakmatige bekwaamheid, 

deskundigheid. 

2. in de teamrol: de wijze waarop iemand denkt, voelt, handelt en zijn kwaliteiten inbrengt. 

 

Teamrollen 

Belbin identificeerde een achttal teamrollen. Meestal strekt een persoonlijkheid zich uit over 

meerdere rollen, maar er zal sprake zijn van een dominante teamrol. 

 

Effectiviteit van de samenwerking 

De effectiviteit van het team hangt nauw samen met de wijze waarop verschillende teamrollen 

zich met elkaar verhouden. Nodig is een werkzaam evenwicht tussen de teamrollen, onder- of 

oververtegenwoordiging van bepaalde rollen zal ten koste gaan van de effectiviteit. 

 

Ideale team 

Waaruit het ideale evenwicht van teamrollen bestaat is niet in zijn algemeenheid vast te 

stellen. Het is afhankelijk van de taak en de doelstellingen van het team. 

 

Teamrollen en cultuur 

In de ene organisatiecultuur zullen bepaalde teamrollen beter gedijen dan in de andere. Dit 

hangt samen met het normen- en waardenpatroon van de organisatie, welk gedrag 

geaccepteerd en gewaardeerd wordt. 
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Veel voorkomende rollen volgens Belbin 

 

 

1. Richtinggever    RG 

 

2. Vormgever     VO 

 

3. Uitvinder      UV 

 

4. Toetser      TO 

 

5. Werker      WE 

 

6. Onderzoeker    ON 

 

7. Groepswerker    GW 

 

8. Afmaker      AF 
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Richtinggever (RG) 

 
Typologie 

Dit type (bege)leidt het team naar het doel door het stellen van vragen, het verhelderen en het 

samenvatten. Deze koppelt het gevoel voor timing en evenwicht aan realisme; ook wel de 

procesbegeleider of de voorzitter genoemd. 

 

Rol 

- Is een geboren gespreksleider. 

- Zoekt richting en voortgang in de discussie en benadrukt de gemeenschappelijkheid van 

optreden. 

- Zorgt ervoor dat de capaciteiten in de groep tot hun recht komen. 

- Bedenkt zelf weinig nieuwe dingen, maar luistert goed en stuurt aan op 

gemeenschappelijke beslissingen. Soms leidt dit tot een houding als: ‘het doet er niet toe 

waarover we het eens zijn, als we het maar eens zijn’. 

 

Herkenningspunten 

- Het verhelderen van de bedoelingen en de doelstelling van de groep. 

- Het selecteren van problemen die om een beslissing vragen en het vaststellen van 

prioriteiten. 

- Het resumeren van de gevoelens en de verrichtingen van de groep en het vaststellen van 

de gedane uitspraken. 

 

 

 

Vormgever (VO) 

 
Typografie 

Dit type geeft vorm aan de inspanning van het team op een doel- en prestatiegerichte wijze. 

Koppelt gedrevenheid aan risicobereidheid. Ook wel de aanjager genoemd. 

 

Rol 

- Evenals de richtinggever is ook de vormgever doel- en resultaatgericht. 

- Is echter meer geneigd te denken in termen van ik wil, dan wij willen. 

- Is sterk actie-gericht, discussieert scherp en is niet bang voor ruzie. 

- Probeert ideeën, doelen en praktische overwegingen tot één geheel te smeden en heeft 

soms de neiging de groep als een verlengstuk van zichzelf te zien. 

 

Herkenningspunten 

- Het zoeken naar patronen in discussies. 

- Het vorm geven aan inspanningen. 

- Het aansturen op overeenstemming. 
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Uitvinder (UV) 

 
Typologie 

Type dat nieuwe oplossingen voor probleemsituaties genereert. Koppelt onafhankelijkheid 

van opvattingen aan verbeeldingskracht. Ook wel de vernieuwer genoemd. 

 

Rol 

- Komt veel met originele ideeën en suggesties voor strategieën. 

- Heeft een hekel aan een routinematige aanpak. 

- Concentreert zich op grote lijnen; veronachtzaamt veelal de details. 

- Vaak is er weinig oog voor de werkelijkheid bij zijn invallen. Hij bekommert zich niet al 

te zeer over de haalbaarheid van ideeën. 

 

Herkenningspunten 

- Aandragen van nieuwe onderwerpen en originele gezichtspunten. 

- Het maken van kritische opmerkingen bij voorstellen van anderen; doen van 

tegenvoorstellen. 

- Individualistisch optreden. 

 

 

 

Toetser (TO) 

 
Typologie 

Type dat problemen analyseert, in een bredere context plaatst, kritisch voor- en nadelen 

afweegt. Koppelt een kritisch vermogen aan een vermogen tot objectiviteit. Ook wel de 

afweger genoemd. 

 

Rol 

- Een stabiel en ernstig figuur. 

- Levert weloverwogen analyses; komt niet vaak met creatieve voorstellen. 

- Hij wil de zaak doorgronden en exact nagaan tot welke consequenties het leidt. 

- Is objectief en maakt misschien daarom soms een ongemotiveerde indruk. 

- Het kan erg lang duren voordat hij tot en beslissing komt. 

 

Herkenningspunten 

- Het analyseren van problemen en situaties. 

- Het interpreteren van complexe rapporten en stukken en het verhelderen van 

onduidelijkheden. 

- Het taxeren van de oordelen en de bijdragen van anderen. 
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Werker (WE) 

 
Typologie 

Een type dat beslissingen neemt en plannen omzet in concrete werkzaamheden en die 

systematisch uitvoert. Koppelt flair bij het organiseren aan werklust en realisme. Ook wel de 

doener of bedrijfsman genoemd. 

 

Rol 

- Zet plannen en strategieën in praktische, werkbare procedures om. 

- Is gedisciplineerd en houdt van orde en structuur in zijn activiteiten. 

- Voert efficiënt uit wat hem is opgedragen en veelal ook nog wat anderen hebben laten 

liggen. 

- Kan van zijn stuk worden gebracht bij plotselinge wijziging van plannen. 

- Staat niet erg open voor speculatieve ideeën. 

 

Herkenningspunten 

- Het omzetten van gepraat en ideeën in praktische taken. 

- Het overwegen wat bruikbaar is en wat niet. 

- Het bijslijpen van voorstellen, zodat ze inpasbaar worden in plannen waarover men het 

reeds eens is. 

- Aandringen op efficiëntie en systematiek. 

 

 

 

Onderzoeker (ON) 

 
Typologie 

Een type dat nieuwe ideeën en ontwikkelingen in de buitenwereld oppikt en inbrengt. Koppelt 

een vermogen tot het leggen van contacten aan een bereidheid om nieuwe dingen te 

onderzoeken. Ook wel de brononderzoeker of verkenner genoemd. 

 

Rol 

- Een uitgesproken sociaal type, dat gemakkelijk veel contacten legt in allerlei verbanden. 

- Gaat actief op zoek naar ideeën en ontwikkelingen buiten de groep. 

- Kan gezien worden als de ‘verbindingsman’ tussen de groep en de buitenwereld. 

- Mist vaak de originaliteit om zelf met ideeën te komen, maar in het overdragen van ideeën 

is hij bijzonder vaardig. 

 

 Herkenningspunten 

- Het introduceren van ideeën en ontwikkelingen ven externe oorsprong. 

- Het uit eigen beweging leggen van verbindingen met andere mensen of groepen. 

- Zich begeven in onderhandelingssituaties. 
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Groepswerker (GW) 

 
Typologie 

Een type dat sterk gericht is op een optimale teamgeest en interactie, heeft een integrerend 

effect op het team. Koppelt vermogen tot goed kunnen luisteren aan het vermogen mensen te 

ondersteunen en te stimuleren. Ook wel de ondersteuner genoemd. 

 

Rol 

- Is in het bijzonder actief waar het gaat om het bevorderen van de onderlinge 

communicatie in de groep. 

- Is zeer betrokken bij de teamgeest en geeft zoveel mogelijk steun aan de andere 

groepsleden. 

- Heeft een hekel aan confrontaties en zal daarom niet snel ideeën van mede-teamleden 

bekritiseren. 

 

Herkenningspunten 

- Het verstrekken van steun en hulp aan de anderen. 

- Het voortborduren op en verder gaan met de ideeën en voorstellen van anderen. 

- Het in de discussie betrekken van stille personen. 

- Het ondernemen van acties om verstoringen in het team te vermijden of te verijdelen. 

 

 

 

Afmaker (AF) 

 
Typologie 

Een type dat vak achter de schermen erop toeziet dat het team zijn planning haalt en dat 

dingen op de juiste manier gebeuren. Koppelt zorg om de voortgang aan gevoel voor orde en 

efficiency. Ook wel de zorgdrager of afronder genoemd. 

 

Rol 

- Is gedetailleerd en perfectionistisch en sterk op de juiste uitvoering gericht. 

- Een ordelijk type; houdt goed in de gaten wanneer zaken af moeten zijn en houdt zich 

strikt aan opgestelde schema’s. 

- Maakt zich veel zorgen over wat er allemaal mis kan lopen, wil daarom graag persoonlijk 

alles controleren en jut daarmee vaak de andere teamleden op. 

 

Herkenningspunten 

- Het benadrukken van de noodzaak om dingen af te maken, doelen en schema’s 

daadwerkelijk te bereiken en in het algemeen het uitoefenen van een bepaalde pressie. 

- Het uitkijken naar en ontdekken van fouten, vergissingen en onvolledigheden. 

- Het opjutten van anderen tot activiteiten. 
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BIJ TEAMROLSPECIFICATIES 

 

 
 INTROVERT EXTRAVERT 

 

VOELEN 

 

 

AFMAKER 

 

GROEPSWERKER 

 

WILLEN 

 

 

RICHTINGGEVER 

 

VORMGEVER 

 

DENKEN 

 

 

UITVINDER 

 

TOETSER 

 

DOEN 

 

 

WERKER 

 

ONDERZOEKER 

 

 


