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Kuidas … Kasutada Belbini aruandeid
uue inimese liitmiseks meeskonnaga

Paljud ettevõtted investeerivad märkimisväärse aja ja jõupingutuse värbamisprotsessi, et
kindlustada vaba töökoha andmine õigele inimesele, kes suudab olemasoleva
meeskonnaga hästi töötada ja organisatsioonile lisaväärtust tuua.

Töö ei lõppe veel nii pea – allkirjastatud tööleping on vaid algus. Selleks, et uus inimene
tunneks end uues meeskonnas eduka ja teretulnuna, tuleb tagada, et ta mõistab enda uut
positsiooni. Jälgige pidevalt tema meeskonnaga integreerumise efektiivsust.

Tehke oma ootused teatavaks

Teil võib olemas olla töökohale sobiva funktsionaalse rolli kirjeldus, kuid see ei ütle palju
selle kohta, millist käitumist või meeskonnarollide tugevusi töökoht võiks vajada. Juhul kui
olete täitnud Belbini Töökoha nõuete küsimustiku, saate uuele töötajale Ametikoha
ootuste aruannet näidata ning kasutada seda vestluse algatamiseks.
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Aruanne kirjeldab töökohal edukaks töötamiseks nõutavat käitumist: antud juhul
Võimaluste otsija ja Viimistleja käitumist. Töökoht eeldab sotsiaalseid kontakte arendavat
inimest, kes peab kinni tähtaegadest ning täpsusest. Aruanne toob välja ka töökohale
vähim sobivama ehk kasutu rolli, milleks on antud juhul Innovaatori roll. Kui
funktsionaalne töökoha kirjeldus selgitab, mida tuleb teha, siis antud aruanne aitab
kandidaadil mõista, kuidas midagi teha, et antud ametipostil edukalt toime tulla.

Hea sobivuse leidmine

Uuele tulijale võib alguses olla heidutav astuda väga kokkuhoidvasse meeskonda.
Olemasolev meeskond tunneb end üksteisega väga mugavalt ning ühised kogemused ning
naljad võivad tekitada uues liikmes välja jäetud tunde.

Kuigi see võib tunduda ilmselge, et uuel liikmel tuleks end kurssi viia teiste
meeskonnaliikmete tegemiste ja tööülesannetega, on samavõrd oluline uuel inimesel
teada saada kolleegide meeskonnarollidest ning sellest, millist lisaväärtust nad tulenevalt
sellest meeskonnale luua suudavad. See aitab uut inimest võimalikult kiiresti meeskonna
edusse kaasata ning siinkohal võib kõnelemine meeskonnarollide keeles väga kasulikuks
osutuda.
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Meeskonnarollide ring Belbini meeskondlikust aruandest näitab iga meeskonnaliikme
tugevusi ja panust meeskonda. Juhul, kui uus liige (Mati Soomuk) värvati Innovaatori ja
Võimaluste otsija rolli, andke talle sellest teada ning selgitage, kuidas ta võiks neid rolle
maksimaalselt ära kasutada.

Te võiksite talle selgitada, et Innovaatorid ja Võimaluste otsijad on originaalsed, suure
kujutlusvõimega ja huvitatud uute ideede avastamisest ja arendamisest – sellisel juhul on
nende panus eriliselt vajalik projektide algstaadiumis. See näitab uuele liikmele, mida ta
meeskonnale lisaväärtuse toomiseks teha saab, ning annab talle täita eriomase rolli nii
meeskonnas, projekti koosolekutel kui ka teistega suheldes.

Kelle poole ma pöördun, kui …?

Kuigi otsene ülemus võib olla esimene inimene, kelle poole Te tööprobleemide korral
pöördute, võib Teil olla soov teada, kes on konkreetse töö jaoks meeskonnaliikmete seast
parim valik. Selle kohta annab täpsemat informatsiooni Meeskonna tugevuste lehekülg:
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Antud aruandes näeb uus liige enda panust ning seda, kuidas see meeskonda sobitub. Kui
uue liikme (Mati Soomuk) vähim eelistatud roll on näiteks Hindaja, tuleks tal koostööd
teha Helle Saare või Marvi Soodaga, kes aitavad tal rahulikult hinnata enda loodud ideede
teostatavust ja tuvastada võimalikke tagasilööke.

Samuti on kasulik hinnata, kus võiksid olla potentsiaalsed probleemide tekkekohad. Kui Te
toote meeskonda uue Asjatundja, kas Marvi Soot võib hakata enda territooriumi kaitsma
ning ei pruugi väljastpoolt tulijat enda valdkonnale ligi lasta? Kuidas talub uue Võimaluste
otsija liitumist meeskonnaga Viimistleja, kellele viimase lähenemine võib tunduda liiga
ennatlik ja kiirustav? Kui meeskonda tuua uus Kujundaja, kas oleks parem ta
olemasolevast Kujundajast eraldi töötama panna, ennetamaks konflikte ja vaidlusi?

Tundes ära uue töötaja tugevused, saades aimu võimalikest kokkupõrgetest
meeskonnarollide vahel ning julgustades meeskonnaliikmeid ebakindluse korral enda
poole pöörduma, annate edasi sõnumi, et Te tajute uue liikme tugevusi ja panust
meeskonda. Sellega kindlustate, et uus tulija on algusest peale kaasatud nii töösse kui ka
meeskonna siseasjadesse.

Hea tööõhkkonna soodustamine

Belbini Individuaalne aruanne (eriti lehekülg Tagasiside ja ettepanekud arenemiseks)
teeb ettepanekuid selleks, milline töökeskkond soodustab indiviidi arengut kõige enam.

Uue liikme (Mati Soomuki) Individuaalne aruanne selgitab, et ta vajab loomingulist
töökeskkonda, mis võimaldaks töötada avarates raamides mitte vaikses tööle
orienteeritud õhkkonnas. Kui soovite, et jutukas, entusiastlik, loominguline indiviid nagu
Mati Soomuk suudaks saavutada oma täieliku potentsiaali, ärge viige teda Teostajaid ja
Asjatundjaid täis vaiksesse, usinasse kontorisse, mis tekitab temas suure tõenäosusega
varem või hiljem tööst tüdimuse.
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Jälgige integreerumise protsessi

Oluline on kindlustada, et head kavatsused ei nurjuks suure töökoormuse ja muude
tähelepanu vajavate asjade tõttu. Olukorras, kus inimene on kolleege tundma õppinud ja
nendega juba pikemat aega koos töötanud (soovitatavalt vähemalt 4-6 kuud), paluge
meeskonnal tema kohta Kõrvaltvaatajate hinnangud täita. Nii saate tervikpildi uue
meeskonnaliikme rollist ning sellest, kuidas tema panus sobitub teiste meeskonnaliikmete
omaga.

Integreerumise protsessis on kaks kõige tähtsamat lehekülge Belbini Individuaalsest
aruandest Teie meeskonnarollide profiili analüüs ja Loend Kõrvaltvaatajate vastustest.
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Vaadates aruannet koos uue meeskonnaliikmega, jälgige:

Kui suur on kooskõla Enesehinnangu ning Kõrvaltvaatajate hinnangute kokkuvõtte vahel –
kas hindajad näevad teisi rolle? Millest see võiks tuleneda, kas selleks on mingeid kindlaid
põhjuseid? Võimalik, et uus inimene kohandab oma käitumist vastavalt juhtidele ja
kolleegidele. Milliseid teisi rolle võiks antud inimene kanda, kui nendest oleks
meeskonnas puudus?

Vaadates Enesehinnangut ning Kõrvaltvaatlusi – kas inimene teeb meeskonnarolli
ohverduse või omab ta mingisugust rolli, mida teised temas ei märka. Kas antud indiviidile
meeldiks proovida mõnda teist rolli ning kuidas see oleks antud meeskonnas võimalik?

Teie meeskonnarollide profiili analüüs annab ülevaate sellest, kuidas näevad Teid teised
meeskonnakaaslased. Nii mõnigi kord võib kolleegide vaade erineda inimese enda omast.
Tavaliselt juhtub see siis, kui uus meeskonnaliige on oma käitumist kohandanud vastavalt
meeskonna vajadustele.
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Selle aruande puhul on oluline vaadata:

Kõige suurema kaaluga sõnu (antud juhul esimest üheksat) – kui täpse pildi annavad need
tunnused inimesest? Kas esineb mõningaid üllatusi?

Kuidas jagunevad tugevused ja nõrkused (need on kaldkirjas) – kas leidub mõningaid
silmapaistvaid nõrkusi, millega toimetulekuks inimest aidata tuleb?

Oluline on meeskonnas aeg-ajalt meeskonnarollide analüüsi korrata, kuna meeskonna
dünaamika on pidevas muutumises. Indiviidid võivad enda käitumist vastavalt
töösuhete ja meeskonna vajaduste muutustele kohandada. Samuti võib suurel määral
muutuda ka meeskonna eesmärk. Mistahes muutusi meeskond läbi elab, Belbini
meeskonnarollide mudel on alati inimestele abiks efektiivsemaks koostöö tegemiseks.

Meeskonnarollide profiili analüüs näitab küll inimese meeskonnarollide panust, kuid ei
kirjelda täpsemalt, kas inimene täidab konkreetset rolli maksimaalselt või millised
tunnused tema käitumisest võiksid meeskonnale kõige tulutoovamad olla. Loend
Kõrvaltvaatajate vastustest annab siinkohal laiema pildi.
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Märkused:
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Lisainformatsioon

Käesolev materjal ‘Kuidas …’ on juhend pikemast seeriast, mis aitab Teil Belbini
meeskondlikke aruandeid paremini ära kasutada indiviidide ja meeskondade potentsiaali
maksimeerimisel.

Belbini aruanded

Individuaalseid aruandeid (sisaldavad Kõrvaltvaatajate hinnanguid ilma lisatasuta) saab
tellida www.belbin.ee. Kui kasutate üle 50 aruande 12 kuu jooksul, pöörduge meie poole
personaalse pakkumise saamiseks.

Meeskondlikke aruandeid saab koostada juhul, kui inimesed on täitnud enda
Enesehinnangu küsimustiku ning saanud tagasisidet kolleegidelt Kõrvaltvaatajate
hinnangute näol.

• Koolitusega kaasnevalt saab meeskondlikke aruandeid koostada ilma lisatasuta.
• Tellides meeskondlikud aruanded ilma koolituseta, kujuneb maksumuseks 63.- €

aruande kohta.

Atesteerimine

Belbini mudelil on veelgi enam rakendusi. Selleks, et Te oskaksite Belbini meeskondlikke
aruandeid maksimaalselt ära kasutada, soovitame Teil soojalt osaleda Belbini
atesteerimiskursusel. Lisainfo ning hinnad vastava kursuse kohta leiate meie veebilehelt
www.belbin.ee.

Lisalugemiseks

„Belbini teejuht – kuidas tööl edu saavutada“ – teeb hea sissejuhatuse Belbini
meeskonnarollidesse, aidates Teil paremini mõista nii enda käitumist kui ka selle
rakendamist võimalikult efektiivselt. NB! Raamatut saab tellida eestikeelsena Äripäeva
Kirjastuse e-poest https://pood.aripaev.ee/belbini-teejuht-kuidas-tool-edu-saavutada
Inglisekeelne originaal „The Belbin Guide to Succeeding at Work“, Belbin, 2008-12. ISBN:
978-0-955-2979-5-3

Meeskonnarollid tööl – aitab juhtidel paremini oma meeskondi arendada, et saavutada
üheskoos märkimisväärselt paremaid tulemusi. Raamat annab aimu enda tugevustest
juhina ning aitab säästa nii aega kui energiat, tehes ettepanekuid, kuidas üht või teist
meeskonnaliiget parimal võimalikul moel meeskonna eesmärkide saavutamisel
rakendada. NB! Raamat on kättesaadav vaid inglisekeelsena (R Meredith Belbin, Team
Roles at Work, Taylor & Francis, 2nd ed., 2010. ISBN: 978-1-85617-8006).

Kui soovite Belbini meeskonnarollide kohta põhjalikumat infot, on meil hea meel, kui
võtate meiega ühendust aadressil www.belbin.ee või telefoni teel +372 601 0611

http://www.belbin.ee/
http://www.belbin.ee/
https://pood.aripaev.ee/belbini-teejuht-kuidas-tool-edu-saavutada
http://www.belbin.ee/


© BELBIN® 2013 www.belbin.ee‘BELBIN®’ on BELBIN UK registreeritud kaubamärk.

Meeskonnarollide lühikokkuvõte

Meeskonnaroll                                  Tugevused                                 Lubatud nõrkused

Innovaator
Hea kujutlusvõimega loominguline vabamõtleja. 

Genereerib ideid ja lahendab raskeid 
probleeme.

Ignoreerib ebaolulist. Liialt hõivatud 
efektiivselt 

suhtlemiseks.

Võimaluste 

otsija
Avatud, entusiastlik suhtleja. Uurib võimalusi ja 

arendab kontakte.
Liialt optimistlik. Kaotab huvi pärast 

esmase entusiasmi möödumist.

Koordineerija Küps, enesekindel, tunneb ära talendid. 
Eesmärke selgitav. Delegeerib edukalt.

Võidakse näha manipuleerivana. 
Lükkab oma töö teiste kaela.

Kujundaja
Väljakutseid esitav, dünaamiline, töötab 

suurepäraselt pinge all. Omab motivatsiooni ja 
julgust takistuste ületamiseks.

Kaldub provotseerima. Haavab 
inimeste tundeid.

Hindaja
Kainelt kaalutlev, strateegiline ja läbinägelik. 
Näeb kõiki valikuvõimalusi ning teeb õiged 

otsused.

Puudus entusiasmist ja võimest teisi 
inspireerida. Võib olla ülikriitiline.

Meeskonna-

töötaja
Koostööaldis, tähelepanelik ja diplomaatiline. 

Hea kuulaja, hoiab ära hõõrdumisi.
Kriisiolukordades kõhklev.

Vastasseise vältiv.

Teostaja
Praktiline, usaldusväärne, tõhus. Muudab ideed 
tegevusplaanideks, organiseerib kõik vajalikud 

tööd.

Mõnevõrra paindumatu. Aeglane 
reageerima uutele võimalustele.

Viimistleja Hoolas, kohusetundlik, sisemiselt ärev. Leiab 
üles vead ja puudused. Lihvib ja täiustab.

Kaldub asjatult muretsema. 
Delegeerib vastumeelselt.

Asjatundja
Sihikindel, algatusvõimeline, pühendunud. 

Tagab teadmised ja oskused, mida omavad 
vähesed.

Panus piirdub väga kitsa alaga. 
Kaevub tehnilistesse üksikasjadesse.
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BELBIN UK
3-4 Bennell Court, West Street

Comberton, Cambridge
CB23 7EN, UK

Tel: +44 (0) 1223 264975
Fax: +44 (0) 1223 264976
E-mail: info@belbin.com

www.belbin.com

Belbin Eesti
Tallinna Teaduspark Tehnopol Küberneetika maja

Akadeemia tee 21/3 Tallinn 12618

Tel: +372 601 0611
E-post: info@belbin.ee

www.belbin.ee

Juhend „Kuidas kasutada Belbini aruandeid uue inimese liitmiseks meeskonnaga“
on publitseeritud Belbin UK poolt. Selle reprodutseerimine mistahes vormis on 
keelatud ilma Belbin UK loata. Aruande lisakoopiaid on võimalik saada, võttes 

ühendust Belbin UK või Belbin Eestiga


