
Belbin Revisited 

14 juni 2017 

Ede 

Kasteel Hoekelum 



Scène uit Jurassic Park 

• Dinosaurus in een grasveld 

• Maar gras bestond nog niet 60 miljoen jaar geleden! 

• Gras is ca. 10 miljoen jaar geleden “een succes” geworden … 

• Doordat er grote herbivoren kwamen die het gras gingen eten … 

• Dit illustreert het belang van wederzijdse afhankelijkheid 

• In ecosystemen … 

 



Survival of the fittest 

• Betekent niet “Overleven van de sterkste” 

• Gaat ook niet over het overleven van één soort 

• Maar gaat over het overleven van (delen van) ecosystemen 

• die in hun omgeving “passen” (to fit) 

 

• Onze individualistische kijk vertekent …. 

• Het gaat altijd over WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID 









Voorwaarden voor “succes”: (vlg. Covey) 

 

• Principiële levenshouding (tot kort na 1e wereldoorlog) 
 
• O.a. integer, nederig, trouw, gematigd, rechtvaardig, ijverig en bescheiden 

 
• Pragmatische levenshouding (tot heden) 

 
• O.a. prestatie, status, communicatieve vaardigheden 

 

Beiden zijn instrumenteel, doelgericht en planmatig 



Een slim PATROON toont zich 

 

 

• Heb een doel 

• Maak een plan 

• Voer dat plan uit 

• Realiseer je doel 

• Herhaal 



Voordelen 

 

• Vanaf het begin (duizenden jaren geleden al): succesvol!  

• Sinds de wetenschappelijke revolutie: nog veel succesvoller 

• We kunnen technisch gesproken eigenlijk alles … 

• Maar de impact op de omgeving is desastreus … 

 





Nadelen 
• Het perspectief gaat niet uit van wederzijdse afhankelijkheid 

• Anti ecologisch: balansverstoring 

• Oorzakelijke verbanden worden in relatie tot doelen en plannen 
begrepen, hetgeen ons begrip van het geheel niet bevordert. 

• Kortzichtig / korte termijn 

• Succes versterkt arrogantie en belemmert daarmee verder het zicht 
op essentiële afhankelijkheden. 
Bijvoorbeeld Trump, die zegt: ik zal de situatie in het MiddenOosten wel oplossen … 

• Dit leidt ook tot een steeds toenemend geloof in technologische 
oplossingen, terwijl onze epistemologie dezelfde blijft als die van de 
primaten 



Het probleem 

• De verbinding met het grotere systeem gaat verloren 

• In de ervaring van o.a. schoonheid en van liefde wordt die verbinding 
met het “geheel” wel gevoeld, 

• Echter: rationaliteit ziet geen nut in dergelijke ervaring 

• Rationaliteit blokkeert de beleving van het totale systeem 

• In religie was die ervaring “georganiseerd” (rondom doorgaans 
onzinnige verhalen) (was dat de “oplossing” van homo sapiens?) 

• Omdat religie in hoge mate gecorrumpeerd is, lijkt die route 
afgesloten 



Enkele kenmerken van “hoe we denken” 

1. Oorzaken worden lineair gedacht,  

 terwijl ecosystemen alleen circulaire oorzakelijke reeksen kennen. 

2. Wij attribueren gedrag altijd individueel,  

 terwijl gedrag uitsluitend betekenis heeft in een context,  
 dus nooit individueel bepaald is. 

3. Zo wordt “macht hebben” als een persoonlijk kenmerk ervaren, 
 terwijl ook “macht” uitsluitend rationeel gedefinieerd kan worden. 





De “oplossing” 

• Niet rationeel te realiseren – paradox! 

• Herstel van de verbinding met het totale systeem,  
middels de ervaring 
• Van schoonheid 

• Van nederigheid 

• Van liefde 

• Van overgave 

 

• In die ervaring zit a.h.w. een onbewuste correctie van de rationele 
epistemologie 

 

 



Een voorbeeld  

• Context: alcoholismeverslaving 
• Terzijde: verslaving is een algemeen fenomeen, we zijn bijvoorbeeld allemaal verslaafd aan onze 

doelgerichte wijze van leven 

• Anders gezegd: evolutionaire aanpassing = verslaving!! 

• De correctie zoals de AA die realiseert (12 stappen): 
• Stap 1: Erkenning van het probleem: “Ik ben verslaafd”, d.w.z.  

 Trots (“ik kan de fles verslaan”) maakt plaats voor een andere attitude: 

• Stap 2: Ik leg mijn leven in de handen van een hogere macht.  
  Let op: het is niet van belang hoe die genoemd wordt.  

• Dit impliceert een besef van afhankelijkheid van het grotere systeem. 

 



Het verband met Belbin -1 

1. Belbin baseert zich op wederzijdse afhankelijkheid 

 

 De “typologie” is feitelijk geen typologie  

 maar een beschrijving van “gedragsclusters” 

 waarvoor mensen vanuit hun aard en conditionering 

 meer of minder een voorkeur hebben.  

 Dat kán samenhangen met ‘karakter’, maar dat hoeft niet. 



Het verband met Belbin - 2 

 

• Teamrolmanagement is – meer dan een typologie – een taal 
waarmee kwaliteiten in de context van samenwerken  
(= wederzijdse afhankelijkheid) betekenis gegeven kan worden, 

waarbij positieve kwalificaties altijd gepaard gaan  
aan daarbij horende – en dus noodzakelijke – negatieve kwalificaties (“zwaktes”). 



Het verband met Belbin - 3 

• Het concept van “leiding” wordt in een Belbiniaans team niet (meer) 
als persoonlijk gedacht, maar vanuit het proces gefaseerd ingevuld. 

• Dit vergt ook van de organisatie (de context) een ander perspectief op 
leiding geven 

• We zien dit in de managementliteratuur terug, maar … 

• We zien ook dat het nog niet werkelijk begrepen lijkt te worden! 

 

• Belbin kan hierin een waardevolle bijdrage leveren, 

• Mits wij het wel goed begrijpen!! 



Gregory Bateson (1904 – 1980)  



Met een knipoog: de verdeling van het voorkomen van teamrollen maakt het 
planmatig denken en handelen wel begrijpelijk: BM 
 
Voor een betere toekomst: Geef PL een kans  


