Masterclass Werken met
Teamrollen van Belbin
Zelf teams ontwikkelen vanuit talent
Het Teamrol Management Model van Belbin
biedt een set prachtige tools om teams te
ontwikkelen. Van teams die vastlopen tot
teams die meer uit de aanwezige talenten
willen halen. Het model gaat uit van het
positieve in mensen. Ontwikkel waar je goed
in bent en organiseer oplossingen voor je
valkuilen. Zo zet je mensen maximaal in en
ontwikkel je hoog presterende teams.

Teamrollen
halen het beste
in mensen
naar boven!

In deze masterclass leer je het Teamrol
Management Model van Belbin kennen
en toepassen om teams te ontwikkelen.
Van analyse tot praktische toepassing
met aansprekende werkvormen.
Geen uitgebreide voorkennis van de teamrollen vereist.

Doel
Hoofddoel
•
•
•
•

Inzicht in je eigen teamrollen
Kennis vergrote over het Teamrol Management Model van Belbin
Teams analyseren op diversiteit en effectiviteit
Negatieve patronen in teams leren zien en doorbreken
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Resultaat
Hoofdresultaat
•
•
•
•

Je weet wat je eigen talenten en valkuilen zijn in samenwerking
Je kunt mensen uitleggen wat teamrollen zijn en hoe ze werken
Je kunt mensen helpen om over hun verschillen te praten
Je hebt een schatkist aan werkvormen en interventies om teams te ontwikkelen

Programma op hoofdlijnen
In dit programma werken we op 2 lagen. Je ondergaat de werkvormen die je je deelnemers
straks ook voorschotelt. Zo ervaar je wat de werkvormen met je doen. Daarnaast zoomen we
steeds iets uit en bespreken we de werkvormen vanuit het perspectief van jou als teambegeleider.
Op hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:
1. Inloop (9 uur)
2. Check-in (Kennis maken en leervragen inventariseren)
3. Samenwerkingsopdracht
4. Uitleg Teamrol Management Model
5. Teamrollen leren kennen en eerste zelfanalyse
6. Elkaars teamrollen raden (feedback geven)
7. Lunch
8. Werken met Teamrol rapportage
9. Teamanalyse
10. Vraaggerichte verdieping
11. Check-out (16u30)

Kenmerken
•
•
•
•
•

Teamrollen van Belbin
Voor teamcoaches/begeleiders
Training van 1 dag
Geen voorkennis vereist
Incompany op aanvraag
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Klantenverhalen
Ik heb met veel plezier de Masterclass ‘Teamrollen voor Teamcoaches’ gevolgd. Het tempo
lag lekker hoog, met een goede afwisseling van theorie en praktijk. Hierbij schakelde de trainer
steeds tussen het niveau van de deelnemer als teamlid en de deelnemer als trainer. De Masterclass heeft mijn kennis verdiept en me vooral ook veel handvatten (werkvormen) gegeven om
zelf in trainingen toe te passen. En daar ben ik direct de volgende dag mee begonnen!
Esther van den Enden - Teamcoach HuisartsenTeamwork

Het is een prettige masterclass waarin je de Belbin theorie in praktijk gaat brengen. Hierdoor kan
ik de theorie en opdrachten zelf beter overbrengen in mijn workshops.
Elise Zeijlmans - Opleidingscoördinator

Op een plezierige en concrete manier heeft Thijs Rijnbergen me wegwijs gemaakt in de wereld
van Belbin en zijn opvatting over teamrollen. De training was lekker praktisch met oog en ruimte
voor je persoonlijke vragen.
Vincent Snels - Senior Consultant

Locatie
Kantoor Mensen in Bedrijf - “De Oude Bakkerij”
Benedeneind Zuid Zijde 289B
3405 CK Benschop
Als je met OV gaat, kun je vanaf Utrecht CS bus 195 (richting Rotterdam Capelsebrug) en dan bij
het gemeentehuis in Benschop overstappen op bus 106 (richting Gouda) en dan uitstappen
bij bushalte Manschot, dit is voor de deur.
Of vanaf Utrecht CS bus 295 (richting Schoonhoeven Henri Dunantplein) nemen en dan
uitstappen bij bushalte binnenstad IJsselstein en overstappen op bus 106 (richting Gouda)
en uitstappen bij bushalte Manschot.
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Je investering
• Kosten voor deze Masterclass zijn € 395,00 op basis van open inschrijving.
• Voor groep (bijvoorbeeld ZZP’ers) € 2250,00 tot 8 personen.
Hier zit bij inbegrepen:
• Boek Leve het Verschil!
• 360˚ teamrol Test & Rapportage
• 12 sets (van 9) Teamrol Tafelkaartjes om in een teamcoaching te gebruiken
• Een Teamrol Teamprofiel om in een teamcoaching te gebruiken
• Een werkboek met direct toepasbare werkvormen
• Lunch
Als CKRBO geaccrediteerde opleider kunnen wij deze training BTW-vrij aanbieden.
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