TEAMROLMANAGEMENT BELBIN.
Uw profiel markeert u als een persoon die goed is toegerust om verantwoordelijkheid te
dragen.
Energie, organisatietalent en een sterk gevoel voor efficiency vloeien samen tot de
zekerheid dat de doelen die u zich stelt, gewoonlijk gehaald worden.
Elk praktisch probleem dat zich onderweg voordoet, wordt opgewekt als een uitdaging
beschouwd. Men moet van goeden huize komen om uw pad met obstakels te kunnen
blokkeren.
Oplossingsgericht en outputgericht als u bent, schroomt u niet om de leiding te nemen
en achter het stuur plaats te nemen, wat moeilijkheden kan opleveren met collega’s. Zij
kunnen het gevoel krijgen dat u binnendringt in wat zij als hun terrein beschouwen. Weet
daarom, waar u uw voet zet, de armslagruimte van anderen te eerbiedigen en zorg er
steeds voor dat iedereen precies weet waar hij voor staat voor u aan het grote werk
begint.
U zult een goede werkrelatie vormen met een manager, die een strategische,
analyserende of theoretische bijdrage levert aan de gewenste situatie en doelstellingen,
maar die het aan u overlaat hóe precies van hier naar daar toe te werken. U vaart wel
temidden van collega’s die sociaal gericht en coöperatief zijn. Mensen aan wie u leiding
geeft, dienen mensen te zijn die taakgericht en toegewijd doen wat ze moeten doen.
Maak niet alleen duidelijk wat u van hen verwacht, maar ook wat zij van u kunnen
verwachten. Doet u dit op een goede en aanvaardbare manier, dan zult u zich de naam
verwerven van iemand aan wie men een belangrijk karwei kan toevertrouwen.
Tenslotte is het goed om u rekenschap te geven van de kwaliteiten waarvoor u de minste
aanleg blijkt te hebben:
De rol van iemand die langdurig een ondergeschikte, sociaal ondersteunende bijdrage
kan leveren. U zult dan ook af en toe uw natuurlijke neigingen moeten beteugelen, als u
in de loop der tijd vooruit wilt komen.
Omdat u een generalist bent, zult u specialistische kwaliteiten af en toe node missen.
Lukt het u om in harmonie met iemand samen te werken, die wel deze complementaire
talenten bezit, dan zal uw bijdrage nog aan kwaliteit winnen.
Karakterprofiel:
U bezit in aanleg brede, allround managementkwaliteiten. Trekt naar een leidinggevende
rol. Een doorzetter met de vaste wil en de energie om obstakels te overwinnen. Heeft
oog voor details.
Waakzaam en consciëntieus als het om routinewerkzaamheden gaat. Nuchter, realistisch
en met een meer dan gemiddeld niveau van zelforganisatie. Goed in het omzetten van
plannen in doeltreffende actie en bereid om te doen wat daartoe gedaan moet worden.
Pakt de zaken systematisch aan. Kan werkzaamheden delegeren en zal een zo goed
mogelijk gebruik proberen te maken van een team. Staat onmiddellijk klaar als het gaat
om het aangeven van de richting en het mobiliseren van anderen. Houdt van een functie
met autoriteit. Heeft ‘drive’. Verkiest van nature een leidinggevende boven een
ondersteunende rol.

