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Vaak krijg ik de vraag of er ook een handleiding bij de 
oh zo populaire kaartenset bestaat en vanaf vandaag 
kan ik zeggen ‘Jazeker’! Het werd tijd, het was nodig 
en dit bijdehandje draagt bij aan mijn motto: ‘Mensen 
het spel van talentrijke samenwerking leren spelen’.

Dit boekje bestaat uit 3 delen en geeft antwoord 
op vragen zoals: Wat zijn de basisingrediënten van 
talentrijke teams? Hoe benut ik diversiteit in commu-
nicatie? Wat betekenen de rollen precies en hoe kan 
ik ze herkennen en ontwikkelen? Welke best practices 
zijn er voor het toepassen van de kaartenset in de 
dagelijkse praktijk? Waar vind ik nog meer informa-
tie? Wil je liever in plaats van een bijdehandje een 
in-de-handje? In deel 3 ontdek je bij de bonustracks 
hoe eenvoudig dit te realiseren is.

Recensies kaartenset:
‘Ongelofelijk handig, je krijgt direct een ander gesprek 
met mensen.’ (HR Consultant, Big five)
‘Eindelijk een management-tool die zowel individu-
eel als in teamverband goed inzetbaar is.’ (Manager, 
semioverheid)
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Alles uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand, 
elektronisch of op welke andere wijze ook en 
zelfs in een retrieval system worden opgeslagen 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Onder de voorwaarde dat dit 
alles ten goede komt aan jezelf en anderen om 
het spel van talentrijke samenwerking onder de 
knie te krijgen. Een wederdienst wordt op prijs 
gesteld.

FREE KNOWLEDGE
M!UST DO

I can do things
you cannot, 

You can do things
I cannot; 

TOGETHER 
We can do 

GREAT THINGS
Mother Teresa



STOP: 
‘You want to 

give up on teamwork 
or on some 

annoying people?’ 
Don’t! It’s narrow minded!

Marijn Dane

BELBIN TEAMROLLEN
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Inleiding

Mensen zijn eigenlijk maar rare wezens als het gaat om 
samenwerking. Aan de ene kant zijn wij kuddedieren, 
maar aan de andere kant werken we het liefste alleen, 
los van de groep. Want pas dan weet je tenminste dat 
het goed komt, dat je geen last hebt van een zeur die je 
de hele tijd in de wielen rijdt en dat het je een heleboel 
vergader- en afstemmingstijd scheelt.

Dit interne dilemma tart ons met regelmaat allemaal, in 
meer of mindere mate. En ja, soms is het handiger om 
dingen gewoon alleen te doen terwijl in andere gevallen 
de kunst zit in het realiseren van een zo optimaal moge-
lijke samenwerking. Eén waarbij een ieder zichzelf kan 
zijn en zijn of haar talenten optimaal kan benutten. Nu 
weten we allemaal dat in een groep met gelijkgestemden 
dit optimum redelijk gemakkelijk is bereikt. Uitdagender 
wordt dit in een groep met uiteenlopende karakters en 
(culturele) achtergronden. 

Onder de noemer ‘Samenwerken in een Talentrijk Team’ 
focussen wij ons met name op het realiseren van de ge-
wenste samenwerking binnen teams die een grote mate 
van diversiteit kennen. Maar ook als je in een vrij homoge-
ne groep werkt, bevat dit boekje handvatten om interac-
tie met mensen die in doen en laten verder van je afstaan, 
op een effectievere manier vorm en inhoud te geven.
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Waarom dit boekje?

In de twintig jaren die ik werkzaam ben als trainer en 
coach, ben ik met veel verschillende methodieken en 
theorieën in aanraking gekomen. 
Twee van die methodieken vormden telkens weer een 
soort van motor - en zijn dat tot op vandaag de dag nog 
steeds - om in welke situatie dan ook de gewenste 
beweging te krijgen, of het nu gaat om een situatie bin-
nen een organisatie dan wel in privé-verband. 
Een daarvan is Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) 
en de andere is het gedachtegoed van professor Meredith 
Belbin. Dit laatste heeft mij inzicht gegeven in de struc-
tuur en de magie van talentrijke samenwerking en biedt 
mij handvatten om interactieprocessen tussen mensen 
te optimaliseren, gestoeld op respect en waardering voor 
iemands ‘zijn’. 

In al die jaren heb ik 
gemerkt dat de inhoud 
van dit gedachtegoed 
nog vaak onbekend is 
en dat diegenen die er 
wel mee in aanraking 
zijn gekomen in de 
praktijk nog onvol-
doende handvatten 
hebben om hiermee te spelen, ervan te leren en om het 
proces van samenwerking hiermee te kunnen versnellen. 

‘Alle mensen het spel 
van talentrijke 
samenwerking 
leren spelen is 

mijn missie to go.’
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Het gevolg is dat het omgaan met dit gedachtegoed 
hierdoor vervalt in een typering van interactie waarbij de 
vervolgstap naar ‘hoe nu verder’ ontbreekt. Samen met 
enkele andere Belbin-aanhangers wil ik hier verandering 
in aanbrengen. 

Opbouw
 
Dit boekje is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel 
geeft inzicht in de ingrediënten van samenwerking. Hier-
bij staan de teamrollen van Belbin centraal en je eigen 
talentvolle rol hierin. Het tweede deel zoomt in op het 
strategische spel van talentrijke samenwerking binnen 
teams. Dit hoofdstuk beschrijft verschillende praktijksitu-
aties en geeft tips hoe de talentkaarten ingezet kunnen 
worden. Het derde deel bevat bonus tracks waarmee je je 
verder kunt verdiepen. In de bijlage staan vervolgens per 
talentrol de uitgebreide talentrol beschrijvingen. 

Hoe meer je oefent in de toepassing hoe meer je gaat 
genieten van de enorme versnelling die je zal maken! De 
bijgeleverde losse kaarten set heb je in elk deel nodig bij 
verschillende praktijksimulaties.

Tot slot: ik zal je niet vertellen het Belbin gedachtegoed 
te integreren in iedere interactie met anderen; jij weet 
immers zelf het beste wanneer en met wie dit de meest 
talentrijke winst oplevert. 

                                                           Geniet van het resultaat!
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DEEL 1: INGREDIËNTEN 

‘Great things in 
business are never 

done 
by one person. 

 
They’re done 

by a team of people.’ 
 

Steve Jobs



8

Ingrediënten van samenwerking

Het vormen van een Talentrijk Team is een uitdaging. 
Om binnen dit team een goede en geoliede samenwer-
king te realiseren is zo mogelijk een nog grotere uitda-
ging. Het is een complex proces waarbij verschillende 
aspecten van invloed kunnen zijn. Veel leiders die voor 
deze uitdaging staan, zien door de bomen het bos niet 
meer en samenwerking is in de dagelijkse praktijk vaak 
gestoeld op trial-and-error, waarbij de focus komt te 
liggen op hetgeen niet goed verloopt. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel teams 
suboptimaal functioneren: zo is bijvoorbeeld bij de over-
heid slechts 25% van alle projectteams succesvol. Als we 
van de resterende 75% de materiële en psychologische 
verliezen meetbaar zouden maken, schrikken we ons rot  
en vragen we onszelf af hoe het toch komt dat wij allen 
kennelijk regelmatig ervaren dat samenwerkingsverban-
den stroef lopen?  Wat maakt dat samenwerken lastig is 
en geregeld negatieve energie opwekt? 

Ook ik hoor mezelf wel eens zeggen ‘Samenwerken doe 
ik het liefst in mijn eentje’. En dit terwijl we dondersgoed 
weten dat we hiermee beperkend bezig zijn en onszelf 
en anderen tekort doen. Bovendien maakt de snelheid 
van de tijd waarin we nu leven en de complexiteit van 
vraagstukken waar we dagelijks mee te maken krijgen 
dat we niet zonder elkaar kunnen. 



9

We hebben elkaar meer dan ooit tevoren nodig en het is 
aan ons om daar een succesvol geheel van te maken. En 
dus loont het om na te gaan hoe we samenwerking 
talentrijker en succesvoller kunnen maken, voor onszelf, 
voor onze collega’s, voor onze organisatie en vooral ook 
voor onze klanten zodat zij meer waar voor hun geld 
krijgen.

Topteams herkennen

Hoe zou het zijn als samenwerkingsverbanden vlot lopen, 
onderlinge ergernissen tot de verleden tijd behoren, 
ieder gewoon lekker zijn of haar ding kan doen, en dat 
dit ook nog eens gewaardeerd wordt door mensen in je 
omgeving? 

Ik weet niet of het feit dat je dit nu leest maakt dat je een 
samenwerking wilt creëren die daadwerkelijk meer is 
dan de som der delen? Met andere woorden dat je jezelf 
op dit gebied verder wilt ontwikkelen en slimmer wilt 
worden in de manier waarop je meer uit jezelf en ande-
ren kunt halen? Dat je samenwerkingsverbanden wilt 
bouwen waarin iedereen een optimale bijdrage levert, 
maar ook effectief met de andere teamleden samenwerkt 
zonder daarbij terug te moeten vallen in machtsstructu-
ren en egotripperij?

De ontwikkeling van een dergelijk talentrijk en goed 
samenwerkend team wordt versneld als alle teamleden 
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een goed begrip hebben van de aanwezige teamtalenten. 
Het is van belang dat de individuele leden zichzelf verder 
ontwikkelen in hun eigen talenten en tenslotte is het de 
kunst om elkaars talenten en achterliggende wensen plus 
behoeften goed op elkaar af te stemmen. 

Een talentrijk topteam kun je herkennen aan: 

• Divers van samenstelling
• Respectvol naar elkaar
• Ontspannen in de interactie
• Flexibel
• Coöperatief
• Zelfsturend
• Outputgericht

Hoe zou het zijn als wij allemaal onderdeel uit zouden 
maken van een dergelijk topteam? 

In dit boekje ga ik je niet vertellen dat het gemakkelijk 
is om dit te realiseren omdat ik uit ervaring weet dat het 
hebben van een talentrijk topteam blijvend aandacht 
verdient. 
Ook ga ik je niet vertellen dat het wel degelijk haalbaar 
is omdat ook jij de ervaring hebt dat het wel werkte on-
danks aanwezige onderlinge verschillen. 

Laat deze ervaringen de drijfveer zijn om invloed te heb-
ben daar waar het kan.
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Functionele rollen en teamrollen 

Om te kunnen begrijpen waarom sommige teams beter 
presteren dan andere, is het van belang om een helder 
beeld te hebben van het verschil tussen iemands functio-
nele rol, zoals zijn of haar organisatorische of vakinhoude-
lijke rol en iemands teamrol.  

Iemands organisatorisch rol heeft betrekking op de taak 
waarvoor iemand is aangenomen en de daarbij beho-
rende verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen 
deze taak. Werving en selectieprocessen vinden veelal 
plaats op basis van iemands CV. Daaruit blijkt immers 
iemands vakkennis en de reeds opgebouwde praktijker-
varingen, ook wel iemands vakinhoudelijke rol genoemd. 

Teamleden worden over het algemeen gekozen op basis 
van deze laatste rol. Ze zijn geselecteerd dankzij hun 
deskundigheid en ervaring, maar vaak is daarbij nauwe-
lijks aandacht besteed aan het feit of ze als persoon wel 
geschikt zijn voor die specifieke functie. Dit wordt echter 
buitengewoon belangrijk zodra we met anderen gaan 
samenwerken. 

Een teamrol is de kenmerkende wijze waarop iemand zich 
gedraagt, bijdraagt aan en zich verhoudt tot anderen.
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Talentrijke teams: evenwichtig en 
effectief

Organisaties zoeken maar al te vaak naar ‘de juiste per-
soon voor de taak’, wat die taak ook mag zijn. Ze willen 
iemand met de beste kwalificatie en het meeste talent. 
Maar individuele talenten behalen niet altijd de beste 
resultaten; bovendien is het voor een individu vrijwel 
onmogelijk om over alle benodigde kwaliteiten te be-
schikken. Een goed samengesteld, evenwichtig team kan 
daarentegen wèl alle kwaliteiten in zich bergen die nodig 
zijn om optimaal te presteren.  

Een effectief team bezit de volgende kwaliteiten: 

• Contactgericht
• Systematisch
• Motiverend
• Creatief
• Energiek
• Objectief
• Diplomatiek
• Nauwgezet
• Deskundig

De juiste mensen bij elkaar zoeken om een effectief team 
samen te kunnen stellen is een enorme uitdaging. Ieder-
een moet niet alleen individueel een optimale bijdrage 
kunnen leveren, maar ook als teamlid met de anderen 
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kunnen samenwerken. Dit vraagt om kennis van de ver-
schillende rollen, want door hiervan op de hoogte te zijn 
ontstaat niet alleen respect voor elkaars kwaliteiten en 
uitdagingen, maar bovenal begrip voor elkaars valkuilen 
en allergieën. 

Er zijn verschillende teamrollen te onderscheiden. Van 
die rollen passen er twee à drie je als een jas en vormen 
zo natuurlijk gedrag; er zijn enkele rollen die je kunt 
activeren, maar die je vervolgens energie kosten; som-
mige rollen staan verder van je af en vormen de balende 
moetjes; en enkele rollen zal je willen vermijden. Dit zijn 
de rollen waar je bij andere mensen pukkeltjes van krijgt, 
je zogenaamde allergieën. 

In wat voor team de teamleden ook functioneren, de 
meest natuurlijke teamrollen manifesteren zich voelbaar, 
hoorbaar en zichtbaar. 

Zijn we in staat om het samenspel te vinden, onze eigen 
en andermans talenten te optimaliseren en elkaar te 
benutten? Als een vis in het water, als een vogel in de 
lucht? Professor Meredith Belbin heeft als wetenschapper 
aangetoond dat het keer op keer te voorspellen is. 

Dus wat let ons? Aan de slag!
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Belbin biedt fundament 

Als leidinggevende zie je het liefst dat je team als geheel 
een effectieve combinatie is van mensen die gebruik-
maken van elkaars talenten. Op een plezierige efficiënte 
manier samen resultaten boeken is toch wat wij allen het 

liefst willen? 

De belangrijkste reden dat wij als 
mens doen wat we doen, is gele-
gen in onze persoonlijkheid; een 
complexe wereld die de mens al 
sinds de oudheid probeert te be-
grijpen. Er zijn veel theorieën en 
instrumenten in omloop waarvan 

het merendeel nog weinig onderzocht is. 

Door gebruik te maken van een willekeurige theorie of 
instrument, begeven teams zich op glad ijs: typeringen 
gaan soms zo aan de haal met mensen, dat ze eerder 
schadelijk zijn dan bruikbaar. Ook de toepassing ervan 
laat regelmatig te wensen over en wat we er dus mee 
kunnen doen in de samenwerking met anderen is vaak 
nauwelijks uitgewerkt. 

Dit is de reden waarom ik werk met Belbin. Het kenmerk 
van zijn methodiek is een grote voorspellende waarde 
over de mate van succes van een team. Bovendien is de 
methode gevalideerd dankzij gedegen wetenschappelijk- 
en praktiserend onderzoek. 

‘To create is 
a fundament, 
to appreciate, 
a supplement’
                 Jeanette Winterson
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De testserie die Belbin gebruikte, waaraan alle teamrollen 
hun gedaante ontlenen en waaraan ze zijn geijkt, bestaat 
uit:

• de persoonlijkheidstest van Cattell (The Big Five)
• de Watson Glaser CTA of de DCT-test, een test om  
   kritische redeneervermogen te meten
• de PPQ-test die een aantal belangrijke waarden en 
   overtuigingen zichtbaar maakt.

 
Als psycholoog heeft Belbin bij het bepalen van de team-
rollen gebruik gemaakt van in totaal zestien persoonlijk-
heidsfactoren. Dit in tegenstelling tot andere methodes 
waarbij door het gebruik van slechts enkele persoonlijk-
heidsfactoren de methodiek eerder generaliserend werd 
in plaats van onderscheid makend.

Van cruciaal belang binnen de methodiek van Belbin, is 
de opvatting dat we door onze totale persoonlijkheid niet 
op één enkele teamrol vastgepind kunnen worden. Ieder 
individu beheerst minstens twee tot drie rollen goed tot 
zeer goed en, als de situatie daar om vraagt, daarnaast 
nog twee tot drie heel acceptabel. 

Hierbij is het zo dat als er spanning in iemands systeem 
komt, men direct terugschakelt naar zijn of haar meest 
natuurlijke rollen. De combinatie van iemands rollen 
kleurt de persoonlijkheid. Sommige rollen gaan goed 
samen en versterken elkaar, terwijl andere rollen elkaars 
tegenpolen vormen en vanuit respect, nut en noodzaak 
voor collectief gewin moeten leren samenwerken. 
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Rollen herkennen in de praktijk
 
Meredith Belbin onderscheidt acht talentrijke teamrollen: 
de Bedrijfsman, de Plant, de Brononderzoeker, de Moni-
tor, de Vormer, de Voorzitter, de Zorgdrager en de Groeps-
werker. Deze rollen samen leveren de vier basiskrachten 
van een talentrijk team:

• Daadkracht 
• Wilskracht
• Denkkracht
• Voelskracht

De daadkracht wordt vooral geleverd door:
Het Bedrijfsman-talent en het Brononderzoeker-talent

De Bedrijfsman (BM):

De Bedrijfsman is een praktisch ingestelde, gediscipli-
neerde doorwerker. Hij houdt ervan om werkzaamheden 
uit te voeren. Kenmerkende eigenschappen zijn: prak-
tisch, plichtsgetrouw, betrouwbaar, voorspelbaar, een 
doener, nuchter, ordelijk.

De Bedrijfsman zet besluiten om in concrete werk-
zaamheden, werkt systematisch en consciëntieus, zoekt 
structuur.
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De Brononderzoeker (BO): 

De Brononderzoeker is een enthousiaste, optimistische 
ontdekker. Hij houdt ervan om regelmatig nieuwe zaken 
te ontdekken, te veranderen en uit te voeren voor diverse 
soorten mensen. Kenmerkende eigenschappen zijn: con-
tactgericht, spontaan, nieuwsgierig, extravert, innemend, 
joviaal.

De Brononderzoeker zoekt nieuwe informatie en interes-
sante contacten, is gericht op vernieuwing en ontwikke-
ling.

De wilskracht wordt vooral geleverd door:
Het Vormer-talent en het Voorzitter-talent

De Vormer (VM):

De vormer  is een actieve, gedreven en prestatiegerichte 
tempomaker. Hij houdt ervan om het tempo en de span-
ning van werkzaamheden te kunnen bepalen. Kenmer-
kende eigenschappen zijn: koploper, opjager, aanjager, 
gedreven, dynamisch, extravert, impulsief, ongeduldig, 
wilskrachtig. 

De Vormer is gericht op resultaat, zet dingen in gang om 
bepaald doel te bereiken, weet mensen te bewegen.



18

De Voorzitter (VZ): 

De voorzitter is een nuchtere, positieve natuurkracht. Hij 
houdt ervan om in de breedte te werken en alle talenten 
van mensen effectief te gebruiken. Kenmerkende eigen-
schappen zijn: kalm, zelfverzekerd en beheerst; extravert, 
positief, ruimdenkend, maar volgens de regels. 

De Voorzitter zoekt naar wilsovereenkomst in de groep, 
stimuleert anderen, is de natuurlijke coördinator. 
 
De denkkracht wordt vooral geleverd door:
Het Plant-talent en het Monitor-talent

De Plant (PL):

De Plant is een originele, creatieve, soms eenkennige 
initiator. Hij houdt ervan om met nieuwe verrassende 
oplossingen te komen en zoekt ruimte om te kunnen 
fantaseren over de toekomst. Kenmerkende eigenschap-
pen zijn: individualistisch, introvert, creatief, onorthodox, 
eigenzinnig. 

De Plant is vernieuwend en brengt ideeën en alternatie-
ven in, en zoekt ruimte om te kunnen fantaseren.

De Monitor (MO):

De Monitor is een kritische en serieuze doordenker. Hij 
houdt ervan om de achtergronden van vraagstukken 
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uit te diepen en te onderzoeken. Kenmerkende eigen-
schappen zijn: sober, niet emotioneel, analytisch, houdt 
overzicht, omzichtig, verstandelijk, voorzichtig. 

De Monitor maakt objectieve, weloverwogen analyses, 
houdt van beschouwen, beschrijven en verklaren.

De voelskracht wordt vooral geleverd door:
Het Zorgdrager-talent en het Groepswerker-talent 
 
De Zorgdrager (ZD):

De Zorgdrager is een goed oplettende, onopvallende 
teamspeler. Hij houdt ervan ervoor te zorgen dat alles 
goed geregeld is, zodat opdrachten precies volgens  
afspraak uitgevoerd kunnen worden. Kenmerkende  
eigenschappen zijn: ordelijk, nauwgezet, bezorgd, doet 
zijn best, heeft een hang naar perfectie en detail. 

De Zorgdrager bewaakt de kwaliteit, is gericht op eenheid 
en maakt zich zorgen over dingen die mis kunnen gaan.

De Groepswerker (GW):

De Groepswerker is een sociale, gevoelige extraverte 
teamspeler. Hij houdt ervan om gezamenlijk op een sfeer-
volle manier werkzaamheden uit te voeren. Kenmerkende 
eigenschappen zijn: sociaal, mild, gevoelig, vriendelijk, 
meegaand.
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De Groepswerker is gericht op het creëren van sfeer, 
harmonie en een gevoel van gezamenlijkheid, is onder-
steunend.

De specialist (SP):

In de kaartenset bevindt zich tot slot nog een negende 
kaart. Deze rol noemt Belbin de Specialist. De rol wordt 
vaak weggelaten omdat deze in de praktijk sterk overeen-
komt met iemands vakinhoudelijke rol. Daarnaast komt 
de wijze van interactie vaak al via de andere teamrollen 
tot uiting. 

Toch zit de kaart nog in de kaartenset omdat ze aansluit 
bij reeds lang bestaande organisaties zoals ministeries, de 
Nederlandse Spoorwegen, het UWV, gemeenten en ga zo 
maar door. In de praktijk komen wij binnen deze orga-
nisaties medewerkers met langdurige dienstverbanden 
tegen die hun identiteit hebben gevormd op basis van 
hun vakkennis. Ze zijn jong binnengekomen en niet hun 
CV maar hun specifieke vakkennis binnen die organisatie 
hebben hen gemaakt tot wie ze nu zijn. 

Kenmerken van de pure specialist zijn dan ook als volgt 
geformuleerd:

De Specialist kan in vaktechnische zin een sleutelpositie 
innemen als gaat om productontwikkeling of om het 
handhaven van professionele kwaliteitsnormen. 
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