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Pričujoči vodič ‘Kako… Zgraditi vitke time po Belbinu’ je bil originalno objavljen 
s strani Belbin UK. Razmnoževanje brez predhodnega dovoljenja Belbin UK ni 

dovoljeno. Dodatne izvode originalnega poročila lahko dobite pri Belbin UK na: 
info@belbin.com / +44 (0) 1223 264975 
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Kako… zgraditi vitke time po Belbinu 
 

Da bi svoje delo opravljali čim bolje, moramo biti zavzeti. Za to pa moramo dobiti smiselno 
in pomembno delo, prevzemati odgovornosti in biti samostojni pri iskanju izboljšav, skrbeti 
za napredek ter biti prepoznani za naše dosežke. Če obtičimo pri opravljanju nesmiselnih 
nalog in čas zapravljamo s čakanjem ali ukvarjanjem s težavami, ki bi se jim zlahka izognili, 
pa frustracija in apatičnost seveda kaj hitro sledita. 

Človeka ne bi smeli obravnavati kot “resurs” (podoben surovini ali kosu inventarja), niti kot 
tveganje, ki ga moramo upravljati. Ljudje prihajamo v stik z raznoraznimi delovnimi procesi 
in za razliko od stroja, ki zmore logiki slediti zgolj rigidno, mi uporabljamo zdrav razum ter 
izboljšave dodajamo s pristno človeško noto. Vendar pa ima tudi “človeški dejavnik” svoje 
pomanjkljivosti. Komunikacijski šumi stvari upočasnijo; lahko nas iztirijo konflikti, človeške 
napake pa so lahko tudi zelo drage. Celo zelo učinkovita oseba lahko omejuje napredek, če 
to energijo usmerja v birokratski in dolgotrajen proces – koliko več bi lahko dosegla, ko bi 
le pregledala in izboljšala postopek sam, namesto da ga ponavlja vsakič znova! 
 
Lean Six Sigma je metodologija, namenjena izboljšanju procesov z racionalizacijo in odpravo 
nepotrebnih izgub in okvar – torej vsega, kar je nepotrebno in škoduje učinkovitosti dela. 
Uspešno jo uporabljajo v številnih organizacijah, vključno z: Xerox, Ford, Merrill Lynch, Intel, 
GlaxoSmithKline in Vodafone. Osnovno vodilo metodologije je, da so projektni timi tisti, ki 
najlažje opredelijo problem, izpeljejo načine za merjenje njegovih učinkov in analizirajo 
podatke, ki bolj zanesljivo vodijo do možnih in praktično izvedljivih rešitev. Ko so izboljšave 
vpeljane, pa poskrbijo tudi za uvedbo ukrepov za ohranjanje stalnega napredka. 
 
V mnogih pogledih si Belbin in Lean Six Sigma delita enako filozofijo – pomagati 
organizacijam, da postanejo bolj učinkovite z odpravljanjem brezplodnega delovanja na 
vseh ravneh poslovanja. Medtem ko se Lean Six Sigma pretežno osredotoča na procese, 
pa Belbin pomaga optimizirati človeško interakcijo ob delu na način, da ljudem daje skupen 
jezik za opisovanje specifičnih vedenj v timu. Oba skupaj tako ponujata vznemirljivo 
sinergijo, ki lahko poslovno uspešnost pomembno preoblikuje. 
 

 

Identifikacija izgub 
 

Eden izmed ključnih konceptov v metodologiji Lean Six Sigma je identifikacija izgub. Vitkost 
(lean) definira izgube preprosto kot: 

 
 
 

Koraki ali dejanja v procesu, ki niso potrebni.
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Kratica DOWNTIME (v proizvodnem smislu "izpadi") se uporablja za razčlenitev izgub na 8 
različnih vrst. Te so navedene spodaj: 

 

 
Talent je lahko preslabo izkoriščen bodisi zato, ker je skrit, ali pa zato, ker je na napačnem 
mestu. Kadar to preprečuje učinkovito delovanje tima, lahko Belbinovi vedenjski profili (oz. 
"Timske vloge") pomembno prispevajo. Belbin prepoznava pozitivne vedenjske prispevke 
oz. Timske vloge, ki jih vsak posameznik prinaša k delu, s tem pa lahko ugotovite, kako ga 
najbolje vključiti v projektno skupino. Rezultat tega je, da lahko tim talente uporabi na 
optimalen način in tako zagotovi, da so vsa področja pokrita. Poglejmo si podrobneje. 

 

Neizkoriščen talent: Uporaba Belbina za zmanjševanje izgub 
 

Neizkoriščen talent lahko definiramo kot slab izkoristek izkušenj, talentov, idej, spretnosti, 
znanja in kreativnosti. Do te vrste izgube lahko pride zaradi različnih dejavnikov, vključno z 
naslednjimi: 

• Slaba komunikacija 
• Slabo ali ozko opredeljene delovne naloge in pričakovanja 

• Pomanjkanje timskega dela (ali timsko delo, ki je neučinkovito) 

• Pomanjkanje usposabljanja (ali usposabljanje, ki je neprimerno) 

• Slabo vodenje, še posebej to, da zaposlenih ne vključujemo v iskanje rešitev za težave 
 
Ti dejavniki omejujejo zavzetost zaposlenih, kar pa nenazadnje škoduje organizaciji sami. 
Če so zaposleni zmožni delovati v okviru vrlin svojih Timskih vlog, je bolj verjetno, da bodo 
zavzeti in da bodo prevzeli lastništvo nad svojo vlogo. Neizkoriščen talent v Belbinovem 
smislu pomeni, da so posamezniki postavljeni v okoliščine, kjer ne morejo izraziti vrlin svojih 
naravnih vlog. To se lahko zgodi iz različnih razlogov. Morda se preprosto ne zavedajo, kaj 
so njihovi talenti, ali pa zato, ker omejitve njihove delovne vloge ne dopuščajo, da 
doprinesejo na način, ki je njim lasten.  

8 vitkih (lean) izgub 
 

Defects (napake) – vsakršne napake ali nenatančnosti, ki se pojavijo; težave, ki 
povzročajo nezadovoljstvo strank. 

Overproduction (presežna proizvodnja) – izdelovati preveč, prezgodaj ali hitreje 
kot naslednji proces potrebuje oz. zmore. 

Waiting (čakanje) – vsakršna zamuda; drugi ljudje, stroj, informacije ali materiali. 

Non‐Utilised Talent (neizkoriščen talent) – neuporaba izkušenj, veščin, znanja ali 
ustvarjalnosti ljudi do obstoječega potenciala. 

Transportation (transport) – nepotrebni premiki materialov po organizaciji. 

Inventory (presežne zaloge) – preveč zalog ali potrebščin. 

Motion (nepotrebno gibanje) – vsakršno gibanje, ki ne dodaja vrednosti. 

Extra‐Processing (pretirana obdelava) – vsak dodaten trud, ki ne dodaja vrednosti. 
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Namesto da bi neizkoriščen talent smatrali kot izgubo, pa ga lahko vidimo tudi kot 
priložnost. Vprašanje tu je predvsem: zakaj ljudi ne razporejamo pravilno? 

 

Neizkoriščen talent: Je talent lahko ‘skrit’? 
 

Včasih lahko pride do neskladja med posameznikovo zaznavo lastnega doprinosa in vedenji, 
kot jih vidijo drugi. Pri ugotavljanju potencialnih glavnih vzrokov težave je po načelih vitkosti 
pomembno upoštevati vsa gledišča in zbrati dokaze iz različnih virov, namesto da bi 
nekritično povzeli ustaljene ali površne osebne teorije in predpostavke o tem, ali bo 
določena rešitev delovala. Na enak način tudi ocena vedenja ne bi smela temeljiti zgolj na 
posameznikovi samooceni. Včasih se nekaterih svojih prednosti niti ne zavedamo (imamo 
"slepo pego") in nam lahko našo pot in smiselna področja za nadaljnji razvoj pomagajo 
prepoznati šele drugi. 

 
Te vpoglede lahko pridobimo s pomočjo zbiranja ocen opazovalcev – to je povratnih 
informacij s strani sodelavcev in vseh drugih, ki vsaj že nekaj časa tesno sodelujejo s 
posameznikom – in pa z analizo teh ugotovitev. 
 

 
 

Rangi timskih vlog (lastna ocena in opazovalci) na levi sliki navajajo posameznikove Timske 
vloge od najbolj do najmanj značilne, glede na posameznikovo samooceno in pa oceno 
vsakega opazovalca. Primerjava lastne ocene z oceno opazovalcev na desni sliki pa 
prikazuje stopnjo podobnosti in razlik med posameznikovimi samoocenami in ocenami 
opazovalcev. Kadar so razlike velike, lahko to pomeni, da si posameznik prizadeva igrati 
določeno vlogo, ali pa da tim opaža vrline, za katere posameznik niti sam ne ve, da jih ima.
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Potrditev obstoječih prednosti (ali pa tudi odkrivanje novih) lahko okrepi zaupanje in 
samozavest posameznikov, da prevzamejo večje lastništvo nad svojim delom. 

 

Neizkoriščen talent: Je talent morda na napačnem mestu? 
 

Napačna umestitev posameznika lahko ima pomemben vpliv na zavzetost zaposlenih, 
nenazadnje pa tudi na fluktuacijo kadra. Denimo, posameznik z izraženo preferenco za 
naloge Dovrševalca in Strokovnjaka bo verjetno izpolnitev našel pri tistih nalogah, kjer je 
pomembno specifično znanje, ki obenem omogoča postopne (in predvsem tehnične) 
izboljšave procesa. Če je postavljen v vlogo pri kateri se pričakujejo zgolj “grobi osnutki” in 
v kateri njegovo poglobljeno strokovno znanje ni cenjeno (ali celo zaželeno), pa se verjetno 
ne bo izkazal in ga bo zamikalo poiskati delo, ki ponuja “boljše ujemanje z mojimi željami”. 

 
Poročilo Povratne informacije in priporočila za razvoj ponuja napotke za vrste dela, ki bi 
lahko posamezniku najbolj ustrezale. Denimo, Strokovnjak bi potreboval miselno veliko bolj 
izzivalno delovno okolje kot na primer Koordinator: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neizkoriščen talent: Optimiziranje talenta v ekipi  

 

Ni pomembna samo učinkovita umestitev posameznikov, temveč gre tudi za optimizacijo 
uspešnosti ekipe kot celote. Poročilo Oblikovanje tima – razdelitev vlog svetuje, kateri 
člani tima so verjetno najprimernejši za prevzemanje določene vloge in vključuje vse v timu. 
Poročilo Posamezniki v timu pa nudi več fokusa s tem, da prikaže posameznika z največ 
točkami pri vsaki vlogi – posameznikov percentilni dosežek prikazuje modri stolpec 
(naslednja stran). Kjer najdemo velike razlike med stolpcema nam to nakazuje, da se tim 
morda zanaša zgolj na enega posameznika, ki naj bi prevzemal določeno vlogo. Če ta oseba 
tim zapusti, pa lahko njena odsotnost predstavlja veliko tveganje za uspeh tima. To je 
podobno kot bi se nam zgodilo, če bi izgubili ključnega dobavitelja. 
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Skupna uporaba in razumevanje ugotovitev iz Timskih vlog lahko pomaga izboljšati 
možnosti za uspeh tima, ker lahko posameznike povežemo s pravimi nalogami in 
odgovornostmi. Rezultat tega je, da ljudje časa in truda ne vlagajo v napačne stvari – v 
prilagajanje svojim najšibkejšim vlogam. To podkrepi tudi sporočilo, da od enega 
posameznika ne pričakujemo, da bo pokril vsa področja, temveč da lahko in tudi mora 
poiskati pomoč na področjih, ki mu ne ležijo. 

 
 
Začeli smo z raziskovanjem “8 vitkih (lean) izgub”, ki lahko zavirajo produktivnost tima ali 
organizacije. Še posebej smo se poglobili v Neizkoriščen talent in raziskali načine za 
zmanjšanje te vrste izgub z uporabo Belbinovih Timskih vlog. 

 

Če smo že uspeli odstraniti neizkoriščene potenciale, kako pa naj zdaj uporabimo koncept 
Timskih vlog še za izboljšanje poslovnih procesov samih? 

 
Čas je za še eno kratico: DMAIC 

 
Da bi izboljšali procese z zmanjševanjem napak (glej DOWNTIME), Six Sigma predlaga 
metodo za analizo glavnih vzrokov težav in potencialnih rešitev. Kratica zanjo je DMAIC. 
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Po Six Sigma metodologiji projektne time oblikujemo z namenom, da izvedejo stopnje po 
DMAIC; to nam vrne izpopolnjen in racionaliziran proces, ki pa ga nato predajo 
specializiranemu procesnemu timu: 

 
 

 

 

Za učinkovitost metode je pomembno, da so projektne skupine pravilno sestavljene in da 
skupina sledi ustreznim fazam. 

 

DMAIC – kako najbolje uporabiti Timske vloge tu? 
 

Vsaka Timska vloga prispeva k DMAIC. Razpredelnica v nadaljevanju ponuja nekaj 
predlogov, kako uporabiti prednosti posameznih Timskih vlog za povečanje učinkovitosti 
DMAIC procesnega tima, obenem pa izpostavlja nekatere težave, ki se lahko pri tem 
pojavijo. 

 
 

Imejte v mislih … 
 

• Tekom celotnega procesa uporabljajte Tvorce, da poskrbijo da se stvari premikajo 
in za preprečevanje tega, da bi se procesi zatikali. 

 

• Komunikacija je ključna. Uporabite Koordinatorje in Sodelavce v vsaki stopnji, kjer 
opazite potrebo po izmenjavi informacij znotraj tima. Enako, vendar za vso 
komunikacijo navzven pa uporabite Iskalca virov. 

 

• V zgodnjih fazah projekta se izogibajte vključevanju Dovrševalcev, da se ne bi zapletli               
v podrobnosti o težavah in rešitvah. Zaradi njihovih visokih standardov in 
nepripravljenosti za delegiranje so kaj hitro vir ozkih grl, ki lahko ovirajo pretok. 

 

• Zaradi svoje izvirnosti in nekonvencionalnega načina dela so najpogosteje Snovalci 
tisti, ki predstavljajo neizkoriščen talent. 

 

Define (definirajte) – ustvarite načrt projekta, ki opredeljuje izziv, določite kdo bo 
sodeloval, ter vsa druga pričakovanja, zahteve in robne pogoje. 

Measure (izmerite) – ugotovite, kako pereča je težava z določitvijo meril in z zbiranjem 
pravih podatkov. 

Analyse (analizirajte) – prepoznajte temeljne vzroke problema in razvijte hipoteze za 

možne izboljšave ter njihovo uvedbo. 

Improve (izboljšajte) – naslovite glavne vzroke; potrdite učinek izboljšav s podatki; 
uvedite “na napake odporne” metode za zmanjšanje možnosti težav. 

Control (nadzirajte) – prepoznajte in “oglašujte” napredek; uvedite strategije, ki 
izboljšavam zagotavljajo tudi trajnost. 
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DMAIC 
Belbinove 

Timske vloge Malce podrobneje … 

Define 
(definirajte) 

Koordinator 
 
Tvorec 

• Koordinatorji so nagnjeni k širši sliki, so dobro opremljeni za 
prepoznavo potreb in za oblikovanje zahtev projekta. 

• Tvorci so usmerjeni v časovne roke, zato jih vključite v 
definiranje ciljev in časovnico za projekt. 

Measure 
(izmerite)  

Iskalec virov 

 

Izvajalec 

• Iskalce virov najbolje uporabimo, če jih postavimo tako, da 
pridobivajo ideje izven tima (npr. vpogledi in želje strank). 
Ker običajno hitro izgubijo interes, niso za metodično 
zbiranje podatkov. 

• Izvajalci so najbolje opremljeni za iskanje procesno 
usmerjenih načinov merjenja. 

• Na tej stopnji se izogibajte Snovalcem, ker v splošnem niso 
nagnjeni k sledenju procesom. 

Analyse 
(analizirajte) 

 
Snovalec 

 
Opazovalec/
ocenjevalec 

 
Strokovnjak 

• Snovalce najbolje vključimo v prepoznavo problemov s 
trenutnimi načini dela. Ne smemo pa dovoliti, da se pri 
iskanju glavnih vzrokov zatikajo na osebnih teorijah. 

• Opazovalci/ocenjevalci so nepristranski in analitični, s čimer 
pa so dobro opremljeni za analizo in raziskovanje možnih 
glavnih vzrokov težave, brez prehitrega sklepanja ali  
privzemanja površnih razlag. 

• Strokovnjaki so koristen vir in zagotavljajo informacije, ki jih 
drugi ne morejo. Kljub temu pa je lahko njihova prepoznava 
glavnih vzrokov omejena na njihovo strokovno področje. 
Morda bodo želeli podatke preučiti v globino, zato morate 
zagotoviti, da ne povzročajo frustracij in upočasnjevanja 
napredka. 

• Zagotovite, da Tvorec v tej fazi ne prehiteva stvari. 

Improve 
(izboljšajte) 

 

 
 

Izvajalec 

 
Dovrševalec 

• Izvajalci so metodični in sistematični, zato najbolje razumejo 
in sledijo obstoječim procesom. Vendar pa lahko učinkovit 
Izvajalec skriva (ali kompenzira za) neučinkovit proces. 
Poskrbite, da presežete Izvajalčev odpor do sprememb s 
tem, da jih vključite v fazo izboljšanja in da tako sami vidijo, 
kako bo sprememba prinesla splošno izboljšanje. 

• Dovrševalci so osredotočeni na podrobnosti, so najboljši za 
odpravljanje pomanjkljivosti (npr. nenatančni ali nedodelani 

izdelki) in za uvedbo “na napake odpornih” metod, ki jih 
ta faza narekuje. 

Control 
(nadzirajte)  

Opazovalec/ 
ocenjevalec 
 

Koordinator  
 
Izvajalec 
 
Sodelavec 

• Opazovalca/ocenjevalca vključite v tej fazi za načrtovanje 
ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih (contingency 
planning). Morda jih je že predvidel. 

• Pri vodenju projektov in v procesnih timih vključite 
Koordinatorje, da prepoznajo talente in jih najbolje 
umestijo. 

• Dodajte Sodelavce, da “objavijo” in razširijo uspeh tima, 
zmanjšajo skrbi glede sprememb in da Izvajalcem pomagajo 
pri prilagajanju na nove procese. 
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Pristopi k Lean Six Sigma s Timskimi vlogami 
 

Timske vloge lahko razdelimo v tri kategorije: 
 

• Odnosne vloge 
• Miselne vloge 
• Akcijske vloge 

 
Koristno je imeti v mislih, da lahko te vloge tekom vitkih procesov zavzemajo različne 
pristope. 

 
 

 
Ljudje (Koordinator, Sodelavec, Iskalec virov) 
Tisti z izrazito na ljudi usmerjeno vlogo bodo verjetneje poudarjali pomen učinkovite 
komunikacije in izmenjave znanja, da bi se tako izognili podvajanju in odvečnim naporom. 
 

Akcija (Izvajalec, Dovrševalec, Tvorec) 
Tisti s prevladujočimi akcijskimi vlogami se bodo verjetneje osredotočali na proces in 
naloge: delati učinkovito in natančno, vse v smer doseganja ciljev. 
 

Mišljenje (Snovalec, Opazovalec/ocenjevalec, Strokovnjak) 
Tisti z izrazitimi na mišljenje usmerjenimi vlogami bodo verjetneje ubrali preudaren 
pristop k reševanju problemov: z razmišljanjem o možnih rešitvah in njihovih posledicah. 
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Lean Six Sigma in oblikovanje projektnih timov – na Belbinov način 
 

Projektni tim je skupina, katere člani lahko sicer prihajajo iz različnih delov organizacije, 
vendar pa so združeni z namenom rešitve izziva znotraj specifičnega projekta. Te skupine 
se lahko po zaključku projekta razpustijo in nadaljujejo delo drugje, v drugačnih sestavah. 

 

Pri oblikovanju projektnih skupin pa moramo upoštevati nekaj smernic. 
 

Velikost – čeprav obstaja devet Timskih vlog pa to vseeno še ne pomeni, da potrebujete 
devet ljudi v timu; posamezniki lahko imajo več kot eno prednostno vlogo. Idealna velikost 
za tim je 4 do 6 članov. "Pokritost" vlog se najverjetneje skupaj z naraščanjem števila ljudi 
resda izboljšuje, vendar pa tim s tem vse bolj postaja skupina, z različnimi povezanimi 
vedenjskimi značilnostmi. 
 

Razločevanje timov od skupin 

 
 

Presežnost – za določene Timske vloge je smiselno uporabiti načelo “manj je več”, 
presežnost v timu torej ni nujno dobra. To lahko velja za katero koli Timsko vlogo, še 
posebej pa lahko to opazimo pri Snovalcih (preveč idej, ki se borijo za pozornost) in pa pri 
Tvorcih (visok potencial za tekmovalna vedenja). 

 

Fleksibilnost glede na faze projekta – čeprav je pomembno zagotoviti ravnovesje 
Timskih vlog, pa vendarle ne potrebujemo vseh v prav vsaki fazi projekta. Če vlogo 
vključimo v napačni fazi, lahko ima to škodljive posledice za celoten potek. Na primer, 
Opazovalec/ocenjevalec ni priporočljiv za začetno “idejno fazo”, ker prinaša tveganje za 
zadušitev navdušenja in lahko povzroči, da je potencialno močna ideja zavrnjena prezgodaj. 
Raje razmišljajte o “fluidnem” timu, v katerega se člani pridružijo, prispevajo, in ga 
zapustijo, ko se njihova faza projekta konča. Če se namen ali cilj tima spremeni, razmislite 
tudi o tem, da se morda morajo zato spremeniti tudi Timske vloge, ki jih potrebujemo.
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Lean Six Sigma upošteva, da so lahko nekateri člani skupine stalni, medtem ko so drugi ad 
hoc ter prinašajo zelo specifičen vir. Na primer, Koordinatorja morda potrebujemo kot 
stalnega člana, da ohranja širok pregled in upravlja s spremembami v projektnem načrtu 
ter pri sestavi tima. Obratno pa lahko Strokovnjak ali Iskalec virov služita kot člana, ki ju 
pozovemo izključno po potrebi – prvi, da zagotovi posebno strokovno znanje, drugi pa da 
zagotovi informacije o tem, kako enake težave rešujejo konkurenti. Ko tim nato začne 
procese meriti in zbirati podatke, pa lahko Iskalec virov tim zapusti, saj bo po tej fazi 
najverjetneje izgubil zanimanje. 

 
 

Ohranjanje napredka – Uporaba Belbina 
 

Lean Six Sigma se ne nanaša le na proženje sprememb, temveč tudi na vzdrževanje 
napredka. Načrtovati moramo tudi ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih in s tem zagotoviti, 
da bo tim ta nov in izboljšan proces lahko dobro spremljal ter morebitne upade 
učinkovitosti ali delovanja naslovil sproti. 

 
Vedenje se občasno lahko tudi spremeni, zato moramo tendence Timskih vlog spremljati 
longitudinalno v času. S tem zagotovimo, da posamezniki in tim še naprej delujejo 
optimalno in da ugotovimo, ali moramo procesni tim sestaviti kako drugače, ali pa ga 
moramo predvsem negovati in razvijati.
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Za konec … 

 
 

Kadarkoli se nekdo znajde na napačnem delovnem mestu, so 
posledice pričakovane: frustracija, razočaranja in disfunkcije v timu. 
V vitki terminologiji to pomeni, da smo porabili veliko truda za malo 
učinka. Belbin uporablja izsledke vedenj iz realnega sveta, da 
prepozna talente in da edinstvene doprinose vsakega člana tima 
izvabi na plano. Z razgradnjo statičnega pojmovanja dela in rigidnih 
birokracij lahko vitke metodologije nadgradimo z Belbinovimi orodji 
tako, da v projektne time dodamo fleksibilnost ter uporabo 
slehernega razpoložljivega vira, ki nam je na voljo. Le s tem lahko 
zagotovimo tekoče delo in izboljšamo poslovno uspešnost. 

 
 
 

Zapiski:
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Nadaljnje informacije 
 

Pričujoči ‘Kako…’ vodič je del serije, ki je namenjena pomoči pri uporabi Belbinovih poročil 
Timskih vlog, da izboljšate učinkovitost tako posameznikov, kot tudi celotnih timov. 

 

Dodatni izvodi tega poročila so na voljo. 
 
 

Posameznikova in Timska/Skupinska poročila 
 

Vsi vzorci omenjenih poročil so vam na voljo preko naše spletne strani www.videocenter.si. 
Pišite nam na info@videocenter.si, ali pa nas pokličite na 01 500 41 44. 

 
 

Akreditacija in usposabljanje 
 

Belbinov model ima še mnoge druge uporabe. Za zagotovitev najboljšega izkoristka 
potenciala vaših poročil o Timskih vlogah, s tem pa tudi največji donos vaše naložbe, 
predlagamo usposabljanje v okviru akreditacijskega treninga. Podrobnosti in cene najdete 
na www.belbin.com. Tam nudijo tudi redne ‘Kako…’ enodnevne treninge za vse, ki želite 
praktične in interaktivne izkušnje v živo. Podrobnosti najdete na www.belbin.com. 
 

 

Nadaljnje branje 
 

Timske vloge pri delu vodjem je praktičen vodič za razvoj timov, da okrepijo svoj doprinos 
k celotni organizaciji. To daje dobro luč tako nanje, kot tudi na vodjo, obenem pa z 
razvrstitvijo vsakega člana tima na najboljše možno mesto prihrani veliko časa in truda ter 
ključno prispeva k uspehu vseh. 

 
(R. Meredith Belbin, Team Role at  Work,  (Butterworth  Heinemann,  2nd  ed.,  2010  ISBN: 
978‐1‐85617‐8006) 

 
 
 

Za več informacij o Belbinovih Timskih vlogah obiščite www.belbin.com, ali pokličite na +44 
(0) 1223 264975. 
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Povzetek opisov Timskih vlog 
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Zastopnik za Slovenijo in Hrvaško: 

 

VIDEO CENTER d.o.o. 
Sostrska cesta 2A 

1261 Ljubljana-Dobrunje 
 

T +386 (0) 1 500 41 44 
M +386 (0) 41 380 038 
E info@videocenter.si 
www.videocenter.si 

 

 

 

BELBIN UK 
3‐4 Bennell Court, West Street 

Comberton, Cambridge 
CB23 7EN, UK 

 

T +44 (0) 1223 264975 
F +44 (0) 1223 264976 

E info@belbin.com 
www.belbin.com 
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