Teamrollen uitwerking
Teamrol
Brononderzoerker
De enthousiaste
netwerker en
ideeën verbinder

Bedrijfsman
De nuchtere
aanpakker

Groepswerker
De warme
sfeerbewaker

Monitor
De bedachtzame
analysator

Plant
De creative solist

Specialist
De vakman op zijn
eigen terrein

Voorzitter
De neutrale
organisator

Vormer
De drijvende
kracht

Zorgdrager
De
perfectionistische
afmaker

Teamleden met deze
voorkeursol

Sterke kant

Valkuil

Nodig

Netwerker met veel
contacten, brengt
ideeën en nieuwe
dingen, ziet kansen,
improviseert.

Te snel afgeleid zijn,
niks afmaken,
overenthousiast en
nonchalant.

Vernieuwing, mensen
en contacten,
avontuur, drukte en
afwisseling.

Praktische
organisator, zet
ideeën om in taken en
bezigheden, goede
uitvoerder, werkt
systematisch.

Te snel overgaan op
doen, star zijn,
vernieuwingen te snel
afdoen als onnuttig.

Duidelijke afspraken,
heldere instructies,
ritme en regelmaat.

Sociaal begaan en
gevoelig, zorgt voor
het wij-gevoel,
smeerolie van het
team.

Conflicten uit de weg
gaan, spanningen
wegpraten, weglopen
voor confrontaties.

Gezamenlijkheid,
verbondenheid,
verdieping van
persoonlijke relaties,
gezelligheid.

Helikoptervisie,
analyseert
weloverwogen,
strategisch, creëert
overzicht.

Te lang blijven
doorredeneren, te
koel en afstandelijk
zijn.

Inzicht en overzicht,
doorgronden van
dingen.

Is creatief, vernieuwt
en lost moeilijke
problemen op.

Te onrealistisch zijn,
blijven denken en niet
gaan doen.

Intellectuele
uitdaging, rust en
ruimte, creativiteit,
erkenning.

Technische
vaardigheid en
gespecialiseerde
kennis.

Defensief gedrag,
prat gaan op
expertise, frustreert
creativiteit.

Alle ruimte om zijn
inhoudelijke kennis in
te brengen.

-

Verheldert doelen,
structureert overleg,
creëert
gezamenlijkheid,
neemt (harde)
besluiten, is
doelgericht.

Licht manipulatief om
doel te behalen, te
veel en te gemakkelijk
delegeren.

Gezamenlijkheid,
procedures,
gezamenlijk
gedragen resultaten.

-

Brengt team in
beweging, zorgt voor
resultaten, gaat
gemakkelijk
conflicten aan.

Onverdraagzaam
tegen ‘ambitielozen’,
wedijveren,
platwalsen van
anderen.

Spanning, prikkels,
competitie, duel,
duidelijkheid,
resultaten en winnen.

-

Levert dingen op tijd
af, voorziet
problemen,
kwaliteitsbewaker,
controlerend, goede
risicoanalist.

Te veel beren op de
weg zien, moeite met
delegeren,
ontmoedigen door te
veel zorgen.

Veiligheid, kwaliteit,
details, zekerheid.

-

-

-

-

-

-

