
1   Workshop ‘Leve het Verschil’

 

Teamrollen 
halen het beste 

in mensen 
naar boven!

Workshop 
Leve het Verschil!
Een energieke workshop over talent 
in samenwerking.

Doel
Inzicht in talenten in het team 
In deze workshop krijgen jullie antwoord op:

 • Wat zijn teamrollen en wat kan uw team ermee?

 • Wat zijn de kwaliteiten en valkuilen van de verschillende teamrollen?

 • Welke teamrollen hebben wij in ons team (en welke missen we)?

 • Wat kunnen wij doen om als team beter samen te werken?

Teamrollen bieden je team een  
gemeenschappelijke taal waarmee zij 
op een positieve manier kunnen praten 
over hun samenwerking. En hun  
talenten! Zo praten zij gemakkelijker 
over ieders functioneren en geven 
sneller zinvolle feedback aan elkaar.

De workshops Leve het verschil! biedt 
jullie een mooie combinatie van leuk 
én leerzaam. Gericht op het leren  
benutten van de talenten in het  
jullie team.

Samenwerken doe je
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Resultaat
De talenten meer gaan benutten
• Teamleden gaan meer doen waar ze goed in zijn

• En sluiten beter op elkaar aan

• Jullie hebben inzicht in de aanwezige en afwezige talenten in uw team

• Teamleden hebben een positieve manier om over samenwerking te praten

• En geven daarmee makkelijker feedback aan elkaar

Programma op hoofdlijnen
1.  Korte inleiding over de Teamrollen van Belbin

2.  Eigen teamrollen achterhalen met posters en teamrolkaartje.

3.   In gesprek over de persoonlijke teamrollen 

   Teamleden gaan met elkaar in gesprek over de teamrollen die ze bij elkaar herkennen. 

Een mooie en toegankelijke oefening in feedback geven vanuit talent. Op basis van de 

eigen ideeën én de input uit deze oefening bepaalt ieder zijn teamrollen profiel.

4.   Ervaren van teamrollen 

   Door middel van een spel  laten we deelnemers verschillen tussen de teamrollen echt 

ervaren. Om zo de verschillen tussen mensen en het effect daarvan nog beter te gaan 

herkennen. Ze leren hun collega’s door andere ogen zien, los van hun expertise. 

5.  In kaart brengen van de kwaliteiten en valkuilen van het team 

   Dit doen we door de aanwezige teamrollen in kaart te brengen. Vervolgens onder- 

zoeken de deelnemers de samenwerking met vragen als: Zijn er veel verschillende 

teamrollen aanwezig, of juist veel dezelfde? Wat betekent dat voor ons team, 

  wat herkennen we uit de dagelijkse praktijk en wat willen we daarin ontwikkelen?

6.  Teamrollen in de praktijk

   Op basis van de uitkomsten en ervaringen van de dag maken de teamleden waar nodig 

afspraken over hoe de teamrollen te benutten in de dagelijkse praktijk.

Kenmerken
• Een halve dag (ochtend of middag) 

• Voor kleine én grote groepen

• Geen voorkennis van teamrollen vereist

Samenwerken doe je
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Klantenverhalen
Een goede combinatie van theorie en praktijk. Op heldere wijze is snel in kaart gebracht wat 

voor types er in het team zitten. Kortom: Goed en effectief! Nu weet de sector precies welke 

eigenschappen we wel en niet in het team hebben. En even zo belangrijk... duidelijk is nu ook 

waar eer aan gewerkt moet worden. De begeleiding van Thijs Rijnbergen vonden wij goed, pler-

zierig en effectief.

Gina Frans  - Senior beleidsmedewerker Gemeente Leeuwarden

In verband met het samenvoegen van twee huisartsenpraktijken zijn we afgelopen weken druk 

met allerhande voorbereidingen: “hoe gaat het op dit moment in de ene praktijk en hoe gaat dat 

in de andere en hoe gaan we dit gelijktrekken?”. Maar het is zeker niet de bedoeling de ver-

schillende medewerkers ‘gelijk te trekken’. Wij waren op zoek naar een teambuilding waarbij we 

elkaar beter kunnen leren kennen en om ieders eigenheid te benadrukken. De workshop “Leve 

het verschil” was hier uitermate geschikt voor: iedereen was erg enthousiast om elkaars talenten 

te leren kennen en tegelijkertijd te zien waar de valkuilen voor ons als nieuw team zouden kun-

nen liggen. Met de prettige en deskundige begeleiding van Thijs Rijnbergen werd het een zeer 

geslaagde ochtend. Een mooie start voor een goede samenwerking!

Lianne Mulder  -  Huisarts huisartsenpraktijk Marknesse

De workshop Leve het Verschil! sloot aan bij onze doelstellingen om op een luchtige wijze en 

in een veilige sfeer nader kennis te maken met elkaars kwaliteiten. Na een korte theoretische 

inleiding zijn we vooral interactief aan de slag gegaan met de teamrollen. De posters en kaartjes 

waren daarbij zeer behulpzaam. De workshop werd op een enthousiaste en deskundige wijze 

begeleid door teamtrainer Thijs Rijnbergen. Hij nodigde collega’s uit om zich open op te stellen. 

Wij kijken met grote tevredenheid terug op de workshop.

Celia Leenders  - Senior opleider Radboud Zorgacademie

Samenwerken doe je
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Begeleiding tijdens deze workshop
Masters of Belbin
Onder begeleiding van teamtrainer Thijs Rijnbergen of  Jaco van der Schoor. 

Je investering

Teams tot 14 personen: 1.475,00 (excl. btw)10b

Teams tot 24 personen: 2.300,00 (excl. btw)

Teams groter dan 24 personen: In overleg

Hier zit bij inbegrepen: 

• Telefonisch voorgesprek over de doelen specifieke doelstellingen van uw team

• Begeleiding ervaren teamtrainer

• Alle materialen

€ 0,50 per gereden kilometer vanuit IJsselstein (retour)

Prijzen zijn exclusief 21%  btw.

Als CKRBO geaccrediteerde opleider kunnen wij deze training BTW-vrij aanbieden. 

Samenwerken doe je

Thijs Rijnbergen
Organisatiepsycholoog, Teamtrainer en Master of Belbin

Werkt met passie als procesbegeleider en trainer. Thijs gelooft in de 

kracht en kansen van werken in het hier-en-nu en zet dit veelvuldig in 

tijdens teambuilding en training

Jaco van der Schoor
Organisatiepsycholoog, Teamtrainer en auteur van 

Leve het Verschil! en Hoera, een conflict!

Jaco is een ervaren teamtrainer. Hij is het beste in zijn element wanneer 

ervaring en analyse samenkomen. Jaco werkt graag met dat wat zich in 

groepen voordoet.
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Aanbevolen literatuur

Leve het verschil!

In deze workshop worden de teamrollen van Belbin op actieve wijze  

geïntroduceerd. Ter verdieping en ondersteuning raden wij aan de  

deelnemers ons nieuwe boek Leve het verschil! aan te bieden. Het boek 

biedt een diepere uitleg van het teamrollen managementmodel en de 

toepassingen hiervan in het team. Met praktisch tips over het ontwikkelen 

van de eigen talenten en het effectiever omgaan met de aanwezige rollen 

in het team.

Een mooi cadeau voor de deelnemers van de workshop. Voor persoonlijke 

ontwikkeling en samenwerken met meer plezier en resultaat.


