
4 OR RENDEMENT 5-2019

OR INTERN

versterk uw Or als team met mOdel van negen teamrOllen van BelBin

Verschil maakt sterk
OR-leden hebben vaak verschillende achter gronden, ervarin-

gen, functies en karakters. Een OR-team vormen kan daardoor 

een uitdaging zijn. Door te kijken naar welke kwaliteiten aan-

wezig zijn in de OR en welke nog ontbreken, kunt u de OR als 

team versterken. Met behulp van de teamrollen van Belbin kunt 

u de verschillende rollen van de OR-leden in kaart brengen. 

OOR-leden hebben meestal niet alleen 
verschillende achtergronden, functies en 
karakters maar vervullen binnen de OR 
ook elk een eigen rol. Een team vormen 
kan dan wel eens een uitdaging zijn. Het 
werkt het beste als de verschillende rollen 
voor alle OR-leden duidelijk zijn en als 
ze een rol vervullen die hen van nature 
ligt. Een OR-lid dat bijvoorbeeld gewend 
is om de leiding te nemen, zal vaak de 
rol van OR-voorzitter vervullen. Een OR-
lid dat goed kan schrijven, verzorgt de 
OR-nieuwsbrief. Om uw OR als team te 
versterken kunt u gebruikmaken van het 
model van Belbin dat negen teamrollen 
beschrijft. Dit helpt om OR-leden op de 
juiste plek te krijgen en om de effectivi-
teit van uw OR als team te vergroten. 

Model

Meredith Belbin, een Britse onderzoeker 
en hoogleraar introduceerde in 1981 het 
begrip ‘teamrol’. Hij constateerde op 
basis van onderzoek dat teams met zeer 
getalenteerde leden soms falen, terwijl 
teams met minder talenten wel succesvol 
zijn. Een groep van creatieve personen 
vormt bijvoorbeeld niet automatisch een 
creatief team. Ook bleek dat iedereen zijn 
eigen persoonlijkheid op een kenmer-
kende manier inbrengt in een team. Dit 
gedrag kan rechtstreeks voortkomen uit 
talenten of karaktereigenschappen, maar 

het kan ook zijn aangeleerd of bewust 
verder ontwikkeld zijn. Belbin ontwik-
kelde op basis daarvan een model met 
negen klassieke team- of gedragsrollen 
om tot een ideale groepssamenstelling te 
komen. De rollen zijn in te delen in drie 
categorieën: doen, denken en willen. De 
specialist valt daar buiten omdat hij niet 
zo’n teamwerker is (zie infographic).  

Ideaal

Het ideale team van Belbin bestaat uit ne-
gen rollen. De meeste ondernemingsra-
den hebben geen negen leden. OR-leden 
die over meerdere talenten beschikken, 
kunnen echter ook meerdere rollen ver-
vullen. Elke teamrol heeft zijn waarde én 
zwakheden. De rollen vullen elkaar aan 
en versterken elkaar, maar zijn soms ook 
strijdig aan elkaar. Dat levert spannin-
gen op. De grote kunst van het samen-
werken, is dat teamleden de verschillen 
zien als een aanvulling op elkaars rol. 

Bedrijfsman

De eerste rol is de Bedrijfsman. Dat is 
de praktische figuur, de organisator in 
het team die ervoor zorgt dat besluiten 
worden omgezet in concrete werkzaam-
heden. Hij is een efficiënte doener met 
een vaste wil. Hij is loyaal, taai, saai 
en vasthoudend. Hij kan echter ook te 

weinig flexibel zijn en onvoldoende open-
staan voor plotselinge ideeën, kansen 
of wijzigingen in de plannen. Hierdoor 
uit hij kritiek. Soms is hij te snel in 
de actiestand, terwijl de plannen nog 
niet helemaal uitgekristalliseerd zijn. 

Brononderzoeker

De Brononderzoeker is een extravert, 
hartelijk en innemend. Hij is op zoek 
naar nieuwe informatie en personen 
waarmee hij makkelijk contact legt. Hij 
is gericht op brainstormen, vernieuwing 
en ontwikkeling en houdt van improvi-
seren. Al heeft hij weleens de neiging 
dingen net zo makkelijk te laten val-
len als hij ze heeft opgepikt. Hij maakt 
daardoor niet altijd af waaraan hij begon. 
Hij is makkelijk afgeleid en dan bezig 
met voor het team irrelevante zaken.

Plant

De Plant is de creatieve denker die ideeën 
heeft en ruimte zoekt om te kunnen fan-
taseren. Hij is introvert en eigenzinnig 
en werkt het liefst op enige afstand van 
het team. Soms verliest hij de realiteit uit 
het oog, waardoor zijn ideeën radicaal of 
onpraktisch overkomen. Hij is gevoelig 
voor waardering en kritiek. Er is soms 
een aparte gebruiksaanwijzing nodig om 
het talent van de Plant in een team tot 
bloei te laten komen. Vaak is één Plant in 
een team voldoende. Als er meer zijn, be-
staat de kans dat alle energie opgaat aan 
het bestrijden van elkaars denkbeelden.

Monitor

De Monitor is analytisch, verstandig, be-
dachtzaam en kritisch. Hij wil weten hoe 
de vork in de steel zit en gaat niet over 
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één nacht ijs. Hij kan lang wikken en we-
gen, maar zijn oordeel is zelden onjuist. 
Hij analyseert weloverwogen en strate-
gisch. Een nadeel is dat hij te lang door-
redeneert. Vooral de doeners willen ver-
der en voelen zich geremd. Verder is de 
monitor soms te koel en te afstandelijk.

Voorzitter

Iedere OR heeft een voorzitter. Hij is 
de coördinator die de procedure aan-
geeft, de bedoelingen verheldert, de 
opvattingen inventariseert en kijkt wat 
iedereen wil. De Voorzitter is vaak ex-
travert, positief en ruimdenkend, maar 
protocolvast. Hij zoekt consensus, maar 
hakt zonder aarzelen de knoop door als 
zich een meerderheid heeft afgetekend 
of als de tijd begint te dringen. Er is een 
gevaar voor het vasthouden aan het be-
sluit terwijl er nieuwe inzichten zijn. 

Vormer

De Vormer is een gedreven, wilskrachtige 
ondernemer, met een grote dosis energie 
en prestatiedrang. Hij is vlot, impulsief 
en ongeduldig. Hij geniet van strijd en 
woordenwisseling, maar moet wel kun-
nen winnen. Als het tegenzit, raakt hij 
snel gefrustreerd, geëmotioneerd en on-
gedurig. Hij is resultaatgericht en brengt 
anderen in beweging. Het risico is dat 
de Vormer andere teamleden platwalst. 
Vooral als hij een gezaghebbende positie 
bekleedt. Hij kan onverdraagzaam zijn 
ten opzichte van degenen die zich meer 
op het proces en de procedures richten.

Groepswerker

De Groepswerker is het meest gevoelige 
en ondersteunende teamlid. Hij is vrien-
delijk en mensgericht. Hij is sterk gericht 
op het creëren van sfeer en een groepsge-
voel. Hij weet anderen tot elkaar te bren-
gen en is loyaal aan de groepsdoelen. Hij 
kan luisteren en moedigt anderen aan 
dat ook te doen. De Groepswerker zoekt 
naar evenwicht en harmonie, heeft een 
hekel aan conflicten een probeert deze 
met tact en diplomatie te voorkomen. 
Hij duikt weg voor confrontaties en kan 

met het ene teamlid allianties aangaan 
tegen een ander. Op kritieke momenten 
kan hij moeilijk een beslissing nemen. 

Zorgdrager

De Zorgdrager bezit het talent om 
voortdurend aan te voelen wat er fout 
en mis kan gaan. Dit leidt tot veel aan-
dacht voor details, checken en nog 
eens checken. Hij heeft een hang naar 
perfectionisme en gedijt bij veiligheid 
en zekerheid. De Zorgdrager bewaakt 
de kwaliteit en de veiligheid, maar kan 
weleens overbezorgd zijn en moeilijk 
iets aan een ander overlaten. Hij is dan 
te perfectionistisch en ziet soms te veel 
beren op de weg. Dat kan ten koste 
gaan van de slagkracht van het team.

Specialist

De Specialist staat overal buiten. Hij is 
de stille eenling, die zich in een team 
eigenlijk niet thuis voelt. Hij si echter 
een toegewijde, initiatiefrijke vakman 
én standvastige solist. Hij weet vaak veel 

van één onderwerp maar waagt zich niet 
gauw en niet graag buiten zijn specifieke 
vakgebied. Hij kan prat gaan op zijn 
expertise en creatief gedrag frustreren. 
De Specialist vertoont soms defensief ge-
drag. Hij ervaart problemen als het pro-
ces niet gestructureerd genoeg verloopt.  

Evenwicht

Volgens Belbin behalen teams met een 
evenwichtige samenstelling de beste 
resultaten. In zo’n team vullen de le-
den elkaar aan. Het gaat niet goed als 
er essentiële teamrollen (met name de 
Plant) ontbreken of als de taakverde-
ling slecht aansluit op rollen die leden 
van nature al aannemen. Neem uw OR 
eens onder de loep. Welke rollen zijn 
er en welke ontbreken? Zo’n analyse 
komt van pas bij de taakverdeling en 
het werven van nieuwe OR-leden. 
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Negen teamrollen
van Belbin 

Volgens Belbin behalen teams met een 
evenwichtige samenstelling de beste resultaten. 
In zo’n team vullen de leden elkaar aan. 

Bedrijfsman 
praktisch,
organisator,
en nuchter 

Brononder-
zoeker extra-
vert, hartelijk
en innemend

Plant
creatieve 
denker, 
introvert 
en eigenzinnig

Monitor
analytisch,
verstandig,
bedachtzaam 
en kritisch

Voorzitter 
extravert, 
positief en
ruimdenkend, 
maar protocol 
vast

Zorgdrager
talent om te 
voelen wat er 
fout en mis
kan gaan, hang
naar perfectio-
nisme

Specialist 
stille eenling, 
kan deskundige
bijdrage leveren
op bijzonder
gebied

Groepswerker
mensgericht, 
sterk in creëren 
van groeps-
gevoel

DOEN VOELEN

WILLEN

DENKEN

Vormer
gedreven, 
wilskrachtig,
ondernemend
drang om te 
presteren


