
Belbin

Bedrijfsman 20%
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.

De Bedrijfsman is de praktische figuur, de organisator, die ervoor zorgt dat
besluiten worden omgezet in concrete werkzaamheden. Hij is nuchter en
ordelijk, houdt van hard werken en pakt de zaken op een systematische
manier en consciëntieuze manier aan. Niet praten, maar poetsen, tot het
karwei is geklaard.

De Bedrijfsman is een efficiënte doener met een praktische geest en een
vaste wil. Hij is loyaal, taai, saai en vasthoudend. Hij kan zich soms
behoudend en weinig flexibel opstellen, als het praktisch nut van een nieuw plan niet meteen duidelijk is. Hij
heeft behoefte aan ritme en regelmaat, aan vaste afspraken en stevige structuren en werkt daar ook
voortdurend aan.



Te vermijden gedragingen:
Te weinig flexibel zijn; met name te weinig openstaan voor plotselinge ideeën, kansen en wijzigingen in de●

plannen
Afbrekende kritiek uiten; prille ideeën en suggesties van anderen te snel als onpraktisch of onnut van de●

hand wijzen
Te snel aan de slag willen; beginnen met ordenen en regelen terwijl doelen en uitkomsten nog niet●

gepreciseerd zijn.

Rol
De Bedrijfsman is sterk in het ombouwen van plannen en strategieën tot concrete taken en bezigheden. Hij
ziet wat haalbaar is en wat niet.

De Bedrijfsman kan organiseren en implementeren en zorgt ervoor dat de zaken voor elkaar komen, ook als
het om vervelende taken gaat. Managementtaken waarin de nadruk ligt op verantwoordelijk en doelmatig
beheer, zijn bij de Bedrijfsman in vertrouwde handen.

Voorzitter 15.7%
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.

Vormer 8.6%
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 4.3%
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 10%
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 10%
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.



Groepswerker 14.3%
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 17.1%
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.


