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NHOUDBESONDERHEDE VIR ONDERRIG-, LEER- EN ASSESSERINGSDOELEINDES 

 

INVLOEDE EN UITDAGINGS VAN DIE BESIGHEIDSOMGEWINGS 

Leerders moet in staat wees om: 

• Beskryf die komponente van die mikro-, mark- en makro-omgewings. (Hersien) 

• Verduidelik die redes waarom ondernemings meer beheer oor die mikro-omgewing / 

minder beheer oor die markomgewing en geen beheer oor die makro-omgewing het. 

• Identifiseer die uitdagings van die besigheidsomgewings vanuit scenario's / gevallestudies 

/ stellings en ondersoek die mate van beheer wat 'n onderneming oor hierdie omgewings 

het. 

• Bespreek / Verduidelik / Beskryf hoe besighede die sakeomgewings kan beheer. 

• Stel maniere voor waarop ondernemings in die makro-omgewing betrokke kan wees. 

• Omskryf / noem / bespreek / verduidelik die uitdagings van die mikro-omgewing. 

• Identifiseer hierdie uitdagings vanuit gegewe scenario's / stellings. Haal uit scenario's / 

stellings aan om u antwoord te staaf. 

• Onderskei tussen stakings en sloerstakings. 

• Omskryf / noem / bespreek / verduidelik die uitdagings van die makro-omgewing. 

• Identifiseer hierdie uitdagings vanuit gegewe scenario's / stellings. Haal uit scenario's / 

stellings aan om u antwoord te staaf. 

• Stel maniere voor waarop ondernemings mededinging in die mark kan oorkom. 

• Identifiseer die impak van sosio-kulturele faktore op ondernemings vanuit scenario's / 

gevallestudies en maak aanbevelings oor hoe ondernemings hierdie uitdaging die hoof kan 

bied. 

• Omskryf / noem / bespreek / verduidelik die uitdagings van die markomgewing. 

 

Terme en definisies 

 

TERM DEFINISIE 
Beheer Die mag om mense se gedrag of die verloop van gebeure te 

beïnvloed of te rig. 

Organisasiestruktuur Raamwerk vir bestuurders wat die verdeling van verantwoordelikhede 
en rolle toon wat deur elke belanghebbende gespeel word. 

Organisasiekultuur Beheer en beïnvloed die manier waarop die onderneming bedryf word 

Visie Weerspieël of voorspel hoe die toekoms gaan lyk. 

Missieverklaring Toon wat 'n mens elke dag die beste doen in die onderneming en hoe 
jy dit moet doen. 

Menslike hulpbronne Die personeel van 'n sake-organisasie word beskou as 'n beduidende 
bate ten opsigte van vaardighede en vermoëns. 

Verskaffers Fabrieke / verskaffers van goedere / dienste waarvan ondernemings  
koop om hul onderneming te bedryf. 

Mededingers Besighede wat dieselfde / soortgelyke produkte / dienste verkoop 

Ontbossing Die verwydering van bome om grond skoon te maak om vir 'n ander 
doel gebruik te word, bv. industrialisering 

Regstelling Om wysigings aan te bring of reg te stel 

Nepotisme Die praktyk om in ekonomiese of diensvoorwaardes gunstigheid 
teenoor 'n gesin of vriende te toon 

Afleggings Onwillekeurige beëindiging van 'n dienskontrak van 'n werknemer 
deur die werkgewer weens bedryfsvereistes. 
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Sloerstaking Wanneer werknemers stadiger en met minder moeite as gewoonlik 
werk om te probeer om 'n werkgewer te oorreed om tot hoër betaling 
in te stem 

Vakbond 'N Georganiseerde vereniging van werkers in 'n bedryf, 'n groep 
ambagte of beroep wat gevorm word om hul regte en belange te 
beskerm 

Staking 'N Werksonderbreking as 'n vorm van protes of om die 
bedingingsposisie te versterk 

Industriële aksie Dit is aksies wat stakings insluit of sloerstakings 

Ope mark 'N Mark waar daar geen beheer is oor wie goedere en dienste mag 
lewer of die pryse wat gehef kan word nie 

  

Demografie Statistiese gegewens rakende die bevolking en bepaalde groepe 
daarin. Dit sluit ouderdom, geslag, inkomstegroepe en beroep in. 

Psigografie Die indeling van mense volgens hul houdings, ambisies en ander 
sielkundige kriteria. 

Globalisering Groter handel en samewerking tussen ondernemings of mense in 
verskillende lande, wat moontlik gemaak word deur tegnologiese 
vooruitgang en kommunikasie. 

Fisiese omgewing Dit is 'n omgewing wat bestaan uit die ekologiese elemente soos 
natuurrampe, lugbesoedeling, waterbesoedeling, ontbossing, 
afvalprodukte of natuurlike hulpbronne 

Institusionele omgewing Dit is privaat-openbare vennootskappe wat gevorm word tussen die 
regering en die private onderneming 
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1 KOMPONENTE VAN DIE MIKRO-, MARK- EN MAKRO-OMGEWING. (Hersiening) 

Mikro Mark Makro 

 Die besigheidsmissie en -
doelstellings, 

 die bestuurstruktuur 
daarvan, 

 die bronne en kultuur 
daarvan word hoofsaaklik 
deur die bestuur van die 
onderneming beheer 

 

 Kliënte / Kopers, is die finale 
gebruikers van die produk / 
dienste. 

 Verskaffers, sluit fabrieke / 
verskaffers van goedere / 
dienste in wat besighede kry / 
koop om hul onderneming te 
bedryf. 

 Tussengangers / Agente; wat 
help om produkte aan 
verbruikers te lewer, verkoop 
en versprei. 

 Mededingers; wat dieselfde / 
soortgelyke produkte / dienste 
verkoop, kan 'n groter impak op 
die mark van die onderneming 
hê. 

 'n Reguleerder; is 'n persoon / 
organisasie met 'n amptelike 
mag om 'n aktiwiteit te beheer 
en seker te maak dat dit op 'n 
bevredigende manier gedoen 
word / reëls opstel wat 
ondernemings in die 
verskillende bedrywe moet 
hou. 

 Strategiese bondgenote; 
verwys na twee of meer 
ondernemings wat saamwerk 
om hulle in staat te stel om die 
kundigheid van 'n ander 
onderneming te bekom. 

 Vakbonde; is die 
werknemersorganisasies wat 
daarop gemik is om die 
arbeidsomstandighede van die 
arbeidsmag te verbeter. 
 

 Fisiese / natuurlike omgewing 

 Ekonomiese omgewing 

  Sosiale / kulturele / 
demografiese omgewing 

 Tegnologiese omgewing 

 Regte / Politieke 

 Globale omgewing 

 Institusionele omgewing 
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1.1 Redes waarom ondernemings meer beheer oor die mikro-omgewing het / 

minder beheer oor die markomgewing en geen beheer oor die makro-omgewing 

Mikro-omgewing 

 Sake-eienaars en -bestuurders het 'n groot mate beheer oor die interne / mikro-

omgewing van sakeondernemings, wat daaglikse besluite dek. 

 Hulle kies die verskaffers wat hulle koop / watter werknemers hulle huur / die 

produkte wat hulle verkoop, en waar hulle daardie produkte verkoop. 

 Hulle gebruik hul vaardighede en hulpbronne om goedere en dienste te skep wat 

bestaande en voornemende kliënte sal bevredig. 

Markomgewing 

 Die markomgewing vir 'n onderneming sluit besigheidsinvloede op die onderneming 

in 

 Die markomgewing verwys na invloede wat 'n invloed het op die sukses van die 

vorming en hou van 'n volhoubare onderneming soos mededinging en verskaffers. 

 Besighede kan hul mededingers beïnvloed deur die kwaliteit van hul produkte te 

verhoog in verhouding tot die prys van mededingers. 

 Die teendeel kan ook wees dat die grondstowwe van verskaffers die gehalte van 

sakeprodukte kan beïnvloed. 

 

Makro-omgewing 

 Die makro-omgewing verwys na die belangrikste eksterne en onbeheerbare faktore 

wat die besluitneming van 'n organisasie beïnvloed. 

 Hierdie faktore sluit die ekonomiese / demografie / wetlike / politieke / sosiale 

omstandighede / tegnologiese veranderinge en natuurkragte in. 

 Bogenoemde faktore beïnvloed besigheidsprestasie en strategieë. 

 Die eksterne omgewingstoestande wat 'n onderneming beïnvloed, is meestal buite 

die bestuur se beheer en verander voortdurend. 

 

1.2  

Maniere waarop ondernemings by die makro-omgewing betrokke kan wees 

• Verskaffers beïnvloed deur langtermynkontrakte te onderteken. 

• Die skep van nuwe gebruike vir 'n produk deur nuwe kliënte te vind. 

• Die invloed op reguleerders deur middel van lobbying(invloedwerwing) en 

bedinging/onderhandeling. 

• Begin met onderhandelingsessies tussen bestuur en vakbonde. 

• Beïnvloed die eienaars deur gebruik te maak van inligting in jaarverslae. 

• Onderhandeling van strategiese alliansie-ooreenkoms deur middel van kontraktuele 

prosesse. 
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• Die kennis van die owerheidsregulasies en die werking daarvan. 

• Om tred te hou met nuwe tegnologieë om produksie en bemarking te verbeter. 

• Die vermindering van die impak op die omgewing. 

• Toegang tot die wêreldmark deur die internet te gebruik vir verskaffers en kliënte. 

• Werk binne die wet om kontrakte op te stel. 

• Benut die ekonomiese veranderinge soos wisselkoers en belastingtoegewings. . 

• Die onderneming kan op hoogte bly van die uitdagings en ontwikkelinge in die makro-

omgewing en kan vinnig by die uitdagings aanpas. 

• Toegang tot die wêreldmark deur die internet te gebruik vir verskaffers en kliënte 

• Om binne die wet te werk, kan die onderneming help om kontrakte op te stel. 

• Raak betrokke by navorsing / ontwikkeling sodat hulle kan aanhou besigheid bedryf. 

 

1.3 Voordele verbonde aan betrokkenheid in die makro-omgewing 

• Die besigheid kan toekomstige gebeure, bedreigings en geleenthede wat mag ontstaan, 

meer akkuraat voorspel 

• Die onderneming kan bydra tot 'n gesonder, kundiger en produktiewer arbeidsmag 

• Dit kan natuurlike hulpbronne beskerm en op 'n volhoubare manier in die behoeftes van 

die verbruiker voorsien 

• Die onderneming kan bydra tot meer welgestelde verbruikers. 

• Verminder industriële konflik en verhoog produktiwiteit. 

• Die onderneming kan 'n saak wat die samelewing bekommer, help bevorder. 

• Die onderneming kan sy kundigheid en hulpbronne bydra wat die openbare mening kan 

beïnvloed. Dit word voorspraak genoem. 

 

2 UITDAGINGS VAN DIE BESIGHEIDSOMGEWINGS 

Mikro Mark Makro 

 Moeilike werknemers. 

 Gebrek aan visie en missie 

 Gebrek aan voldoende 

bestuursvaardighede 

 Vakbonde 

 Stakings en sloerstakings 

 Vaardigheidstekorte onder 

werknemers 

 Hoë werknemersomset 

 Afwesigheid van werknemers 

 

 Mededinging/Kompetisie 

 Aanbodstekort 

 Veranderinge in 
verbruikersgedrag 

 Demografie en psigografie 

 Sosio-kulturele faktore 
 

 Verandering in 
inkomstevlakke 

 Politieke veranderinge 

 Hedendaagse wetgewing 

 Arbeidsbeperkings 

 Mikro-uitleen 

 Globalisering / internasionale 
uitdagings 

 Sosiale waardes en 
demografie 

 Sosio-ekonomiese kwessies 

 Sosio-ekonomiese uitdagings. 
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2.1 Verduideliking van die uitdagings van die sake-omgewing 

 
2.1.1 Uitdagings van die mikro-omgewing 
Moeilike werknemers 
• Moeilike werknemers kan 'n negatiewe houding teenoor nuwe werknemers hê. 
• Hulle benodig baie toesig om hul take bevredigend te voltooi. 
• Moeilike werknemers kan die onderneming se beeld benadeel as hulle negatiewe dinge 
oor die onderneming sê. 
 
Gebrek aan visie en missiestelling 
• 'n Gebrek aan visie en missieverklaring sal betekenisvolle leiding en leierskap vir 
werknemers belemmer. 
• As daar geen missie is nie, sal die onderneming nie fokus / rigting en 'n enkele 
langtermyndoelstelling hê nie. 
 
 
 
Gebrek aan voldoende bestuursvaardighede 
• 'n Gebrek aan bestuursvaardighede sal daartoe lei dat die onderneming nie sy 
doelstellings bereik nie. 
• Bestuurders sal moontlik nie sinvolle leiding en leierskap aan werknemers kan bied nie. 
• Bestuurders het verskillende style van bestuur en leiding, en dit kan die oorsaak wees van 
geweldige konflik met ander bestuurders en met personeel. 
• Oneffektiewe bestuur kan die produktiwiteit en winsgewendheid van 'n onderneming 
beïnvloed. 
 
Die impak van vakbonde 
• Vakbonde kan spanning tussen bestuur en werknemers skep. 
• Ondernemings kan moontlik nie aan die vakbonde se eise voldoen nie. 
• Sodra werknemers griewe teen hul werkgewers het rakende betalings / werkers se regte / 
werksomstandighede, sal hulle 'n industriële geskil verklaar. 
 
 
 
Stakings en sloerstakings 
• Stakings en sloerstakings kan die onderneming negatief beïnvloed, aangesien dit nie aan 
die verwagte eenhede van produksie kan voldoen nie. 
• Werknemers mag nie aanmeld as gevolg van 'n algehele totale staking nie. 
• Werknemers kan aanmeld om te werk, maar werk stadig sodat die onderneming weens sy 
traagheid nie sy doelwitte kan bereik nie. 
 
Verskille tussen ‘n staking en ‘n sloerstaking 

STAKING SLOERSTAKING 

Hedendaagse kollektiewe weiering 

van werknemers om te werk. 

Die werknemers gaan steeds voort met 

hul werk, maar in 'n baie stadiger tempo 

as normaal. 

- 'n Gesamentlike, georganiseerde 

staking van werk deur werknemers 

-Die werknemers beoog om die 

werkplekproduksie te ontwrig. 
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om die werkgewers te dwing om hul 

eise te aanvaar. 

-Werkers sal nie afgedank word as 

hulle aan 'n beskermde staking 

deelneem nie 

-Werkers wat aan 'n sloerstaking 

deelneem, word dikwels gestraf, soms 

afgedank 

 

Vaardigheidstekorte onder werknemers 

• Dit is soms moeilik vir ondernemings om geskikte werknemers met vaardighede en ervaring te 

vind. 

• Sommige ondernemings neem uiteindelik werkers in diens wat nie gekwalifiseerd is om die werk te 

doen nie. 

• Ongekwalifiseerde werknemers kan bydra tot slegte besluitneming. 

 

Hoë werknemersomset 

• Hoë werknemeromset beteken dat werknemers gereeld bedank. 

• Hoë werknemersomset beïnvloed produktiwiteit, kontinuïteit en die werwingsproses. 

 

 

Afwesigheid van werknemers 

• Afwesigheid van werknemers verminder produktiwiteit en beïnvloed winsgewendheid. 
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2.1.2 Uitdagings van die markomgewing 

Kompetisie/Mededinging 
• Ander besighede wat soortgelyke plaasvervangende produkte verkoop, is 'n probleem wat 
die sukses van 'n onderneming kan bedreig. 
• Dit is moeilik om mee te ding met ondernemings wat dieselfde produkte en dienste in 
sekere lande verkoop. 
• As 'n onderneming nie in ooreenstemming is met die kwaliteit van die diens / produkte en 
die prys van sy mededingers nie, sal dit in werklike gevaar wees. 
• Die uitdagings rondom mededingers kan die mededinging in die bedryf wees, waar 
besighede meer wil verkoop as mededingers / nuwe toetreders met beter produkte / 
goedkoper of beter plaasvervangers. 
• Ondernemings kan vind dat hulle nie in staat is om voldoende wins te maak as die vraag 
nie hoog genoeg is om die aanbod van dieselfde goedere / dienste te ondersteun nie. 
• Dit is noodsaaklik dat 'n onderneming gereeld al die materiale wat insette in die 
produksieproses lewer, moet voorsien. 
• Ontevrede kliënte kan die reputasie beskadig en die toekoms van die onderneming 
bedreig. 
 
Aanbodtekort (Verskaffingstekort) 
• Besighede wat 'n tekort aan aanbod ervaar, kan kliënte verloor soos hulle by ander 
ondernemings kan koop. 
• Grondstowwe kan nie beskikbaar wees as droogte swak oes veroorsaak nie. 
• Ingevoerde goedere mag nie opdaag as die land van oorsprong vervoer- / politieke 
probleme het nie. 
 
Veranderinge in verbruikersgedrag 
• 'n Besigheid is afhanklik van sy kliënte om sy produkte aan te koop. 
• Verbruikers word deur baie faktore beïnvloed en is meestal onvoorspelbaar in hul 
koopgedrag. 
• Verbruikers se voorkeure en smaak kan verander namate modes verander en soos die 
tegnologie vorder. 
• Veranderinge in verbruikersgedrag, bestedingsgewoontes, smaak en voorkeure is 'n 
deurlopende uitdaging vir ondernemings. 
• Die uitdagings sluit in om tred te hou met veranderinge in verbruikersmaak en -vraag deur 
navorsing te doen, maniere te vind om verbruikersvraag te beïnvloed en 
advertensieveldtogte / verbruikersopnames uit te voer 
 

Demografie en psigografie  

• Verbruikers se houding, belangstellings, opinies en lewenstyle bepaal die kenmerke van 

die verbruiker.  

• Dit is moeilik om die demografie / psigografie van die teikenmark te bepaal omdat dit 

gereeld verander.  

• Die verbruikersmark is uiteenlopend op kulturele en sosiale agtergrond, wat 'n direkte 

invloed het op die keuses wat hulle maak.  

• Die uitdagings sluit in die insameling / interpretasie van inligting oor die teikenmark en om 

die data te gebruik om 'n bemarkingstrategie te ontwikkel. 

 • Die demografie en psigografie kan vinnig verander en ondernemings moet net so vinnig 

verander as hulle hul kliënte wil behou.  
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Sosio-kulturele faktore  

• Sosiaal-kulturele faktore beskryf die algemene gedrag en houdings van 'n spesifieke 

samelewing. 

 • Soos die samelewing verander, sal die kulturele waardes en praktyke van individue ook 

so wees.  

• Ondernemings moet bewus wees van verandering en dat hulle bedreigings kan vermy en 

die nuwe geleenthede wat die verandering kan bied, kan benut. 

 • Besighede moet bewus wees van sosiale neigings en invloedryke veldtogte wat koop 

bevorder. 

 • Die uitdaging is om inligting oor veranderings in te samel en daarop te reageer deur 

praktyke aan te pas om die klantebasis te behou en te vergroot. 

 

 2.1.3 Maniere waarop ondernemings mededinging in die mark kan oorkom  

• Die bestuur moet toesien dat die onderneming homself van die mededingers onderskei 

deur in te pas op wat die kliënt wil hê. 

• Bied meer persoonlike dienste deur te reageer op die behoeftes / verwagtinge van die 

kliënt.  

• Bied laekoste-ekstras aan, soos verbeterde kredietvoorwaardes / afslag / lojaliteitskemas, 

ens. 

• Laer  pryse √ as die van die ander ondernemings.  

• Die verkoop van produkte van hoogstaande gehalte / nuwe produkte / dienste waarin die 

kliënte moontlik sou belangstel.  

• Deur die beste werkgewer te wees met goed opgeleide / kundige personeellede wat 'n 

beter werksatmosfeer skep.  

• Versterking van die onderneming deur promosie-idees soos plakkate of veldtogte op 

sosiale media te gebruik.  

• Die opdatering van die beeld van die onderneming, soos om die voorkant van die perseel 

te verf, die besigheid modern / uitnodigend te laat lyk. 

• Om tred te hou met die ontwikkeling in die sakesektor, na verbruikersneigings / belegging 

in nuwe tegnologie.  

• Verbetering van klantedienste en om hulle gelukkig te hou. 

 

2.1.4  
Uitdagings van die makro-omgewing 
Verandering in inkomstevlakke 
• Faktore soos werkloosheid / hoë rentekoers kan verbruikers met minder besteebare 
inkomste laat. 
• Verlaagde verbruiksbesteding sal lei tot 'n laer wins vir ondernemings. 
 
Politieke veranderinge 
• 'n Verandering in die regering kan politieke onstabiliteit tot gevolg hê en potensiële 
beleggers afskrik. 
• 'n Onderneming wat op ingevoerde / uitgevoerde goedere staatmaak, kan moontlik deur 
die regering se houding ten opsigte van die heffings en tariewe in die gesig gestaar word. 
 
Kontemporêre wetgewing 
• Die regering het die Nasionale Kredietwet en Verbruikersbeskermingswet ingestel om 
ondernemings en kliënte te beskerm. 
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Arbeidsbeperkings 
• Die regering het 'n aantal wette aanvaar wat beperkings op arbeidspraktyke vir 
ondernemings oplê. 
• Hierdie beperkings is 'n uitdaging vir ondernemings wat die regte kandidaat vir die werk 
moet vind. 
• Hierdie beperkings maak dit 'n uitdaging vir die onderneming om geskikte mense plaaslik 
en internasionaal in diens te neem. 
 

Mikro-uitleen 

  Mikro-lenings is die toestaan van klein lenings aan mense wat nie krediet by banke kan 
kry nie. 

 Mikro-uitleen plaas ondernemings onder druk omdat hulle mikro-ondernemings wil 
ondersteun, maar dit is 'n groot risiko omdat baie misluk en nie skuld kan terugbetaal 
nie. 

 

Globalisering / internasionale uitdagings 

 Globalisering verwys na die uitruil van produkte / dienste / kapitaal en arbeid oor 
grense / lande. 

 Plaaslike besighede ding mee met internasionale ondernemings om plaaslike 
verbruikers 

 Ondernemings moet bewus wees van wêreldwye netwerke en die gevolge daarvan. 

 Die oorsese migrasie van geskoolde arbeid kan plaaslike vaardigheidstekorte tot 
gevolg hê. 

 Dit beteken meer mededinging vir ondernemings wat reeds onder druk is om plaaslik 
mee te ding. 

 Sommige internasionale ondernemings stort hul produkte in Suid-Afrika teen die laer 
prys as dié waarteen plaaslike ondernemings dit kan bekostig om dit te verkoop. 
 

Sosiale waardes en demografie 

 Mense se waardes beïnvloed sommige van hul koopgedragsgewoontes as hulle 
produkte koop waarmee hulle identifiseer. 

 Gesindhede teenoor besparing en handelsmerklojaliteit kan 'n invloed hê op 
verbruikers se gewoontes. 

 

Sosio-ekonomiese kwessies 
•          Ondernemings het te kampe met baie uitdagings van armoede, werkloosheid, 

onvoldoende onderwys, vaardigheidstekorte, misdaad en MIV en vigs. 
•         Al hierdie dinge maak 'n suksesvolle onderneming baie moeilik. 
 

2.1.5 Voorbeelde van hoe die uitdagings van besigheidsomgewings deur middel van 
scenario's beoordeel kan word 

VASHNIE FASHION DESIGNERS (VFD) 
 

Vashnie Fashion Designers neem modeontwerpers in diens wat ten spyte van verskeie 
waarskuwings altyd laat is. Die regering het invoertariewe verhoog en dit maak dit moeilik vir VFD 
om voort te gaan met die invoer van ontwerpersklere uit China. VFD koop hul grondstowwe by 
Ditebogo Klerevervaardigers wat gewoonlik nie in voorraad is nie. 
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U moet die uitdagings identifiseer wat die internasionale onderneming in die gesig staar en 

u antwoord motiveer deur aan te haal uit die scenario. 

• Klassifiseer die geïdentifiseerde uitdagings volgens hul sake-omgewing. 

• Daar word ook verwag dat die omvang van die beheer van internasionale ondernemings 

oor ELKE sakeomgewing genoem word. 

Voorgestelde antwoorde  

UITDAGING BESIGHEIDS
OMGEWING 

MATE VAN BEHEER  

 
VFD het ontwerpers in diens 
geneem wat ondanks verskeie 
waarskuwings voortdurend 
laat is vir werk.  

Mikro  Volle beheer  

 
VFD koop hul materiaal van 
Ditebogo Klerevervaardigers 
wat gewoonlik nie in voorraad is 
nie.  

Mark  Min/Beperkte/Gedeeltlike beheer  
 

 
Die regering het invoertariewe 
verhoog, wat dit vir VFD 
moeilik maak om voort te gaan 
met die invoer van ontwerpe 
uit China. 

Makro   Geen beheer  

 

2.1.6  

Voorbeelde van kontemporêre wetgewing 
Nasionale Kredietwet 
• Hierdie wet is ingestel om sowel ondernemings en verbruikers te beskerm teen nalatige 
uitleenpraktyke wat die skuld te veel maak vir ondernemings en verbruikers. 
 
Wet op Verbruikersbeskerming 
• Hierdie wet bevorder die maatskaplike en ekonomiese welvaart van verbruikers in Suid-
Afrika. 
 
Wet op Gelyke Indiensneming 
• Hierdie wet is daar om onbillike diskriminasie in die onderneming teen ras, kleur, 
ouderdom, geslag, godsdiens of gestremdheid uit te skakel. 
• Dit verseker dat die demografiese samestelling van die land op alle vlakke van die 
onderneming weerspieël word 
 
Wet op breëbasis swart ekonomiese bemagtiging 
• Hierdie wet verseker dat voorheen benadeelde mense ten volle aan die ekonomie 
deelneem. 
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Wet op Basiese Diensvoorwaardes 
• Dit handel oor die grondwetlike regte by die werkplek deur kwessies soos werkure / verlof 
/ dienskontrakte en ander werksomstandighede in die onderneming aan te spreek. 
 
Wet op Arbeidsverhoudinge 
Dit handel oor arbeidsgeregtigheid en om gesonde industriële verhoudings tussen die 
werkgewers en die werknemers in die onderneming te bewerkstellig 
 
Vaardigheidsontwikkelingswet 
Die hoofdoel van hierdie wet is om die vaardighede van alle mense in Suid-Afrika en 

diegene wat in die sakewêreld werksaam is, te verbeter. 

 

Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes / COIDA 

• Dit bied vergoeding vir ongeskiktheid of dood wat veroorsaak word deur beserings of 

siektes wat werknemers gedurende die loop van hul diens opgedoen het 
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BESIGHEIDSTUDIES  

GRAAD 11  

KWARTAAL EEN 

HOOFSTUK TWEE 

AANPASSING BY DIE UITDAGINGS VAN DIE BESIGHEIDS - 

OMGEWINGS  

INHOUDSOPGAWE 

ONDERWERPE  BLADSY 

Riglyne vir eksamens rakende aanpassing by 

die uitdagings van die besigheidsomgewings 

 

Terme en definisies  

Maniere waarop besighede kan aanpas by die 

uitdagings van die mikro-omgewing. 

 

Maniere waarop besighede kan aanpas by die 

uitdagings van die markomgewing 

 

Maniere waarop besighede kan aanpas by die 

uitdagings van die makro-omgewing 

 

Betekenis van invloedwerwing/lobby  

Redes waarom besighede invloed werf/lobby  

Tipes invloedwerwing/lobby  

Betekenis van netwerke  

Voorbeelde van netwerke  

Belang / voordele van netwerke  

Betekenis van magsverhoudinge  

Maniere waarop ondernemings 

magsverhoudinge kan vorm 

 

This chapter consists of 9 pages  
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INHOUD BESONDERHEDE VIR ONDERRIG, LEER EN ASSESSERINGSDOELEINDES 

 

AANPASSING OP UITDAGINGS VAN DIE BESIGHEIDSOMGEWINGS 

Leerders moet in staat wees om: 

• Verduidelik / bespreek / beveel maniere aan waarop ondernemings by die uitdagings van die 

mikro-, mark- en makro-omgewing kan aanpas, bv .: 

o Ondernemings kan moeilike werknemers hanteer as 'n mikro-omgewingsuitdaging deur die 

werwings- en induksiebeleide te hersien. 

• Die volgende maniere waarop ondernemings by die uitdagings van die makro-omgewing kan 

aanpas, kan definieer / verduidelik / bespreek; 

o Inligtingsbestuur 

o Strategiese beplanning en bestuur 

o Samesmeltings, oornames, verkrygings en alliansies 

o Organisasie-ontwerp en buigsaamheid 

o Direkte invloed op die omgewing en maatskaplike verantwoordelikheid 

• Gee praktiese voorbeelde van samesmeltings, oornames, verkrygings en alliansies. 

• Identifiseer hierdie voorbeelde uit gegewe scenario's / stellings. Haal aan uit hierdie scenario's / 

stellings om u antwoord te staaf. 

• Stel maniere voor waarop ondernemings 'n direkte invloed op die omgewing kan hê. 

• Beveel projekte aan wat deur ondernemings onderneem kan word as deel van maatskaplike 

verantwoordelikheid en verduidelik die voordele van hierdie projekte vir besighede. 

• Definieer die term invloedwerwing/lobbying 

• Bespreek / Verduidelik die redes waarom ondernemings saamwerk 

• Verduidelik / bespreek / beskryf die volgende soorte invloedwerwing/lobbywerk, bv .: 

o Verskansing teen inflasie 

o Bedingingsessies tussen bestuur en vakbonde, 

o Beïnvloedende toesighoudende liggaam / reguleerders 

• Verduidelik die betekenis en belangrikheid van netwerke. 

• Gee praktiese voorbeelde van netwerkvorming. 

• Bespreek / Verduidelik / Beskryf die voordele van netwerkvorming. 

• Definieer die betekenis van magsverhoudinge. 

• Bespreek / verduidelik / beskryf maniere waarop ondernemings magsverhoudinge kan vorm, bv. 

o Strategiese alliansie-ooreenkomste 

o Oorreding van groot beleggers, 

o Maatskappyverteenwoordigers se invloed 

• Identifiseer invloedwerwing/lobby-, netwerk- en magsverhoudinge vanuit gegewe scenario's / 

gevallestudies / stellings. 

 

Terme en definisies 

Term Definisie 
Inligtingsbestuur Die opspoor, opneem, stoor en herwin van inligting uit verskillende 

bronne, sodat dit effektief deur die onderneming gebruik kan word. 

Strategiese reaksie 'N Reaksie op 'n behoefte  wat geïdentifiseer is, 'n stelsel te ontwikkel 

wat op die langtermyn wat, sal voldoen. 

Samesmelting Wanneer twee ondernemings van soortgelyke groottes vrywillig 

kombineer om een te word. 
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Oorname Die daad om beheer oor te neem, veral as een maatskappy 'n ander 

maatskappy teen sy wil uitkoop. 

Alliansies 'N Vereniging word gevorm tussen organisasies met soortgelyke 

belange, aard of eienskappe tot wedersydse voordeel. 

Verskansing Dit is wanneer 'n mens sy geld op so 'n manier probeer belê dat die 

waarde daarvan vinniger groei as inflasie. 

Netwerkvorming Interaksie met ander om inligting uit te ruil en professionele kontakte te 

ontwikkel om nuwe kliënte, beter verskaffers, ens. te bekom. 

 

 

1 inleiding 
• Besighede werk in dinamiese sakeomgewings wat baie uitdagings vir hul bedrywighede 
inhou. 
• Die winsgewendheid en sukses van ondernemings hang af van hoe hulle reageer op 
uitdagings wat die interne en eksterne omgewings stel. 
• Besighede funksioneer binne die politieke konteks van die land, daarom kan veranderings in 
die bestuur van die land 'n negatiewe uitwerking op ondernemings hê. 
• Daar is 'n toenemende neiging vir mense om vrylik tussen lande te beweeg en dat 
ondernemings oor internasionale grense handel dryf. 
• Ondernemings het sterk verhoudings nodig om in die mark te slaag. 
 
2 Maniere waarop ondernemings kan aanpas by uitdagings van die mikro-, mark- en 
makro-omgewing. 
 
Maniere waarop besighede kan aanpas by die uitdagings van die MIKRO-omgewing 

UITDAGINGS AANBEVELING 

Moeilike 

werknemers 

 Ondernemings kan moeilike werknemers hanteer, soos deur die 
werwings- en induksiebeleide te hersien. 

 Ondernemings moet strategieë ontwikkel om verskillende soorte 
persoonlikhede te hanteer. 

 Ondernemings moet beradingsessies aanbied aan werknemers met 
persoonlike probleme. 

Gebrek aan visie en 

missie 

 Die bestuur moet 'n duidelike visie hê wat alle werknemers verstaan en 
aan gekommunikeer word. 

 Die visie moet en missieverklaring moet geïmplementeer word op 'n 
manier wat die interne omgewing vorm. 

 Die visie en missie moet die gebruik van hulpbronne en optrede van 
werknemers rig. 

 Ondernemings se waardes moet sigbaar wees in hul etiese standaarde 
en die manier waarop werknemers behandel word. 

 Die bestuur moet in staat wees om veranderinge in die interne 
omgewing te voorsien, sodat hulle doelstellings en bedrywighede 
proaktief kan beplan. 
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Gebrek aan 

voldoende 

bestuursvaardighede 

 'n Ondernemingsbestuurder moet vaardig wees in tegniese aspekte van 
hul werk en in die hantering van werknemers. 

 Bestuurders benodig goeie interpersoonlike en 
konflikoplossingsvaardighede. 

 Bestuurders moet bestuurs- en leierskapkursusse bywoon. 

 Ondernemings kan mentors en afrigters van suksesvolle ondernemings 
versoek om hul bestuurders op te lei. 

Vakbonde, stakings 

en vertraag 

 Bestuurders moet billik en deursigtig met vakbonde handel. 

 Hulle moet verhoudings met vakbondverteenwoordigers opbou sodat 
stakings deur positiewe onderhandelinge vermy kan word. 

 Die onderneming kan ook van die KVBA/CCMA gebruik maak om 'n 
ooreenkoms met die vakbonde te bereik. 

 Werkgewers het 'n strategie vir arbeidsverhoudinge nodig waar 'n 
onderneming positief en sinvol met sy werknemers omgaan voordat 
spanning toeneem en stakings dreig. 

 Ondernemings moet werknemers sodanig kan bestuur dat goeie 
werksverhoudinge gehandhaaf word en geskille betyds opgelos word. 

 
 

3  Maniere hoe besighede kan aanpas by die veranderinge in die MARK omgewing 

UITDAGINGS AANBEVELING 

Mededinging 

 Ondernemings moet hul toetrede tot die bedryf in die mark in ag 
neem. 

 Doen navorsing en identifiseer klante se behoeftes. 

 Bied produkte of dienste aan van goeie kwaliteit 

 Bied meer persoonlike dienste aan. 

 Sorg dat die personeel goed opgelei en kundig is. 

Aanbodtekort 

 Kies verskaffers wat betroubare verskaffers is. 

 Handhaaf 'n goeie verhouding met verskaffers. 

 Sluit kontrakte met verskaffers om grondstowwe van goeie gehalte 
in voldoende hoeveelhede te verseker. 

 Neem verskaffers oor om kontinuïteit van die aanbod te verseker. Dit 
word terugwaartse integrasie genoem. 

Verandering in 

verbruikersgedrag 

 Die bemarking van die onderneming moet deurlopende navorsing 
doen om die algemene gedragspatrone te ondersoek. 

 Die bemarkingsbestuurder moet die veranderinge in 
verbruikerspatrone van verbruikers monitor en daarop reageer. 

Demografie en psigografie 

 Ondernemings moet toesien dat hul inligting op datum en akkuraat 
is. 

 Hulle moet data akkuraat interpreteer sodat hulle 'n effektiewe 
bemarkingstrategie en -plan kan beplan. 

 Hulle moet die houding, smaak en begeertes van die mark dophou 
en bestudeer. 

Sosio-kulturele faktore 

 Die ondernemers moet op hoogte bly van sosio-kulturele 
veranderinge. 

 Hulle moet op sosio-ekonomiese faktore kan reageer deur die 
interne omgewing van die onderneming aan te pas. 

 Ondernemings moet die bemarkingstrategie en bemarkingsplan 
dienooreenkomstig kan verander. 
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 Ondernemings moet mense van verskillende sosiale en kulturele 
groepe in diens neem sodat hulle 'n innerlike siening kan kry van hoe 
om in die verskillende groepe se behoeftes te voorsien. 
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4 Maniere waarop ondernemings by die uitdagings van die MAKRO-omgewing kan 

aanpas 

 
Die volgende maniere waarop sake kan aanpas by uitdagings van die makro-
omgewing, word hieronder volledig bespreek: 
• Inligtingsbestuur 
• Strategiese reaksies 
• Samesmeltings, oornames, verkrygings en alliansies 
• Organisatoriese ontwerp en buigsaamheid 
• Direkte invloed op die omgewing en maatskaplike verantwoordelikheid 
 

4.1 Inligtingsbestuur 
• Inligting moet gevind / aangeteken / geberg / maklik opgespoor en effektief gebruik word. 
• Ondernemings moet 'n effektiewe inligtingbestuurstelsel implementeer wat toeganklik en bruikbaar 
is vir alle personeel. 
• Hulle moet groot kapitaal belê in inligtingstegnologie-stelsel (IT) om sakebedrywighede op te 
dateer. 
• Moderne IT-oplossings stel besighede in staat om vinniger en beter in die behoeftes van die kliënt 
te voorsien. 
• Besighede kan voordeel trek uit 'n toename in markaandeel en winsgewendheid. 

 
4.2 Strategiese reaksies 
• Die bestuur moet strategiese reaksies op verskillende uitdagings ontwerp deur alle inligting te 

ontleed deur die betrokkenes te identifiseer. 
• Kry 'n duidelike beeld van die standpunte en vereistes van elke belanghebbende 
• Ondernemings moet bewus wees van nuwe mededingers in die mark en hulle moet in staat wees 
om op dreigemente strategies te reageer. 
• Hulle moet strategiese planne maak om volhoubaar te bly in 'n mededingende mark. 
• Korrekte strategiese reaksies help ondernemings om die belangrikste kenmerke van hul produkte 
te identifiseer. 

 
4.3 Samesmeltings, oornames, verkrygings en alliansies 
• Besighede moet soms vinnig besluite neem om te oorleef as gevolg van uitdagings uit die 

sakewêreld. 
• Hulle kan samesmeltings, oornames, verkrygings en alliansies implementeer as oplossings om op 
die uitdagings van die omgewing te reageer. 
 

Samesmeltings 
• Dit vind plaas wanneer twee ondernemings saamstaan en een nuwe onderneming vorm. 

• Wanneer twee ondernemings, gewoonlik deur ‘n ooreenkoms, een word. 
• As dit 'n openbare maatskappy is, sal die aandeelhouers hul aandele in een maatskappy ruil vir 
die ekwivalente waarde van aandele in die nuwe samesmeltende maatskappy. 
 

Oornames 
• Die aankoop van 'n onderneming (teiken) deur 'n ander maatskappy (bieër) gewoonlik teen die wil 

van hul teikens. 
• Besighede wat bestaande ondernemings oorneem deur sy aandele uit te koop totdat die 
onderneming beherende belange het. 
 

Verkrygings 
• 'n Onderneming koop 'n ander onderneming teen 'n ooreengekome prys. 

• Dit kom gewoonlik voor by private ondernemings wat nie genoteer is nie. 
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Alliansies 
• Dit is ooreenkomste wanneer twee of meer ondernemings saamwerk om hul doelstellings te 

bereik. 
• Organisasies met dieselfde belangstelling / aard / eienskappe kies om saam te werk tot die 
wedersydse voordeel van albei organisasies. 
• Hulle bly apart en werk slegs met mekaar saam. 
OPMERKING: U moet praktiese voorbeelde van samesmeltings, oornames, verkrygings en 
alliansies kan gee. 

 
4.4 Organisatoriese ontwerp en buigsaamheid 
• Organisatoriese ontwerp beskryf hoe 'n onderneming gestruktureer is en hoe dit sy kultuur 

kommunikeer. 
• Dit is 'n proses om mense / inligting / tegnologie van 'n organisasie te integreer sodat die 
winsgewendheid van die onderneming verbeter word. 
• Besighede moet buigsaam wees in hul organisatoriese ontwerp en strategieë sodat hulle in 'n 
veranderende mark kan meeding. 
• Hulle moet die organisatoriese ontwerp verander om aan te pas by 'n spesifieke uitdaging. 

 
4.5 Direkte invloed op die omgewing en maatskaplike verantwoordelikheid 
• Direkte invloede op ondernemings spruit meestal uit wetgewing / handelsooreenkomste en 

mededingersstrategieë. 
• Suksesvolle ondernemings en hul omgewing pas by die onvermydelike invloede aan deur 'n 
mededingende omgewing te skep. 

 
4.5.1 Maniere waarop ondernemings 'n direkte invloed op die omgewing kan hê 
• Ondernemings moet buigsaam wees deur betrokke te raak by navorsing / ontwikkeling sodat hulle 

kan voortgaan om te werk. 
• Beïnvloed sy verskaffers deur langtermynkontrakte te onderteken. 
• Skep nuwe gebruike vir 'n produk deur nuwe kliënte te vind. 
• Beïnvloed reguleerders deur middel van netwerkvorming/lobbying en bedinging. 
• Begin bedingingsessies tussen bestuur en vakbonde. 
• Beïnvloed die eienaars deur die inligting in jaarverslae te gebruik. 
• Onderhandel oor strategiese alliansie-ooreenkoms deur middel van kontraktuele prosesse. 

 
4.5.2 Maatskaplike verantwoordelikheid 
• Toenemende druk in die besigheidsomgewing dwing besighede om meer maatskaplik 

verantwoordelik te word deur terug te gee aan gemeenskappe. 
• 'n Sakekode moet die norme en waardes van die gemeenskap waar hierdie funksioneer, in ag 
neem. 
• As 'n onderneming toegewyd is om omgewings- en die maatskaplike verantwoordelikheid na te 
kom, sal dit 'n drievoudige  basislyn lewer wat planeet, /persone/mense en profyt/wins insluit. 
 

Projekte wat onderneem kan word as deel van die maatskaplike 
verantwoordelikheid 
• Ondernemings moet werknemers toelaat om betrokke te raak by die maatskaplike 

ontwikkeling. 
• Bestuurders moet die omgewing beskerm en aan 'n gemeenskaplike effektiewe program 
deelneem. 
• Omgewingsvriendelike veldtogte 
• Donasies maak aan liefdadigheidsorganisasies 
• Neem deel aan ekonomiese ontwikkeling 
• Liefdadigheidsgemeenskapsprojekte 
• Bevoordeel die onderneming deur verhoogde verkope as gevolg van die klantelojaliteit. 
• MIV- en vigs-bewusmakingsprogram 
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Voordele van KMI-projekte vir ondernemings 

• Verhoog werknemers se moraal en werkstevredenheid wanneer hulle by maatskaplike 

verantwoordelikheidsprogramme betrokke is. 
• KMI-projekte kan gebruik word as 'n bemarkingstrategie om hul produkte te bevorder. 
• KMI-projekte bevorder spanwerk binne besighede. 
• KMI help beleggers te lok as gevolg van verhoogde winste / inkomste 
• Bevorder kliëntelojaliteit wat lei tot meer verkope. 
• Kan ervare werknemers lok / die poel geskoolde arbeid vergroot wat produktiwiteit kan verhoog. 
• Positiewe / verbeterde beeld terwyl die onderneming na werknemers omsien / op 'n 
verantwoordelike manier optree. 
• 'n Onderneming kan 'n mededingende voordeel hê, wat lei tot goeie publisiteit / 'n beter reputasie. 
• Die onderneming geniet die welwillendheid / ondersteuning van gemeenskappe. 
 

5 Invloedwerwing, netwerkvorming en magsverhoudinge 
 
5.1.1 Betekenis van invloedwerwing/lobbying 
• Invloedwerwing verwys na die proses om wetgewing of besluitneming in die parlement te 

beïnvloed. 
• Dit behels die verkryging van openbare steun vir 'n saak soos kinders of diereregte. 
• Dit is 'n georganiseerde proses waar individue, ondernemings en organisasies hul invloed gebruik 
om die regeringsbeleid te verander. . 
• Invloedwerwing is spesifiek van toepassing op wetgewers en regeringsamptenare en dit is 'n 
deelnemende benadering tot die regering. 
• Dit word gedoen deur verskillende mense met soortgelyke motiewe, oortuigings of kommersiële 
posisies. 
 

5.1.2 Redes waarom besighede invloedwerwing doen 

• Ondernemings doen 'n invloedwerwing met hul reguleerder of toesighoudende instansie ten 

einde pryse, beleide, regulasies en ander besluite wat deur die reguleerder of die toesighoudende 

liggaam geneem word, te beïnvloed 

• Ondernemings of mense doen invloedwerwing om wette te verander soos kinderarbeidwette, 

skoon lug- en waterwette, munisipale regulasies, ens 

• Hulle sienings is belangrik en word gehoor en maak dus 'n verskil en bied oplossings vir 

besigheidsuitdagings. 

• Invloedwerwing bevorder sakemanne se saak en bou vertroue op die publiek. 

 

5.1.3 Tipes Invloedwerwing 

Verskansing teen inflasie 

• Ondernemings gebruik verskansing om hul finansiële beleggings te beskerm deur die risiko te 

versprei. 

• Besighede belê surplusfonds sodat die waarde daarvan vinniger groei as inflasie. 

• Hulle kan teen inflasie verskans deur hul surplusbates / geld in beleggings met intrinsieke 

waarde te belê, bv. goud / olie / eiendom ens. 

• Die besigheid gebruik verskansing deur effekte, aandele, eiendom of edelmetale soos goud te 

koop om kapitaal te beskerm teen die gevolge van inflasie. 

• Dit is 'n metode wat ondernemings probeer om die risiko te verminder as hulle nie seker is van 

moontlike prysskommelings nie. 

 

 

 

 

Bedingingsessies tussen bestuur en vakbonde 
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• Hierdie sessies stel werknemers in staat om as 'n groep met werkgewers te onderhandel om 

werknemers se regte te beskerm. 

• Bedingingsessies verhoed arbeidsstakings en verskaf kritieke inligting aan mense met mag 

• Besighede sorg dat hul verteenwoordigers opgelei / vaardig is om te onderhandel, namens hulle. 

• Die doel van bedingingsessies is om 'n wen-wen-situasie vir alle partye te vind. 

• Die bestuur sal probeer om die vakbond te oortuig om sy voorstel te aanvaar, en die vakbond sal 

die bestuur probeer oorreed om hul eise te aanvaar. 

• Die uitslag van 'n suksesvolle bedingingsessie kan die onderneming beskerm teen die negatiewe 

impak van stakings wat veroorsaak word deur lae produktiwiteit. 

• Ondernemings moet billik / deursigtig wees om vertroue en goeie kommunikasie met vakbonde 

te bewerkstellig. 

 

Die toesighoudende liggaam / reguleerders beïnvloed 

• Daar is 'n groot aantal toesighoudende liggame en reguleerders wat in die sakeomgewing werk. 

• Besighede neem 'n aktiewe rol in professionele liggame. 

• Deur hul lidmaatskap / voorspraak / voorleggings kan hulle moontlik veranderings aan bestaande 

regulasies beïnvloed. 

• Ondernemingsbestuurders is betrokke by debatte en besprekings wat die openbare beleid vorm. 

• Ondernemings beïnvloed en onderhandel met hierdie reguleerders om hul eie volhoubaarheid te 

beskerm. 

• Dit is in die beste belang van ondernemings om die riglyne en beperkings van hierdie liggame na 

te kom om in besigheid te bly 
 

5.2 Netwerk 

5.2.1 Betekenis van netwerke 

• Dit verwys na 'n gekoördineerde aktiwiteit waar mense met 'n soortgelyke doelstelling inligting en 

idees ontmoet en uitruil. 

• Die doel van netwerke is om soveel as moontlik mense te bereik en om elke kontak te laat tel. 

• Dit is 'n instrument wat deur ondernemings gebruik word om verkope te verhoog 

• Besighede kan lid word van die sakekamers en nywerhede / 

professionele sakeklubs / informele sosiale groepe om nuwe kontak te ontmoet. 

 

5.2.2 Voorbeelde van netwerkvorming 

• Formele netwerke: georganiseerde plaaslike, provinsiale en nasionale kamers vir sake, nywerheid 

en handel. 

• Informele netwerke: sosiale en minder georganiseerde koördinering. 

• Ondernemingsbestuurders werk byvoorbeeld gereeld terwyl hulle gholf speel, sportbyeenkomste 

bywoon of by sosiale programme betrokke raak. 

• Sosiale media en die internet: Nuwe en goedkoop maniere waarop ondernemings kan netwerk via 

forums en sakegroepe 

 

5.2.3 Belangrikheid of voordele van netwerkvorming 
• Besighede kan nuwe kliënte lok, wat lei tot 'n groter markaandeel en winsgewendheid. 
• Netwerk kan 'n uitstekende bron wees van nuwe perspektiewe en sake-idees. 
• Laat bestuurders toe om nuwe ondernemingsverhoudings te bou en nuwe sakegeleenthede te 
genereer. 
• Speel 'n rol in die bemarking en uitbreiding van 'n onderneming. 
• Help besighede om toekomstige besigheidsbesluite te neem. 
• Ondernemings kan ondersteuning kry wanneer verteenwoordiging by verskillende owerhede 
beplan word. 
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5.3.2 Maniere waarop ondernemings magsverhoudinge kan vorm 

Strategiese alliansie / vennootskapsooreenkomste 

• Ondernemings vorm vennootskapsooreenkomste ten einde mekaar se betrokkenheid te 

bevoordeel. 

• Hierdie vennootskapsalliansies help partye om voordeel te trek uit infrastruktuurontwikkeling en 

skaars vaardighede. 

• Hierdie alliansies is ontwerp om voort te bou op die kundigheid van elke vennoot en op die manier 

waarop hulle mekaar aanvul. 

 

Oorreding van groot beleggers 

• As 'n besigheid 'n kragtige belegger het, kan die onderneming dikwels baat vind by die 

verhouding, sodat dit makliker krediet kan kry en beter aanbiedings van verskaffers kan kry. 

• Besighede nooi magtige invloedryke mense om in hul raad van direkteure te sit om advies van die 

mense te kry. 

• Om sulke kragtige mense as deel van die onderneming hê, kan 'n positiewe invloed hê √ op die 

reputasie en beeld van die onderneming. 

• As 'n onderneming 'n groot / kragtige belegger het, kan die onderneming makliker krediet verwerf / 

beter aanbiedings van verskaffers kry. 

Maatskappy - verteenwoordigers se invloed 

• Hierdie verteenwoordiger vervul 'n belangrike funksie om beleggers te probeer oorreed om in 'n 

bepaalde sakepraktyk te belê. 

• Mense sal besluite neem op grond van die onderneming se beeld, persoonlikheid, 

kommunikasiestyl en oorredingskrag. 

• Ondernemings moet tyd en energie belê om die regte persoon vir hierdie werk te werf. 
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KONTEMPORÊRE SOSIO-EKONOMIESE KWESSIES 
 
Leerders moet in staat wees om: 
• Lys / Noem / Gee voorbeelde van kontemporêre sosio-ekonomiese kwessies wat 'n 
uitdaging vir besighede bied. 
• Identifiseer sosio-ekonomiese vraagstukke vanuit scenario's / gevallestudies / stellings. 
• Bespreek die impak van kontemporêre sosio-ekonomiese kwessies op 
sakebedrywighede. 
• Bespreek / verduidelik / beskryf tipes etiese wangedrag, bv. seksuele teistering, 
korrupsie, wanbestuur van fondse ens. 
• Bespreek die impak van rowery op sakebedrywighede. 
• Definieer die volgende konsepte en stel maniere voor waarop ondernemings rowery kan 
hanteer, bv. 
• Kopiereg 
• Patent 
• Handelsmerk 
• Identifiseer kopiereg- / patent- en handelsmerkvorm scenario's / gevallestudies / 
verklarings / prente. 
• Definieer / verduidelik die betekenis van industriële verhoudings. 
• Definieer die volgende konsepte: 
o Stakings 
o Sloerstakings 
o Uitsluitings 
• Bespreek / verduidelik / beskryf die doel van die Wet op Arbeidsverhoudinge. 
• Definieer die term vakbonde en die redes vir die stigting van vakbonde. (Moenie op die 
geskiedenis van vakbonde konsentreer nie). 
• Omskryf / noem / bespreek / verduidelik / beskryf die rolle van vakbonde, bv. die 
hantering van armoedevermindering, werkskeppingsuitdagings ens. 
• Beskryf die funksies van vakbonde / bespreek. 
• Evalueer die funksies van vakbonde vanuit scenario's / gevallestudies en maak 
aanbevelings vir verbetering. 
 

Terme en Definisies  
TERM DEFINISIE 

Ekonomiese 

misdaad 

Bekend as witboordjiemisdaad en in die besigheid gepleeg vir persoonlike 

finansiële gewin, bv. bedrieglike transaksies. 

Ondoeltreffende 

gebruik van 

natuurlike 

hulpbronne 

Vermorsing van skaars hulpbronne deur nalatigheid of verkeerde 

produksiemetodes. 

Bevolkingsgroei Persentasie verandering in die bevolking as gevolg van geboortes, sterftes en 

migrasie 
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Stakings Weiering deur twee of meer werknemers om te werk in 'n poging om werkgewers 

onder druk te plaas om aan hul eise om te gee. 

Korrupsie Dit behels oneerlike aktiwiteite waarin 'n persoon wat gesag toevertrou is in 'n 

onderneming sy / haar vertrouensposisie misbruik ten einde persoonlike wins te 

bekom 

Storting Dit is wanneer ander lande hul oortollige produkte op die SA mark stort om die 

plaaslike mark te oorheers. Afvalprodukte is gewoonlik baie goedkoop 

Seksuele teistering Behels onwelkome of ongewenste seksuele gedrag van iemand by die werk wat 

ongemak, vernedering, aanstoot ens. veroorsaak wat die werk belemmer. 

Rowery Ongemagtigde gebruik / reproduksie of kopiëring van oorspronklike musiek, films, 

boeke of rekenaarsagteware, patentregte en handelsmerke sonder die 

toestemming van die regmatige eienaar. 

Etiese gedrag Tree op op maniere wat ooreenstem met 'n persoon se waardes vir die organisasie 

en die samelewing. 

Patent Eksklusiewe reg toegestaan vir 'n nuwe uitvinding 

Kopiereg Eksklusiewe reg gegee aan die skepper van 'n oorspronklike werk 

Handelsmerk 'n Simbool, woord of kombinasie van woorde wat wettiglik geregistreer is as gebruik 

vir 'n maatskappy of produk. 

Werkplekforums Verteenwoordiger van werknemers in 'n onderneming van 50 werknemers en hoër 

wat afgevaardig is om namens werknemers binne die onderneming op te tree. 

Inflasie Algemene styging in die pryse van goedere en dienste in die land 

Aflegging Onwillekeurige beëindiging van 'n dienskontrak van 'n werknemer deur die 

werkgewer weens bedryfsvereistes. 

Vakbond 'n Georganiseerde vereniging van werkers in 'n handel, groep ambagte of beroep 

wat gevorm word om hul regte en belang te beskerm 
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Staking 'n Werksonderbreking as 'n vorm van protes of om die bedingingsposisie te 

versterk 

Uitsluiting Wanneer die werkgewer hul werknemers van hul werkplek af weghou totdat daar 

ooreengekom is oor sekere onderhandelingsvoorwaardes. 

Industriële aksie Dit is aksies wat stakings insluit en sloerstakings 

 

1 HEDENDAAGSE SOSIO-EKONOMIESE KWESSIES 

 

Betekenis en impak van kontemporêre/hedendaagse sosio-ekonomiese kwessies 

op ondernemings 

 

1.1. Lae inkomstevlakke 

Betekenis van lae inkomstevlakke 

• Suid-Afrika het een van die grootste ongelykhede in inkomste ter wêreld. 

• Dit is te danke aan die grootste verskille in salarisse tussen hoë verdienste en lae 

verdieners. 

 

Impak van lae inkomstevlakke op ondernemings 

• Lei tot 'n afname in die vraag na goedere en dienste wat lei tot 'n afname in omset en 

laer winste vir ondernemings. 

• Mense wat lae salarisse en lone verdien, kan moedeloos raak, wat die produktiwiteit 

negatief beïnvloed. 

• Verbruikers skuif na goedkoper handelsmerke van sekere produkte. 

• Armoede kan lei tot misdade soos winkeldiefstal en roof 

• Ondernemings sal minder winste hê en nie geld hê om uit te brei nie. 

• Die inkomstevlak beïnvloed die moraal van die arbeidsmag en kan lei tot laer 

produktiwiteit wat 'n invloed op die omset van die onderneming het. 

 

1.2 Inflasie 

Betekenis van inflasie 

• Inflasie verwys na die algemene styging in pryse van alle produkte in die land. 

• Dit lei tot 'n afname in die koopkrag van geld. 

 

Impak van inflasie op ondernemings 

• Inflasie verhoog die koste van grondstowwe en ander insette. 

• Dit lei tot optimale produktiwiteit waardeur ondernemings die maksimum moontlike 

opbrengste moet lewer met die minste moontlike inset. 

• Dit verminder verbruikersbesteding, wat lei tot laer verkope en winsgewendheid. 

• Werknemers kan afgelê word wat die werkloosheid verhoog en die koopkrag verder 

verminder. 
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1.3 Sosiale, kulturele en demografiese kwessies 

Betekenis van sosiale, kulturele en demokratiese kwessies 

• Sosiale en kulturele faktore het 'n invloed op die markomgewing omdat dit vorm gee aan 

die manier waarop mense leef / werk / produseer / verbruik ens. 

• Demografiese faktore word gedefinieer as die kenmerke van die bevolking van 'n land, bv. 

ouderdomsverdelings, die geslagsverhouding en die rassesamestelling van die land. 

 

 

 

Impak van sosiale, kulturele en demokratiese kwessies op ondernemings 

• Verskillende groepe mense met verskillende kulture sal anders optree as verbruikers, wat 

die bemarkingstrategie en verkope van die onderneming sal beïnvloed. 

• Nuwe mode- en kultuurneigings skep verskillende soorte verbruikers wat kan lei tot die 

vermindering van die verkope van bestaande produkte. 

• Sommige ondernemings hou moontlik nie op hoogte met die huidige neigings nie en hulle 

kan hul markaandeel verloor. 

 

1.4 Ekonomiese misdaad 

Betekenis van ekonomiese misdaad 

• Ekonomiese misdaad staan ook bekend as witboordjiemisdaad, dit sluit die volgende 

kriminele aktiwiteite in: 

o Bedrog wat verwys na die ongemagtigde gebruik van fondse. 

o Geldwassery wat verwys na die wegsteek van die geld wat onwettig bekom is. 

• 'n Sleutelkenmerk van ekonomiese misdaad is dat geld uit 'n onderneming gesteel word 

deur intellektuele vaardighede en misleiding te gebruik. 

 

Impak van ekonomiese misdaad op ondernemings 

• Verlies aan inkomste as die geld by 'n onderneming gesteel is 

• Verloor werk as 'n onderneming sluit. 

• Ondernemings verloor beleggers. 

• Lei tot 'n afname in beleggersvertroue as gevolg van swak ekonomiese en sake-groei. 

 

1.5 Etiese wangedrag 

Betekenis van etiese wangedrag 

• Dit is sosio-ekonomiese probleme wat binne die onderneming voorkom, wat ook 

bedreigings en uitdagings vir ondernemings inhou. 

• Eties kan gedefinieer word as optree op maniere wat ooreenstem met die persoon se 

waarde. 

• Etiese wangedrag kan gedefinieer word as enige gedrag deur werknemers van die 

onderneming wat nie strook met die waardes van die onderneming nie. 

 

Tipes etiese wangedrag 

Seksuele teistering 
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• Seksuele teistering in die werkplek behels onwelkome of ongewenste seksuele aard van 

iemand by die werk wat ongemak veroorsaak 

 

 

Korrupsie 

• Verwys na oneerlikheid soos omkopery / diefstal / sameswering / “kickbacks”, ens. 

• Dit kom voor wanneer twee partye 'n onwettige, maar wedersyds voordelige ooreenkoms 

aangaan. 

 

 

Wanbestuur van fondse 

• Wanbestuur van fondse verwys na die onregmatige gebruik van fondse wat nie aan 'n 

persoon / werknemer behoort nie, bv. onreëlmatige uitgawes. 

• Dit behels oneerlike aktiwiteite waarin 'n persoon wat met gesag in 'n onderneming 

toevertrou is, sy / haar vertrouensposisie misbruik ten einde persoonlike wins te bekom. 

 

 

Impak van etiese wangedrag op ondernemings 

• Werknemers wat die slagoffer van seksuele teistering was, kan 'n gebrek aan konsentrasie 

/ angstigheid / produktiwiteit ervaar. 

• Korrupsie en wanbestuur van fondse sal lei tot 'n verlies aan inkomste. 

• Korrupsie ondermyn ondernemings en beïnvloed beleggings negatief. 

• Wanbestuur van fondse kan 'n onderneming kos om 'n groot hoeveelheid geld te verloor 

deur direkte bedrog en diefstal. 

• Sake-eienaars wat hierby betrokke is, sal kriminele aanklagte in die gesig staar. 

• Daar is 'n hoë personeelomset weens mense wat vertrek omdat hulle seksueel geteister is. 

• Dit kan lei tot slegte publisiteit en verlies aan kliënte / potensiële beleggers. 

 

1.6 Bevolkingsgroei 

Betekenis van bevolkingsgroei 

• Die woord bevolking verwys na die aantal mense in 'n land. 

• 'n Bevolking ervaar groei wanneer die aantal mense in 'n spesifieke jaar gebore word, groter 

is as die aantal mense wat gedurende dieselfde jaar sterf. 

• Dit is 'n persentasie verandering in die bevolking as gevolg van geboortes, sterftes en 

migrasie. 

 

Impak van bevolkingsgroei op ondernemings 

• Oormatige groei verhoog werkloosheid en misdaad. 

• Die munisipale en gesondheidsdienste kan duur wees, wat daartoe lei dat die verbruiker 

minder geld het om aan ander produkte te spandeer. 

• Meer grond sal gebruik word om huise te bou wat 'n afname in landbougrond en 'n 

afname in die basiese voedselvoorraad beteken. 

• Verbruikers sal minder inkomste hê en die verkope sal daal 

 

 

1.7 Ongeletterdheid 

Betekenis van ongeletterdheid 

• Ongeletterdheid verwys na iemand wat nie kan lees of skryf nie. 
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• Baie ongeletterde mense kan nie werk kry nie, aangesien die meeste poste lees- en 

skryfvaardighede benodig. 

 

 

Impak van ongeletterdheid op ondernemings 

• Besighede moet soms mense in diens neem al het hulle nie die regte vaardighede nie. 

• Die opleiding van hierdie werknemers kan baie duur wees en die onderneming ly 'n 

finansiële verlies. 

• Werknemers wat nie die regte vaardighede het nie, kan ook die oorsaak van ongelukke 

in die werkplek wees, wat 'n uitwerking op die beeld van die onderneming kan hê. 

• Moeilik om produkte te bemark aan mense wat nie kan lees of skryf nie. 

 

1.8 Gebrek aan vaardighede 

Betekenis van 'n gebrek aan vaardighede 

• Suid-Afrika ervaar tans ernstige vaardigheidstekorte in sommige velde soos onderwys, 

medisyne, ingenieurswese en die finansieringsbedryf. 

 

Impak van 'n gebrek aan vaardighede op ondernemings 

• Ondernemings kan nie kandidate met voldoende vaardighede en ervaring vind nie. 

• Ondernemings stel uiteindelik 'n kandidaat aan wat nie oor sekere vaardighede beskik 

nie, wat lei tot swak produkte en dienste. 

• Die opleiding van werknemers is duur en produktiwiteit sal beïnvloed word, aangesien 

dit tyd neem vir nuut opgeleide werknemers om sy / haar nuwe werk te leer. 

• Die koste van arbeid word duur omdat sommige ondernemings kandidate uit die 

buiteland werf. 

 

1.9 Onbeskikbaarheid van natuurlike hulpbronne 

 

Betekenis van die onbeskikbaarheid van hulpbronne 

• Sommige natuurlike hulpbronne soos olie / steenkool / water / goud is skaars. 

• Bogenoemde natuurlike hulpbronne kan opgebruik word as dit nie gemonitor word nie. 

 

Impak van die onbeskikbaarheid van hulpbronne op ondernemings 

• Die onbeskikbaarheid van steenkool het deels tot 'n tekort aan elektrisiteit in Suid-Afrika 

gelei. 

• Baie ondernemings verloor miljoene rande weens beurtkrag en kragonderbrekings. 

• Die gebrek aan vervoer weens die skaarste aan olie wat gebruik word om brandstof te 

vervaardig, kan ondernemings beïnvloed. 

• As die aanbod van natuurlike hulpbronne bedreig word, kan dit 'n negatiewe impak op die 

bedryf van ondernemings hê en die produksieproses belemmer. 

 

1.10 Ondoeltreffendheid in die gebruik van hulpbronne 

Betekenis van die ondoeltreffendheid van hulpbronne 
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• Ondoeltreffende gebruik van bronne impliseer dat vermorsing van hulpbronne vermors 

word. 

• Die vermorsing lei tot verdere uitputting van die natuurlike omgewing en bedreig die 

toekomstige aanbod van natuurlike hulpbronne. 

• Meer hulpbronne word gebruik namate die bevolking groei. 

 

Impak van ondoeltreffendheid in die gebruik van hulpbronne op ondernemings 

• Ondernemings kan nie met hul bedrywighede voortgaan as natuurlike hulpbronne uitgeput 

is nie. 

• Verlies aan produktiwiteit as sakeondernemings tot stilstand kom as gevolg van die 

onbeskikbaarheid van natuurlike hulpbronne. 

 

1.11 Uitputting van natuurlike hulpbronne 

Betekenis van die uitputting van natuurlike hulpbronne 

• Dit verwys na die oorbenutting van natuurlike hulpbronne wat tot uitputting lei. 

• Uitputting van hulpbronne vind meestal plaas met betrekking tot boerdery, mynbou en 

fossielbrandstof. 

 

Impak van die oneffektiwiteit van natuurlike hulpbronne op ondernemings 

• Die aanbod en kwaliteit van natuurlike hulpbronne kan afneem. 

• Sommige natuurlike hulpbronne kan skaars wees en moontlik in die toekoms uitgeput 

wees. 

1.12 Storting 

Betekenis van storting 

• Dit is wanneer goedere uit ander lande Suid-Afrika binnekom teen 'n prys wat goedkoper 

is as die normale waarde van die goedere, omdat meer geproduseer is as wat die land kan 

gebruik. 

• Wanneer ondernemings in 'n ontwikkelde wêreld goedere stuur wat hulle nie in hul eie 

lande kon verkoop nie, na lande in 'n ontwikkelende wêreld waar dit onder die normale prys 

verkoop word. 

• Afvalprodukte is gewoonlik goedkoper as Suid-Afrikaanse produkte. 

 

Impak van storting op ondernemings 

• Verlies aan winste omdat sommige plaaslike produsente nie met goedkoper pryse kan 

meeding nie. 

• Ondernemings kan inkomste verloor en gedwing word om hul bedrywighede te staak. 
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• Kan lei tot 'n afname in plaaslike produksie en verlies aan werkgeleenthede. 

• Plaaslike ondernemings kan nie dieselfde produkte teen 'n gelyke of laer prys produseer 

nie. 

1.13 Stakings 

Betekenis van stakings 

• 'n Staking kan gedefinieer word as 'n kollektiewe, georganiseerde staking van werk deur 

werknemers om hul werkgewers te dwing om aan hul eise te voldoen. 

• Stakings is gewoonlik die resultaat van 'n arbeidsgeskil en dit vind plaas wanneer 

werknemers weier om te werk. 

• Die meeste redes waarom werknemers gewoonlik staak, sluit lone, werksure en 

werksomstandighede in. 

 

Impak van stakings op ondernemings 

• Stakings skrik potensiële beleggers af. 

• Besighede kan gedwing word om veral dié in die “townships”/informele nedersettings te 

sluit. 

• Dit kan lei tot verlies aan produksie, aangesien werknemers tydens stakings afwesig is 

van hul werk. 

• Baie besighede ly skade as gevolg van skade aan eiendom. 

• Dit kan lei tot geweld / aanrandings / plundering / vernietiging van eiendom en intimidasie 

van werkers wat nie staak nie. 

• Werknemers kan hul salaris verloor vir al die dae wat hulle staak. (No work no pay) 

• Ekonomie kan in gevaar gestel word omdat produksie verlore gaan. 

• Die koste van verhoogde salarisse en lone word dikwels aan die verbruiker deurgegee, 

wat inflasie veroorsaak. 

• Besighede verloor inkomste omdat die produktiwiteit laag is. 

 

1.14 Rowery 

Betekenis van Rowery 

• Rowery is die ongemagtigde gebruik / reproduksie van die oorspronklike werk van 'n ander 

persoon. 

• Produkte wat met seerowery verband hou, is rekenaarsagteware / DVD / CD's, ens. 

• Baie mense laai musiek van die internet af sonder om te weet dat hulle iemand anders se 

intellektuele eiendomsreg oortree. 
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Die impak van rowery op ondernemings 

• Dit kan die musiek- / filmbedryf ondermyn omdat hulle geld verloor. 

• Verhoog die pryse van produkte om die verlies aan verkope te vergoed. 

• Lei tot werksverliese in die bedryf 

• Die musiekbedryf voel huiwerig om nuwe talente te ontwikkel, aangesien die element van 

risiko te hoog is. 

• Mag die waarde van die ondernemings skade berokken. 

• Die ondernemings verloor verkope en inkomste wat die bedryf op sy beurt bedreig 

• Die ondernemings verloor produktiwiteit en wins. 

 

2 Moontlike oplossings vir rowery / maniere waarop ondernemings rowery kan hanteer 

Patent 

• 'n Patent verhoed dat ander ondernemings / mense nie dieselfde produk / spesifieke diens 

produseer en verkoop nie. 

• Ondernemings kan 'n patent op nuwe uitvindings uitneem en 'n voorbeeld van hul uitvinding 

by die toepassing insluit. 

• Hulle moet 'n patent by die patente-kantoor in Suid-Afrika registreer. 

• Die uitvinding moet voldoen aan die Patent Act/Wet No. 57 van 1978. 

• Hulle kan regstappe neem teen elkeen wat die uitvinding gebruik. √√ 

 

Handelsmerke 

• Besighede kan handelsmerke hê om hulself en hul produkte te identifiseer. 

• Hulle moet hul handelsmerke in die register van handelsmerke by die maatskappye en 

registrasie van intellektuele eiendom registreer. 

• 'n Geregistreerde handelsmerk word vir ewig beskerm, mits dit elke tien jaar hernu word en 

'n hernuwingsfooi betaal word. 

• Eis skadevergoeding van iemand wat die handelsmerk oortree. 

 

Kopiereg 

• Ondernemings kan iemand dagvaar wat die outeursreg skend. 

• Hulle kan ook iemand dagvaar wat werke verkoop of versprei wat hy / sy geweet het as 

inbreuk op outeursreg. 
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• Hulle kan regstappe neem teen mense wat hul produkte kopieër. 

OPMERKING: U moet in staat wees om scenario's / gevallestudies / verklarings / foto's van 

outeursregte / patente en handelsmerke te identifiseer 

 

3 Betekenis van industriële verhoudings 

• Bedryfsverhoudinge verwys na die verhouding tussen die werkgewer en werknemers. 

• Dit beïnvloed die manier waarop ondernemings deur die Wet op Arbeidsverhoudinge gelei 

word. 

 

3.1 Tipes industriële aksies 

Stakings 

• 'n Staking is wanneer werknemers ophou om heeltemal te werk. 

• Werknemers word nie betaal vir die dae wat aan stakings spandeer is nie. 

• Stakings verteenwoordig die laaste fase van dispuut / onenigheid tussen bestuur en 

werknemers. 

• Die doel van 'n staking is om werkgewers te dwing om in te stem tot die eise van die stakers. 

 

Sloerstakings 

• ‘n Sloerstaking is 'n kollektiewe industriële aksie wat deur werkers geneem word in protes 

teen 'n werkgewer. 

• Werkers werk so stadig as moontlik of verminder produksieproduksie. 

• Werknemers moet steeds betaal word terwyl hulle hul werk doen, terwyl hulle nie betaal 

hoef te word as hulle staak nie. 

 

Uitsluitings 

• 'n Uitsluiting vind plaas wanneer 'n werkgewer werknemers uit 'n werkplek sluit. 

• Werkgewers sluit werknemers dikwels tydens 'n staking uit om die veiligheid van hul 

perseel, toerusting en werksomstandighede te verseker. 

• 'n Uitsluiting is wettig as dit aan die vereistes van die Wet op Arbeidsverhoudinge voldoen. 

 

4 Doel van die Wet op Arbeidsverhoudinge 

• Bied 'n raamwerk waar werknemers, vakbonde en werkgewers saamwerk om 

aangeleenthede rakende indiensneming te bespreek, bv. lone, diensvoorwaardes. 

• Bevorder ordelike onderhandelinge en besluitneming oor werknemersdeelname in die 

werkplek. 

• Bevorder die oplossing van arbeidsgeskille. 

• Bevorder billike indiensnemingspraktyke. 

• Beskryf die verhouding tussen werknemers en werkgewers. 

• Voorsien eenvoudige prosedures vir die registrasie van vakbonde en 

werkgewersorganisasies. 

• Reguleer die regte van vakbonde en vergemaklik kollektiewe bedinging. 

• Reguleer die doeltreffendheid van bedingingsrade en statutêre rade. 

• Vestig werkplekforums om die belangstelling van alle werknemers in die werkplek te 

bevorder, of hulle nou tot die vakbond behoort of nie. 

• Laat werkplekforums toe waar werknemers aan besluitneming kan deelneem. 
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• Stel die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) in om arbeidsgeskille 

op te los deur statutêre versoening, bemiddeling en arbitrasie. 

• Onderskryf die reg om teen afleggings te staak en arbeidsgeskille te vergemaklik. 

• Verduidelik die oordrag van dienskontrakte. 

• Stig arbeidshowe en arbeidsappèlhowe om arbeidskwessies te hanteer. 

 

5 Vakbonde 

5.1 Betekenis van vakbonde 
• 'n Vakbond is 'n organisasie wat die regte van werkers beskerm en beywer vir hul 
belange in onderhandelinge met werkgewers. 
• Dit is 'n groep werknemers wat saamwerk in 'n spesifieke industrie soos mynbou / 
staalwerke / ens. met die doel om die regte van hul lede te beskerm. 
 
5.2 Redes vir die stigting van vakbonde 
• Neem deel aan industriële aksies soos betogings en stakings. 
• Omp politieke stappe te neem om die regeringstrategie te beïnvloed. 
• Instelling van minimum ekonomiese en wetlike voorwaardes. 
• Die beskerming van hul lede. 
• Betrek kollektiewe bedinging vir beter bepalings en voorwaardes. 
• Help werkers wat griewe het soos dissiplinêre optrede / viktimisasie. 
• Onderhandel met werkgewers oor ordentlike werksomstandighede / vergoeding / 
voordele ten einde die lewenstandaard te verbeter. 
• Onderhandeling oor die erkenning van die vakbond en verteenwoordigers deur die 
werkgewer. 
• Die beskerming van werkers teen onbillike arbeidspraktyke en ontslag. 
• Neem regstappe namens lede, indien nodig. 
• Verteenwoordigers en ander lede op te voed oor hoe om hul take in die vakbond uit te 
voer. 
 
5.3 Rol van vakbonde 
• Dien as meganisme waardeur werknemers 'n kollektiewe stem in die werkplek het. 
• Vakbonde kommunikeer die griewe van lede soos die onbillike ontslag, lae lone en 
diensvoorwaardes aan die bestuur van die maatskappy. 
• Hulle verseker dat die werkgewers hul werknemers in die besluitnemingsproses insluit. 
• Hulle verseker dat werknemers billik behandel en gerespekteer word. 
• Vakbonde is betrokke by sosiale dialoog rakende die verligting van armoede, 
werkskepping en verdeling van welvaart. 
 
5.4 Funksies van vakbonde 
• Verbeter die diensvoorwaardes. 
• Verseker dat alle werknemers gelyk behandel word in die werkplek 
• Verteenwoordig die belange van die algemene samelewing en minderheidsgroepe deur 
middel van media en onderhandelinge. 
• Die invloed van regeringsbesluite. 
• Verteenwoordig werknemers korporatief en individueel. 
• Die verbetering van die materiële voordele van hul lede. 
• Instelling van minimum ekonomiese en wetlike voorwaardes / invloed op ekonomiese 
beleid en wetgewing. 
• 'n Rol te speel as morele instellings wat die swakke en onderdruktes sal verhoog en hulle 
die waardigheid en geregtigheid sal gee wat hulle verdien. 
• Die beskerming van werkers teen onbillike arbeidspraktyke en onbillike ontslag. 
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 Neem regstappe namens lede, indien nodig. 
 
 

 

BESIGHEIDSTUDIES  

GRAAD 11  

KWARTAAL EEN 

HOOFTUK VIER  

BESIGHEID SEKTORE  

INHOUDSOPGAWE 

ONDERWERP  BLADSY 

Eksamenriglyne vir besigheidsomgewings 
 

Terme en definisies 
 

Betekenis van die primêre, sekondêre en 

tersiêre sektore. 

 

Verhouding tussen die primêre, sekondêre 

en tersiêre sektor 

 

This chapter has 4 pages 

  



   

37 
 

 

INHOUD BESONDERHEDE VIR ONDERRIG, LEER EN ASSESSERINGSDOELEINDES 
 
BESIGHEIDS SEKTORE 
Leerders moet in staat wees om: 
 
• Verduidelik die betekenis van die primêre, sekondêre en tersiêre sektore. 
• Besoek enige plaaslike sakeonderneming en bepaal die verband / verhouding 
tussen hierdie sektore 
• Die verband / verhouding tussen die primêre, sekondêre en tersiêre sektor kan 
bespreek / verduidelik / beskryf. 
 
Terme en definisies 

TERM DEFINISIE 

Bosbou 
Die bedryf wat die verwerking van hout en verwante 
prosesse bedien, insluitend die bewaring van 
inheemse woude. 

Mynbou 
Onttrekking van waardevolle minerale uit die aarde. 

Voorwaartse skakel 
Ondernemings uit 'n sektor verkoop goedere aan 
ander ondernemings in dieselfde sektor of in 'n ander 
sektor. 

Terugwaartse skakel 
Ondernemings uit 'n sektor koop goedere van ander 
ondernemings in dieselfde sektor of in 'n ander sektor. 

Vervaardiging 
Transformasie/Omskepping van grondstowwe in iets 
nuttigs. 

Versekering 
Twee partye wat 'n risiko deel in die geval van 'n 
finansiële verlies en waar 'n vorm van vergoeding aan 
die party wat verlies ly, betaal word. 

Interafhanklik 
Twee ondernemings, sektore of bedrywe wat op 
mekaar staatmaak om hul beste uitsette te behaal. 

Interverhouding/verbind 
Twee ondernemings, sektore of bedrywe is aan 
mekaar verbind. 
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1 Betekenis van sektore 

Sakesektore is onderafdelings van ekonomiese aktiwiteite, bv. primêr, sekondêr en 

tersiêr. 

 

1.1 Betekenis van die primêre sektor 

• Die primêre sektor is verantwoordelik vir die onttrekking van grondstowwe uit die 

natuur. 

• Hierdie sektor handel oor die ontginning van grondstowwe en natuurlike 

hulpbronne 

• Natuurlike hulpbronne wat nie deur mense vervaardig is nie soos steenkool, goud, 

vis en vee, word uit hierdie sektor onttrek 

• Die hulpbronne wat hulle onttrek word aan die sekondêre sektor van die ekonomie 

gestuur vir die produksie van goedere. 

• Voorbeelde van die primêre sektorbedrywe; mynbou, visvang, landbou, bosbou en 

boerdery 

 

1.2 Betekenis van die sekondêre sektor 

• Hierdie sakesektor is verantwoordelik vir die omskakeling van grondstowwe wat uit 

die primêre sektor verkry word, in bruikbare produkte. 

• Dit bevat die vervaardigingsfabrieke, konstruksie en energieopwekking. 

• Die sekondêre sektor behels die werklike vervaardiging van die meubels. 

• Hierdie onderneming sal die grondstof (die hout) by die verskaffers koop en dit in 

finale produkte maak. 

• Voorbeelde van sekondêre sektore; vervaardiging, klere, voedselverwerking, bou 

en konstruksie word in hierdie sektor aangetref. 

 

 

1.3 Betekenis van tersiêre sektor 

• Hierdie sektor lewer dienste aan die publiek en besighede. 

• Lewer dienste en bring klaarprodukte na die finale verbruiker. 

• Dit sluit dienste in van vervoer, bankwese, regs- en gesondheidsorg. 

• Voorbeelde van die tersiêre sektorbedrywe; verspreiding, bankwese, versekering, 

toerisme, vervoer, vermaak, kleinhandel en regsdienste. 

 

2 Die verhouding tussen die primêre, sekondêre en tersiêre sektor 

• Die primêre sektor hang af van die sekondêre sektor vir vervaardigde goedere soos 

masjinerie / toerusting / kunsmis, bv. 'n boer mag saad van 'n ander plaas benodig 

• Die primêre sektor is afhanklik van die tersiêre sektor vir sy klantbehoeftes. 

• Die sekondêre sektor verwerk die grondstowwe wat uit die primêre sektor verkry 

word, tot meer bruikbare produkte. 

• Die sekondêre sektor is afhanklik van die primêre sektor vir grondstowwe en produkte. 

• Die sekondêre sektor is afhanklik van ander sekondêre bedrywe, bv. BMW het band nodig 

van DUNLOP, 'n ander speler in die sekondêre sektor 
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• Sekondêre sektor benodig die tersiêre sektor om hul verwerkte of vervaardigde goedere 

te verkoop en ook vir dienste soos banke, versekering, vervoer en kommunikasie 

• Die tersiêre sektor hang af van die primêre sektor vir grondstowwe wat nie deur die 

sekondêre sektor verwerk moet word nie. 

• Die tersiêre sektor hang af van die sekondêre sektor vir vervaardigde goedere soos 

kantoormasjiene / kantoormeubels / skryfbehoeftes, ens. 

 

3 Voorbeelde van stellings oor sakesektore. 

Primêre sektor 

Duka Mines spesialiseer in die onttrekking van platinum 

 

Sekondêre sektor 

Super Energy Enterprise produseer mieliemeel en kits sagte pap 

 

Tersiêre sektor 

Timothy Distributors het vier bestuurders in diens geneem om goedere aan verskillende 

verbruikers te lewer. 

 

4 Voorbeeld van 'n scenario oor die verhouding tussen die sakesektore 

 

TENDANI FURNITURES  (TF) 

Tendani Furnitures verkoop eksklusiewe sitkamerstelle en tafels aan verbruikers. 

Tendani koop sy meubels by Andries Manufacturers wat sy grondstof by Kobus 

Timbers koop. 

 

 

Voorbeeld van vrae wat hierbo gevra kan word. 

• Identifiseer DRIE sektore uit die scenario hierbo. Motiveer u antwoord deur uit die 

scenario aan te haal. 

Gebruik die onderstaande tabel as 'n riglyn om hierdie vraag te beantwoord. 

BESIGHEIDSEKTOR MOTIVERING  

1.  

2.  

3.  

• Verduidelik die verhouding tussen die sektore wat geïdentifiseer is uit die bostaande 

scenario. 
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BESIGHEIDSTUDIES GRAAD 11  

KWARTAAL EEN 

HOOFSTUK EEN 

VOORDELE VAN DIE MAATSKAPPY OOR ANDER 

EIENAARSKAPVORME 

INHOUDSOPGAWE 

ONDERWERPE BLADSY 

  

Eksamenriglyne vir ondernemingsvorme  

Terme en definisies  

Eienskappe, voordele en nadele van 'n alleenhandelaar  

Eienskappe, voordele en nadele van 'n vennootskap  

Eienskappe, voordele en nadele van ‘n beslote korporasie  

Eienskappe, voordele en nadele van 'n privaat maatskappy  

Eienskappe, voordele en nadele van 'n maatskappy met 
persoonlike aanspreeklikheid 

 

Eienskappe, voordele en nadele van openbare maatskappy  

Eienskappe, voordele en nadele van 'n maatskappy in 
staatsbesit 

 

Verskil tussen die private en openbare maatskappye  

Verskil tussen die privaat- en 'n maatskappy met persoonlike 
aanspreeklikheid 

 

Eienskappe, voordele en nadele van koöperasies  

Voordele van die stigting van 'n maatskappy bo ander vorme 
van eienaarskap 

 

Uitdagings om 'n maatskappy te stig bo ander vorme van 
eienaarskap 

 

Prosedure vir die stigting van maatskappye  

Wettige vereistes vir die naam van die onderneming  

Akte van oprigting / AVO  

Kennisgewing van inlywing/inkorporasie  

This chapter consists of 16 Pages 
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INHOUD BESONDERHEDE VIR ONDERRIG, LEER EN ASSESSERINGSDOELEINDES 

 
VOORDELE VAN 'N MAATSKAPPY BO ANDER EIENAARSVORME 
 
Leerders moet in staat wees om: 
• Bespreek / Verduidelik / Beskryf die kenmerke, voor- en nadele van ondernemingsvorme. 
(Hersien) 
• Onderskei / tabuleer die verskille tussen ondernemingsvorme. 
• Bespreek / Verduidelik die voordele van die stigting van 'n maatskappy teenoor ander 
vorme van eienaarskap, bv .: 
o Regstatus en aanspreeklikheid. 
o Winsdeling 
o Eienaarskap en bestuur 
o Kapitaal en kontantvloei 
o Lewensduur en kontinuïteit 
o Belasting 
• Bespreek / Verduidelik die uitdagings van die stigting van 'n maatskappy teenoor ander 
vorme volgens bogenoemde voordele. 
• Verduidelik / beskryf / bespreek die prosedure vir die stigting van maatskappye. 
• Bespreek / verduidelik die wetlike vereistes van die naam van die onderneming, bv  
o 'n Onderneming mag nie 'n misleidende naam gebruik nie, 
o 'n Naambespreking is geldig vir ses maande, ens. 
• Definieer die volgende konsepte: 
o Memorandum van inlywing/inkorporasie 
o Kennisgewing van inlywing/inkorporasie 
o Prospektus, dit wil sê die aanvanklike en sekondêre aanbod 
• Beskryf die aspekte wat in die prospektus ingesluit moet word. 
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TERME EN DEFINISIES  

TERM DEFINISIE 

Vorm van eienaarskap Die regsposisie van die onderneming en die manier waarop dit besit 

word. Kontinuïteit Hou aan om te bestaan, selfs al vind 'n verandering van eienaarskap 

plaas, bv. 'n lid of aandeelhouer sterf of tree uit. 

Sekuriteite Aandele en effekte uitgereik deur 'n maatskappy. 

Beperkte 

aanspreeklikheid 

Verliese is beperk tot die bedrag wat die eienaar in die onderneming 

belê het. 
Onbeperkte 

aanspreeklikheid 

Daar kan beslag gelê word op die persoonlike bates van die eienaar om 

die besigheid se skuld te betaal. 

Memorandum van 

Oprigting/Inkorporasie 

(MVO) (MVI) 

Die dokument waarin die regte, verantwoordelikhede en pligte van 

aandeelhouers en direkteure uiteengesit word (dien as 'n samestelling 

van 'n maatskappy). 
Alleenhandelaar / 

Eenmansaak 

'N Besigheid word besit en beheer deur een persoon wat al die 

besluite, verantwoordelikheid en winste neem uit die besigheid wat 

hulle bedryf. 

Vennootskap 'N Ooreenkoms tussen twee of meer partye wat ooreengekom het om 

finansiering en samewerking te bewerkstellig om gemeenskaplike 

sakedoelwitte na te streef. 
Koöperatiewe 

gemeenskap? Beslote 

korporasie? 

Outonome vereniging van persone is vrywillig verenig om aan hul 

gemeenskaplike ekonomiese / sosiale behoeftes / aspirasies te voldoen 

deur 'n gesamentlike en demokraties beheerde onderneming. 
Maatskappy 'N Maatskappy is 'n regspersoon wat die vermoë en bevoegdheid het 

om op sy eie op te tree. 
Publieke/Openbare 

maatskappy 

'N Openbare maatskappy is 'n vrywillige vereniging van EEN of meer 

persone, 

beheer deur die Maatskappywet 71 van 2008, opgeneem ingevolge die 

Akte van Oprigting. Privaat maatskappy 'N Privaat maatskappy is 'n vrywillige vereniging van 1 of meer persone. 

Persoonlike 

aanspreeklikheids 

maatskappy 

'N Persoonlike aanspreeklikheidsmaatskappy is 'n vrywillige vereniging 

van 1 of meer persone. 

Maatskappy in 

staatsbesit 

'N Maatskappy in staatsbesit (MIS) is 'n regspersoon wat deur die 

regering geskep word om namens hom aan kommersiële aktiwiteite 

deel te neem. Vennootskaps 

ooreenkoms 

'N Dokument wat uitgebreide bepalings bevat rakende die sake 

rakende die vennootskap en die vennote. 

prospektus Prospektus is 'n dokument wat die publiek uitnooi om sekuriteite / 

aandele te koop. 

Algemene Jaarlikse 

Vergadering (AJV)  

'N Vergadering wat een keer per jaar gehou word, waarin die 

aandeelhouers 'n verslag ontvang waarin hulle sê hoe goed die 

maatskappy gevaar het.  
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1 KENMERKE, VOORDELE EN NADELE VAN DIE VORME VAN EIENAARSKAP. 

(Hersiening) 

 

1. EENMANSAAK / ALLEENHANDELAAR 

Definisie 

'N Alleenhandelaar is 'n onderneming wat deur een persoon besit en bestuur word. 

 

Eienskappe van 'n alleenhandelaar 

• Een persoon kan 'n alleenhandelaar vorm en is maklik om te begin. 

• Dit is goedkoop om te begin en die eienaar hoef nie belasting te betaal nie. 

• Daar bestaan geen wetlike en administratiewe formaliteite in die vorming van 'n 

alleenhandelaar nie. 

• Die wins van die onderneming behoort aan die eienaar, aangesien daar geen onderskeid 

tussen die eienaar en die onderneming is nie. 

• 'n Alleeneienaar is nie 'n regspersoon nie en ooreenkomste word deur die eienaar in sy / 

haar persoonlike hoedanigheid aangegaan. 

• Die besigheid het onbeperkte aanspreeklikheid en die privaat besittings van die eienaar 

kan gebruik word om die onderneming se skuld te betaal 

2 Voordele en nadele van 'n alleenhandelaar/eenmansaak 

VOORDELE NADELE 

Eienaar neem alle besluite. Onbeperkte aanspreeklikheid, wat beteken dat 
die eienaar verantwoordelik is vir alle skuld wat 
deur die onderneming aangegaan is 

-Vereis min kapitaal om te begin. -Kontantvloei is dikwels 'n probleem. 

-Al die winste behoort aan die eienaar - Groei van besigheid kan beperk word as gevolg 
van 'n gebrek aan kapitaal. 

Eenvoudige bestuurstruktuur. - Geen wettige entiteit en geen kontinuïteit nie 

-Kan maklik aanpas by die behoeftes 
van die kliënt / klant. 

-Moeilik om hoogs geskoolde en kundige 
werknemers te lok. 

Geen wetlike proses en vereistes nie. -Die eienaar is verantwoordelik om al die nodige 
kapitaal te voorsien. 

-Die onderneming se bates behoort 
aan die eienaar. 

-As die eienaar nie genoeg kennis / ervaring het 
nie, kan die onderneming misluk. 

-Daar is persoonlike aanmoediging en 

persoonlike kontak tussen die eienaar 
en kliënte. 

 

 
2 VENNOOTSKAP 

 
2.1 Definisie 
• 'n Vennootskap het twee of meer vennote wat die besigheid besit. 
• Hierdie eienaars deel die verantwoordelikheid van die onderneming en deel die finansiële 
en bestuursbesluit van die onderneming. 

 
 

 
2.2 Eienskappe van 'n vennootskap 
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• 'n Ooreenkoms tussen twee of meer mense wat arbeid, kapitaal en hulpbronne kombineer 
om 'n gemeenskaplike doel te bereik. 
• Vennote kombineer kapitaal en mag ook kapitaal by finansiële instellings leen. 
• Geen wetlike vereistes rakende die naam van die onderneming nie. 
• Vennote is onbeperkte aanspreeklik en is gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir die 
skuld van die onderneming. 
• Wins word gedeel volgens die vennootskapsooreenkoms. 
• Vennootskappe betaal nie belasting nie, vennote betaal persoonlike inkomstebelasting. 
• Ouditering van finansiële state is opsioneel. 
• Vennote deel verantwoordelikhede en hulle is almal betrokke by besluitneming. 
• Geen wetlike formaliteite om te begin nie, slegs 'n skriftelike vennootskapsooreenkoms 
word vereis. 
• Diversiteit, spesialisasie en verskillende vaardighede van die vennote kan gebruik word. 
• Vennootskap het geen regspersoonlikheid nie en het dus geen kontinuïteit nie. 
• Vennote deel verantwoordelikhede en hulle is almal betrokke by besluitneming. 

 
2.3 Voordele en nadele van vennootskap 
 

VOORDELE NADELE 

Die vennote kan hul kennis en vaardighede 
saamvoeg om die beste besluite te neem. 

 'n Vennootskap het onbeperkte 
aanspreeklikheid, dus is al die vennote 
aanspreeklik vir die skuld as die onderneming 
insolvent raak. 

-Die werklas en verantwoordelikheid word tussen 
vennote gedeel. 

- Elke sakevennoot is wetlik verantwoordelik 
vir die gesamentlike aanspreeklikheid van die 
vennootskap. 

-Vennote kan hulpbronne deel. -Verskillende persoonlikhede en opsies van 
vennote kan lei tot konflikverskille. 

- Vennote moet slegs belasting betaal in hul 
persoonlike en individuele hoedanigheid. 

- Vennote lewer miskien nie almal 'n 
eweredige bydrae nie. 

Die vennote het 'n persoonlike belang in die 
onderneming. 

Verlies in wins en stabiliteit van die 
onderneming kan plaasvind as 'n vennoot 
bedank / sterf / belangstelling in die 
onderneming verloor of bankrot verklaar 
word. 

-Kan te eniger tyd ekstra vennote inbring. - Daar kan 'n gebrek aan kapitaal en 
kontantvloei wees. 

-Trek voornemende werknemers aan met die opsie 
of aansporings om 'n vennoot te word. 

 

-Die vennootskappe is relatief maklik om te vestig.  

-Vennote dra nuwe vaardighede en idees by tot 'n 
besigheid 

 

-Vennote deel verantwoordelikhede vir 
besluitneming en bestuur van die onderneming 

 

-Vennote deel alle winste en is daarom gemotiveerd 
om hard te werk. 

 

-Dit is maklik om ekstra kapitaal te bekom om 
verdere uitbreiding van sake te finansier, aangesien 
daar geen beperking op die aantal vennote is nie. 

 

- Vennote word in hul eie hoedanigheid belas, wat 
kan lei tot laer belasting. 
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3 BESLOTE KORPORASIE 

3.1 Eienskappe van 'n beslote korporasie 
• Kan 'n minimum van hoogstens tien lede hê wat 'n gemeenskaplike doelwit het. 
• Die woord 'beslote' beteken dat alle lede betrokke is by die bestuur daarvan. 
• Elke lid lewer 'n bydrae van sekere bates / dienste tot die korporasie. 
• Die naam moet eindig met die agtervoegsel CC/BK. 
• Lede het onbeperkte aanspreeklikheid, behalwe waar die BK ses maande of langer meer 
as tien lede het. 
• 'n BK het sy eie regspersoonlikheid en het dus onbeperkte kontinuïteit. 
• Ouditering van boeke is opsioneel, aangesien lede slegs 'n rekenpligtige beampte nodig 
het om finansiële rekords na te gaan. 
• Die oordrag van die belang van 'n lid moet deur alle ander lede goedgekeur word. 
• Winste word gedeel in verhouding tot die belang van die lid in die BK. 
 
3.2 Voordele en nadele van ‘n Beslote Korporasie  

VOORDELE NADELE 

Daar is min wetlike vereistes, bv. oudit van 
finansiële state / gereelde algemene 
jaarvergaderings. 

Beperkte groei en uitbreiding omdat 'n BK 
nie meer as tien lede kan hê nie. 

- 'n BK is 'n wettige entiteit en het 
kontinuïteit van bestaan. 

- 'n Lid van 'n BK kan persoonlik 
aanspreeklik gehou word vir die verliese van 
die BK indien die lid onbevoeg optree. 

-Kan tot 'n privaat maatskappy 
omgeskakel word en lede kan 
aandeelhouers word. 

- Geouditeerde finansiële state kan nodig 
wees wanneer u om 'n lening aansoek doen. 

-Lede het beperkte aanspreeklikheid -'N BK word belas asof dit 'n maatskappy is, 
wat hoër kan wees as persoonlike 
belastingkoerse. 

-Eienaars se belang in die BK hoef nie in 
verhouding met hul kapitaalbydrae te 
wees nie. 

- Moeilik vir lede om die BK te verlaat, 
aangesien alle lede moet instem om van die 
belang van 'n lid ontslae te raak. 

-BK kan vrygestel word van die oudit van 
sy finansiële state deur KMIE. 

-'N BK word belas op sy inkomste en 
standaardbelasting van die maatskappy 
(SBM) gebaseer op die dividende van die lid 
/ dubbele belasting. 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 Privaat maatskappy 

 

4.1 Definisie 

Dit kan 'n klein of groot maatskappy wees en het een of meer direkteure. 

 

4.2 Eienskappe van 'n privaat maatskappy 

• Vereis een of meer direkteure en een of meer aandeelhouers. 
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• Dit het 'n minimum van een aandeelhouer nodig en daar is geen beperking op die aantal 

aandeelhouers wat 'n private maatskappy mag hê nie. 

• Registreer by die registrateur van maatskappye deur die Akte van Oprigting op te stel. 

• Die maatskappy se naam eindig met letters (PTY) Ltd. of (Edms) Bpk 

• 'n Private maatskappy mag nie aandele aan die publiek verkoop nie. 

• Beleggers sit kapitaal in om wins uit aandele te verdien. 

• Die onderneming het 'n regspersoonlikheid sowel as onbeperkte kontinuïteit. 

• Die ouditering van finansiële state is opsioneel. 

• Aandeelhouers het 'n beperkte aanspreeklikheid en verloor nie hul aanvanklike kapitaal wat 

belê is as die onderneming bankrot raak nie. 

• Aandeelhouers het 'n beperkte aanspreeklikheid en 'n afsonderlike regspersoon. 

• Kapitaal word ingesamel deur aandele aan sy aandeelhouers uit te reik. 

• Winste word gedeel in die vorm van dividende in verhouding tot die aantal aandele wat gehou 

word. 

 

4.3 Voor- en nadele van 'n private maatskappy 

 

VOORDELE NADELE 

Meer geleenthede om minder 
belasting te betaal 

- Vereis baie kapitaal 

-Goed langtermyn groeigeleenthede - Hoe meer aandeelhouers, hoe minder winste 

Eie wettige identiteit en 
aandeelhouers het geen direkte 
regsimplikasies nie/ beperkte 
aanspreeklikheid. 

-Meer belastingvereistes 

-Bestuur deur direkteure met 
kundigheid /ervaring kan aangestel 
word om besluite te neem 

-Direkteure het nie 'n persoonlike belang nie 

- Nie nodig om finansiële jaarstate by 
die kommissie in te dien nie. 

- Jaarlikse finansiële state moet deur 'n 
gekwalifiseerde persoon hersien word, wat 'n 
ekstra uitgawe vir die onderneming is. 

-Dit is 'n regspersoon en kan 
kontrakte in sy eie naam teken. 

Moeilik en duur om te stig, aangesien die 
maatskappy aan baie wetlike vereistes 
onderwerp word 

- Die nuwe wet dwing persoonlike 
aanspreeklikheid op direkteure wat 
bewustelik aan 'n roekelose / 
bedrieglike manier deelgeneem het in 
die bedryf. 

-Betaal belasting op die winste van die 
onderneming en op verklaarde dividende / 
Onderhewig aan dubbele belasting. 

-Finansiële state is privaat en nie 
beskikbaar vir die algemene publiek 
nie. 

-Finansiële state moet jaarliks voorberei word 

- 'n Onderneming het kontinuïteit van 
bestaan 

 

-Dit is moontlik om 'n private 
maatskappy te verkoop, aangesien dit 
'n regspersoon in eie reg is. 

 

-Dit kan maklik kapitaal insamel deur 
aandele aan sy lede uit te reik. 

 

 

5 PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEID MAATSKAPPY 
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5.1 Definisie 

• Dit lyk baie soos 'n privaatmaatskappy, en die direkteure van 'n maatskappy vir persoonlike 

aanspreeklikheid is gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir al die skuld en verpligtinge 

van die maatskappy. Dit beteken dat die direkteure onbeperkte aanspreeklikheid het. 

• Die naam van die maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid eindig in INC of Geink en 

die naam van die private maatskappy eindig in (PTY) Ltd. 

 

5.2 Eienskappe van 'n maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid 

• Die maatskappy se naam moet eindig met letters INC of Geink 

• Direkteure het onbeperkte aanspreeklikheid en hulle is gesamentlik aanspreeklik vir die 

skuld van die onderneming, selfs al is hulle lank buite die amp. 

• In die akte van oprigting moet vermeld word dat dit 'n maatskappy met persoonlike 

aanspreeklikheid is. 

• Hulle moet minstens een direkteur in hul direksie hê. 

OPMERKING: Ander kenmerke van 'n maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid is 

dieselfde as die privaatmaatskappy, behalwe bogenoemde twee eienskappe. 

 

5.3 Voordele en / of nadele 

OPMERKING: Die voordele van 'n maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid is 

dieselfde as die privaatmaatskappy. 

Die nadele is ook dieselfde as die private maatskappy, behalwe dat die direkteure van die 

maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid onbeperkte aanspreeklikheid het 

 

6 OPENBARE/PUBLIEKE MAATSKAPPY 

6.1 Definisie 

• 'n Openbare maatskappy is 'n maatskappy wat geregistreer is om sy aandele en aandele 

aan die algemene publiek aan te bied. Dit word meestal gedoen deur die Johannesburgse 

Sekuriteite / Effekte beurs (JSE) (JSB). 

• Die openbare maatskappy is ontwerp vir 'n grootskaalse onderneming wat groot 

kapitaalbeleggings benodig. 

 

6.2 Eienskappe van 'n openbare maatskappy 

• Minstens een persoon word benodig om 'n openbare maatskappy te begin. 

• Vereis drie of meer direkteure en drie of meer aandeelhouers. 

• Registreer by die Registrateur van Maatskappye deur die Akte van Oprigting op te stel. 

• Die maatskappy se naam eindig met letters Ltd of Bpk 

• Het 'n regspersoonlikheid en het dus onbeperkte kontinuïteit 

• Kapitaal word ingesamel deur aandele aan die publiek uit te reik en kapitaal te leen deur  

skuldbriewe uit te reik. 

• 'n Prospektus word aan die publiek uitgereik om kapitaal te bekom. 

• Aandeelhouers het 'n beperkte aanspreeklikheid 

• Die nuwe wet dwing persoonlike aanspreeklikheid op direkteure wat bewustelik aan 'n 

roekelose / bedrieglike wyse deelgeneem het aan die bedryf. 

• Die onderneming het 'n regspersoonlikheid sowel as onbeperkte kontinuïteit. 

• 'n Openbare maatskappy moet 'n algemene jaarvergadering hou (AJV). 

• Ouditering van finansiële state, is verpligtend en geouditeerde state is beskikbaar vir 

aandeelhouers en die publiek. 
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• Winste word gedeel in die vorm van dividende in verhouding tot die aandeel wat gehou 

word. 

 

6.3 Voordele en / of nadele 

VOORDELE NADELE 

Die onderneming het sy eie wettige 
identiteit 

Alle finansiële inligting moet openbaar word 

Maklik om fondse in te samel vir groei 
deur die verkoop van aandele. 

-Groot geld word spandeer op finansiële oudits. 

-Aandeelhouer is slegs aanspreeklik 
vir die bedrag wat belê is / 
Aandeelhouers het beperkte 
aanspreeklikheid. 

-Aandele moet in die openbaar verhandel word. 

-Kan 'n kundige raad van direkteure 
aanstel. 

- 'n Volledige verslag moet jaarliks aan die groot 
aandeelhouers voorgelê word. 

-Koop en verkoop aandele vrylik. - Moeilik en duur om te stig, aangesien die 
maatskappy aan baie wetlike vereistes 
onderwerp word 

-Aandeelhouers kan hul aandele 
vryelik verkoop / oordra. 

- Hoe meer aandeelhouers, hoe minder wins. 

-Die publiek het toegang tot die 
inligting en dit kan hulle motiveer om 
aandele by 'n maatskappy te koop. 

-Aandeelhouers mag min of geen insette lewer in 
die sake van die onderneming nie. 

Addisionele aandele kan verhoog 
word deur meer aandele of 
skuldbriewe uit te reik 

- As gevolg van wetgewing neem besluite langer 
en daar kan meningsverskille wees. 

- Streng regulatoriese vereistes 
beskerm aandeelhouers. 

-Finansiële sake moet in die openbaar bekend 
wees; hierdie inligting kan tot voordeel van 
mededingers gebruik word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Maatskappye in Staatsbesit 

7.1 Definisie 

• 'n Staatsonderneming het die regering as sy grootste aandeelhouer en val onder die 

departement van openbare ondernemings. 

• Hierdie besighede neem namens die regering die rol van kommersiële ondernemings aan. 

 

7.2 Eienskappe van 'n maatskappy in staatsbesit 

• Vereis drie of meer direkteure en een of meer aandeelhouers. 

• Registreer by die Registrateur van Maatskappye deur die Akte van Oprigting op te stel. 

• Dit word deur die regering besit en word vir winsgewend bedryf. 

• SOC/MIS word as 'n openbare maatskappy genoteer. 
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• Die naam eindig met die letters SOC. 

• Staatsondernemings ondersteun private ondernemings deur infrastruktuur soos 

kommunikasiediens / poskantoor en elektrisiteitsvoorsiening / Eskom te voorsien. 

 

 

7.3 Voordele en nadele 

 

Voordele Nadele 

Winste kan gebruik word om ander 
staatsdepartemente te finansier 

Mag lei tot swak bestuur, want die regering 
is nie altyd so doeltreffend soos die private 
sektor nie. 

- Bied noodsaaklike dienste aan wat 
moontlik nie deur die privaatsektor 
aangebied word nie 

- Ondoeltreffendheid as gevolg van die 
grootte van die onderneming 

-Pryse word redelik gehou / Skep gesonde 
mededinging met die private sektor om 
dienste vir meer burgers bekostigbaar te 
maak. 

- Maak staat op subsidies van die regering 

- Onnodige duplisering van dienste word 
uitgeskakel 

'N Gebrek aan aansporing vir werknemers 
om te presteer as daar geen ander 
motiveerder soos produktiwiteitsbonusse is 
nie. 

-Beplanning kan gekoördineer word deur 
middel van sentrale beheer. 

-Regering kan geld verloor deur die 
onderneming. 

-Genereer inkomste om sosiale programme 
te finansier. 

'N Gebrek aan aansporing vir werknemers 
om te presteer as daar geen aandeel in die 
wins is nie. 

-Werk word geskep vir alle 
vaardigheidsvlakke. 

- Verliese moet deur die belastingbetaler 
betaal word. 

 -Aandele kan nie vrylik verhandel word nie, 
wat dit moeilik maak om kapitaal te bekom. 

-SOC moet streng regulasies volg vir 
bedrywighede om kapitaal te bekom. 

- Finansiële state moet geoudit word 

 

 

8 Verskille tussen ‘n privaat en ‘n publieke maatskappy 

PRIVAAT MAATSKAPPY PUBLIEKE MAATSKAPPY 

- Mag geen aandele aan die 

algemene publiek aangebied 

word nie. 

- Verhandel sy aandele openlik op die 

Johannesburgse Effektebeurs. 

- Aandele is nie vryelik 

oordraagbaar nie 

- Aandele is vryelik oordraagbaar. 

- Minstens een direkteur. - Minstens drie direkteure. 

- Naam moet eindig met 

Eiendoms Beperk / (Edms) 

Bpk. 

- Naam moet eindig met Beperk / Bpk. 
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- Jaarlikse finansiële state hoef 

nie geoudit en gepubliseer te 

word nie. 

- Jaarlikse finansiële state moet geouditeer 

en gepubliseer word. 

- Het nie nodig om 'n prospektus 

te publiseer nie, aangesien dit 

nie sy aandele in die openbaar 

kan verhandel nie. 

- Moet 'n prospektus by die Kommissie vir 

Maatskappye en Intellektuele Eiendom / 

CIPC /KMIE registreer en publiseer. 

- Die maatskappy hoef nie die 

minimum inskrywing / 

minimum aandele uit te reik 

nie. 

- Moet 'n minimum intekening insamel voor 

die aanvang van die onderneming. 

 

9  Verskille tussen privaat maatskappy en ‘n persoonlike aanspreeklikheids - 

maatskappy  

PRIVAAT MAATSKAPPY  PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEIDS - 
MAATSKAPPY  

 
Die naam eindig met (PTY) Ltd/ 
Edms Bpk  

 
Die naam eindig met INC/Geink  

 Die direkteure is nie persoonlik 
aanspreeklik vir die skuld van die 
onderneming nie. 

 
Die direkteure is persoonlik aanspreeklik vir 
die skuld van die onderneming. 

 

10 Koöperasies 

10.1 Definisie 

• 'n Koöperasie is 'n tradisionele manier waarop 'n groep belangstellendes bymekaarkom en 

hulpbronne / infrastruktuur en koste deel om 'n beter resultaat te bereik. 

 

10.2 Eienskappe van koöperasies 

• Minstens vyf lede word vereis om 'n koöperasie te begin. 

• Registreer by die Registrateur van Maatskappye 

• Regsentiteit en kan grond besit en bankrekeninge open. 

• Lede besit en bestuur die onderneming saam en deel ewe veel in sy winste. 

• Besluite word demokraties geneem 

• Dit word gemotiveer deur diens eerder as deur wins 

• Moet by die Registrateur van Koöperasiesverenigings registreer 

• Die woord 'Cooperative Limited' moet aan die einde van sy naam verskyn. 

• Hulle word deur minstens drie direkteure bestuur. 

• Die doel van 'n koöperasie is om wedersydse voordeel vir die lede te skep. 

 

10.3 Voordele en / of nadele van koöperasies 

 

VOORDELE NADELE 

Toegang tot hulpbronne en befondsing Besluite is dikwels moeilik bereikbaar en 
tydrowend. 

-Besluitneming is deur 'n groep -Moeilik om 'n koöperasie te laat groei. 
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-Elke lid het 'n gelyke aandeel in die 
onderneming. 

-Baie min bevorderingsposte vir personeel. 

-'N Koöperasie kan sy eie bestuur aanstel. -Dit kan moeilik wees om 'n lening te kry, 
want hul hoofdoel is nie altyd om wins te 
maak nie. 

-Lede het beperkte aanspreeklikheid -Die sukses van koöperasies hang af van die 
ondersteuning van die lede. 

-Die besluite is demokraties en regverdig -Aandele is nie vryelik oordraagbaar nie 

-Lede word gemotiveer omdat hulle vir 
hulself werk 

-Alle lede het een stem, ongeag die aantal 
aandele wat gehou word. 

-Kan ekstra kapitaal verkry deur sy lede te 
vra om aandele te koop. 

 

-Koöperasies het kontinuïteit van bestaan 

-Bronne van baie mense word 
saamgevoeg om gemeenskaplike 
doelstellings te bereik 

Winste word eweredig tussen lede gedeel. 

 
11 Voordele van die stigting van 'n maatskappy teenoor ander vorme van 

eienaarskap 

 
11.1 Regstatus en aanspreeklikheid 
• 'n Maatskappy het sy eie wettige status, handelsnaam en besit sy bates. 
• Aandeelhouers se private bates word beskerm omdat dit 'n beperkte aanspreeklikheid het. 
• Die aandeelhouers het geen direkte regsverantwoordelikheid nie. 
• Maatskappye het hul eie name en dit word beskerm. 
 
11.2 Winsdeling 
• Aandeelhouers deel in die winste van die maatskappy deur dividende 
 
11.2 Eienaarskap en bestuur 
• Aandeelhouers kan aandele vryelik in 'n openbare maatskappy koop en verkoop. 
• Die maatskappy word bestuur deur gekwalifiseerde en bekwame direksie 
• Dit is minder waarskynlik dat 'n onderneming konsultante gebruik, aangesien dit 'n groter 
poel vaardighede en kundigheid het 
• Direkteure is meer geneig om te waag en groeigeleenthede vir die onderneming moontlik 
te maak. 
 
 
11.3 Kapitaal en kontantvloei 
• 'n Maatskappy kan meer beleggers hê om die oprigting van die onderneming te finansier. 
• Maatskappye het 'n beter kontantvloei as alleenhandelaars. 
• 'n Maatskappy is nie beperk tot die individuele bydrae van die lede se kapitaal nie. 
• Die langtermyngroeigeleenthede vir maatskappye is baie goed, want daar is altyd ‘n 
moontlikheid om meer beleggers in te kry. 
• Direkteure hoef nie persoonlike lenings aan te gaan om die maatskappy te laat groei nie 
 
11.4 Lewensduur en kontinuïteit 
• 'n Maatskappy het kontinuïteit van bestaan. 
• Maatskappyaandele kan oorgedra / gekoop / verkoop word. 
 
11.5 Belasting 
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• Maatskappye het belastingvoordele wat ander ondernemings nie het nie 
• Hulle kan belastingkortings kry as hulle betrokke is by projekte met maatskaplike 
verantwoordelikheid. 
 
12 Uitdagings om 'n maatskappy te stig teenoor ander vorme van eienaarskap 

• Direkteure het moontlik nie 'n persoonlike belang in die maatskappy nie, en dit kan 

verhoed dat die maatskappy maksimale groei en winste kry. 

• Direkteure wat nie 'n persoonlike belang in die maatskappy het nie, lok moontlik nie 

beleggers nie. 

• Daar kan konflik wees tussen die eienaars van die maatskappy en die bestuur wat beheer 

het. 

• Hoe meer aandele daar is, hoe minder wins per aandeel. 

• 'n Maatskappy moet elke finansiële jaar 'n volledige verslag aan alle belanghebbendes 

voorlê. 

• Die beperkte aanspreeklikheidsaspek van die maatskappy lewer meer papierwerk in die 

registrasieproses. 

• Die eienaars van die maatskappy het meer aanspreeklikheid. 

• As direkteure verander, kan daar 'n gebrek aan kontinuïteit in die bestuur wees. 

• Maatskappye het meer belastingvereistes en ander belasting is hoog. 

• Daar word van hulle verwag om alle finansiële inligting bekend te maak wat 'n onbillike 

voordeel vir hul mededingers kan bied. 

• Politiek kan in die pad kom en bestuurders word om die verkeerde redes aangestel. 

• Maatskappye in staatsbeheer lewer dikwels nie-winsgewende dienste wat daartoe lei dat 

die regering deur die maatskappy geld verloor. 

• 'n Maatskappy kan ophou om te bestaan indien dit deur die Registrateur van Maatskappye 

gederegistreer word. 

• 'n Groot hoeveelheid geld word spandeer aan finansiële oudits en rekeningkundige fooie 

weens regeringsregulasies. 

 

 

 

 

 

13 Prosedure vir die stigting van maatskappye 

• Bepaal die mense wat die maatskappy gaan stig 

• Bespreek 'n maatskappy se naaam by die Registrateur van Maatskappye 

• Stel 'n memorandum van inlywing/inkorporasie op 

• Dien 'n kennisgewing van inlywing/inkorporasie in 

• Verkry 'n unieke registrasienommer 

• Alle maatskappye moet by die Registrateur van Maatskappye geregistreer wees. 

• Maak 'n bankrekening oop en registreer vir belasting. 

• Stel 'n prospektus vir potensiële beleggers op. 
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14 Wettige vereistes van die naam van die maatskappy 

• Die naam van 'n maatskappy moet oorspronklik wees en mag nie misleidend wees nie. 

• Die naam van 'n maatskappy moet op alle maatskappydokumente verskyn, bv. op 
briefhoofde. 

• Die naam van 'n maatskappy is die eerste stap om 'n maatskappy te registreer, maar dit is 
nie verpligtend nie. 

• Die name kan gereserveer word vir 'n periode van 6 maande deur die CIPC/KMIE. 

• Die naam mag nie dieselfde wees as enige ander maatskappy nie, tensy dit deel is van 
die groep. 

• Die naam mag nie 'n persoon impliseer / voorstel / mislei om te glo dat die maatskappy 
deel is van 'n ander persoon / besigheid / die staat nie. 

• Die naam mag nie aanstootlik wees nie / geweld / haat bevorder en skade berokken. 

• Die naam moet nie verkort en vertaal word nie. 

• Die naam van 'n maatskappy moet die tipe maatskappy soos volg aandui: die naam van 'n 
maatskappy moet eindig met... 

 

 

15 Memorandum van oprigting / MVO 

 

15.1 Betekenis van memorandum van inlywing / MVO 

• MVO dien as die samestelling van 'n maatskappy. 

• Maatskappye word bestuur volgens die reëls soos uiteengesit in die MVO. 

• Elke maatskappy moet 'n afskrif van sy MVO aan die Kommissie vir Maatskappye en 
Intellektuele Eiendom KMIE(CIPC) verskaf. 

• MVO beskryf die verhouding tussen die onderneming en sy belanghebbendes. 

• MVO beskryf die regte, verantwoordelikhede en pligte van die aandeelhouers en 
direkteure. 

• Verskaf besonderhede oor inlywing, die aantal direkteure en die 

aandelekapitaal. 

• Bevat inligting oor die naam / registrasiekantoor en rekords van 'n maatskappy. 

 

 

15.2 Aspekte wat in die memorandum van inlywing ingesluit moet word 

• Inkorporeerders 
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• Aard van die maatskappy 

• Sekuriteite van die maatskappy 

• Aandeelhouers en vergaderings 

• Direkteure en beamptes 

• Naam van die maatskappy 

• Die hoofdoelstellings van die maatskappy 

• Aantal aandele wat elke inkorporeerder sal koop 

• Bedrag aandelekapitaal geregistreer 

• Reëls en regulasies van die maatskappy 

• Naam van die ouditeur 

 

16 Kennisgewing van inlywing/inkorporasie 

• Die kennisgewing moet saam met die standaardvorm van memorandum van 

inlywing/inkorporasie ingedien word, en dit bevat die volgende inligting 

o Soort onderneming 

o Finansiële jaareinde 

o Aantal direkteure 

o Datum van inlywing 

o Geregistreerde adres 

o Maatskappynaam 

 

17 Prospektus 

17.1 Betekenis van 'n prospektus 

• 'n Prospektus is 'n skriftelike uitnodiging aan die publiek om die sekuriteite te koop 

wat deur 'n openbare maatskappy aangebied word. 

• Dit is 'n formele regsdokument met besonderhede oor beleggingsaanbiedinge aan 

die publiek. 

• 'n Prospektus kan slegs deur 'n maatskappy uitgereik word, en dit moet binne drie 

maande na die datum van registrasie wees. 

• Dit gee inligting oor die onderneming. 

 

17.2 Betekenis van die Aanvanklike Openbare/Publieke Aanbod / IPO 

• Dit is wanneer die maatskappy vir die eerste keer aandele aan die publiek uitreik. 

• Die maatskappy moet 'n prospektus opstel voordat die aanvanklike aanbod aangegaan 

word. 

• Die meeste maatskappye onderneem 'n “IPO” met die hulp van 'n beleggingsbankfirma 

wat optree as 'n onderskrywer. 

 

17.3 Betekenis van die sekondêre aanbod 

• 'n Sekondêre aanbod is 'n aanbod van sekuriteite deur 'n aandeelhouer van die 

maatskappy in teenstelling met die maatskappy self, wat 'n primêre aanbod is 

• 'n Sekondêre aanbod is die verkoop van nuwe of behoue aandele deur 'n maatskappy wat 

reeds 'n aanvanklike openbare aanbod (IPO) gedoen het 
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17.4 Aspekte wat in die prospektus opgeneem moet word 

• Oorsig van die maatskappy, insluitend die visie, missie en doelstellings van 'n 

onderneming 

• Produk- of diensportefeulje 

• Markanalise en strategie 

• Bestuurspan 

• Die risiko en potensiaal van die onderneming 

• Beskikbare finansiële en aandele-inligting 

• Bates en laste van die maatskappy 

• Finansiele posisie 

• Winste en verliese 

• Kontantvloei 

• Vooruitsigte vir groei 

• Vooraf-inkorporasiekontrakte wat onderteken is 

• Datum van registrasie van die prospektus 

• Die minimum intekening 
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KWARTAAL TWEE 
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Kreatiewe denke en probleemoplossing 

INHOUDSOPGAWE 

 

ONDERWERPE BLADSY 

Riglyne vir eksamens vir kreatiewe denke en 
probleemoplossing 

 

Terme en definisies  

Betekenis van kreatiewe denke  

Verskille tussen roetine teenoor kreatiewe 
denke 

 

Verskille tussen konvensionele en nie-
konvensionele oplossings 

 

Maniere waarop ondernemings 'n omgewing 
kan skep wat kreatiewe denke stimuleer 

 

Voordele  van kreatiewe denke in die werkplek  

Betekenis van probleemoplossing  

Betekenis en toepassing van die Delphi-
tegniek in die werkplek 

 

Betekenis van en toepassing van die 
kragveldanalise in die werkplek 

 

Voordele om saam met ander te werk om 
probleme op te los 

 

 

This chapter consists of 6 pages. 
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INHOUD BESONDERHEDE VIR DIE DOEL VAN ONDERRIG, LEER EN ASSESSERING 
 
KREATIEWE DENKE EN PROBLEEMOPLOSSING 
 
Leerders moet in staat wees om: 
• Verduidelik / brei uit op die betekenis van kreatiewe denke. 
• Onderskei tussen roetine teenoor kreatiewe denke. 
• Onderskei  tussen konvensionele en nie-konvensionele oplossings. 
• Stel maniere voor waarop ondernemings 'n omgewing kan skep wat kreatiewe denke 
stimuleer 
• Verduidelik die voordele van kreatiewe denke in die werkplek. 
• Definieer probleemoplossing 
• Verduidelik die betekenis van Delphi- en Kragveld -analise. (Hersien) 
• Pas die Delphi- en Kragveld -analise toe vanuit gegewe scenario's / gevallestudies. 
• Verduidelik die voordeel van samewerking met ander om probleme op te los. 
• Voer 'n onderhoud met 'n onderneming en vind die volgende aspekte uit: 
o Wat is die sakeprobleme? 
o Skep oplossings om die probleme op te los. 
o Evalueer die oplossings teen die werklikheid van die onderneming. 
 
TERME AND DEFINISIES  

TERM DEFINISIE 

  

Delphi-tegniek ‘n Komplekse probleemoplossingstegniek wat probeer om 
'n groep mense te laat saamstem oor hoe om 'n 
komplekse probleem op te los. 

Kragveldanalise 'N Probleemoplossingsmetode wat na twee opponerende 
kragte kyk wat ondersteun dat 'n probleem opgelos word 
of 'n situasie verander. 

Probleemoplossing Die proses om oplossings vir moeilike of ingewikkelde 
kwessies te vind. 

Besigheidsprobleme Dit is huidige of langtermynuitdagings en kwessies wat 
die onderneming in die gesig staar. 

Kreatiwiteit Dit is 'n daad om nuwe idees in die werklikheid te 
omskep. 

Mededingende Beteken so goed of beter as ander van soortgelyke aard. 

Innovasie Stel nuwe en oorspronklike idees of metodes bekend. 

Verandering Maak of word anders. 

Vraelyste Dit is 'n navorsingsinstrument wat bestaan uit 'n reeks 
vrae met die doel om inligting van respondente te 
versamel. 

BDKA-proses / siklus Beplan, doen, kontroleer, aksie, hierdie model word 
gebruik om ingewikkelde sakeprobleme op te los 
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1 Betekenis van kreatiewe denke 

• Kreatiewe denke verwys na anders dink en na 'n nuwe manier na iets kyk. 

• Kreatiewe denke gaan daaroor om 'n gedagte / idee / probleem / situasie op 'n nuwe en 
interessante manier te benader. 

• Dit is 'n proses om feite / konsepte / beginsels op nuwe en oorspronklike maniere saam te stel. 

• Ondernemings moet hul probleme doeltreffend oplos om kreatiewe oplossings vir probleme te 
vind. 

 

2 Verskille tussen roetine teenoor kreatiewe denke 

ROETINE DENKE KREATIEWE DENKE 

 Dit verwys na gewone / 

elke dag / konvensionele denke 

 Dit verwys na 'n nuwe en ander manier 
om na 'n geleentheid / probleem te kyk. 

 Dit is geskik vir werk wat logika, 
konsekwentheid en aandag aan detail 
benodig. 

•  Dit is van onskatbare waarde om die 
onderneming innoverend en relevant te hou 
in 'n veranderende mark en om nuwe 
probleme op te los. 

•   Dit lei nie tot nuwe idees of denkpatrone 
nie. 

•  Dit lei tot 'n oorspronklike idee in 
vergelyking met bestaande idees. 

•   Vereis dat ondernemings ou   
denkpatrone in nuwe situasies toepas. 

•  Vereis dat ondernemings nuwe 
denkwyses in ou situasies toepas. 

 

 

3 Verskille tussen konvensionele versus onkonvensionele oplossings 

KONVENSIONELE ONKONVENSIONELE 

 Gewone en verbeeldinglose oplossings  Verskillende en kreatiewe oplossings 

• Dit is oplossings wat verkry word deur logiese, 
analitiese probleemoplossingsmetodes. 

• Dit is oplossings wat verkry word uit 
kreatiewe denke. 

• Daar is dikwels een oplossing vir 'n probleem • Daar is dikwels meer as een oplossing vir 'n 
probleem 

• Kies en kyk na wat reg is • Verander en kyk na wat anders is 

• Konsentreer op relevansie • Gee nie om vir toevallige onderbrekings nie 

• Beweeg in die waarskynlikste rigting • Ondersoek die minste waarskynlike rigtings 

 

4 Maniere waarop ondernemings 'n omgewing kan skep wat kreatiewe 

denke stimuleer 

• Ondernemings moet die belangrikheid van kreatiewe denke beklemtoon om te verseker 

dat alle personeel weet dat hul idees gehoor sal word. 
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• Moedig personeel aan om met nuwe idees / opinies / oplossings vorendag te kom. 

• Moedig werkswinkels binne die organisasie aan / bestudeer hoe ander besighede dinge 

doen. 

• Moedig alternatiewe maniere aan om dinge te werk / te doen. 

• Reageer entoesiasties op alle idees en laat niemand minder belangrik voel nie. 

• Beloon kreatiwiteit met beloningskemas vir spanne / individue wat met kreatiewe idees 

vorendag kom. 

• Voorsien 'n werksomgewing wat bevorderlik is vir kreatiwiteit, vry van afleidings. 

• Maak tyd vir dinkskrumsessies om nuwe idees te genereer, bv. gereelde werkswinkels / 

genereer meer idees / bou op mekaar se idees. 

• Plaas voorstellebokse oor die werkplek en hou kommunikasiekanale oop vir nuwe idees. 

• Lei personeel op in innoverende tegnieke / kreatiewe probleemoplossingsvaardighede / 

breinkaart / laterale denke. 

 

5 Voordele van kreatiewe denke in die werkplek 

• Komplekse sakeprobleme kan opgelos word. 

• Kreatiwiteit kan tot nuwe uitvindings lei wat die algemene lewenstandaard verbeter. 

• Beter / unieke / onkonvensionele idees / oplossings word gegenereer. 

• Kan besighede 'n mededingende voordeel gee as ongewone / unieke oplossings / idees / 

strategieë geïmplementeer word. 

• Bestuurders / werknemers het meer selfvertroue, want hulle kan hul volle potensiaal 

bereik. 

• Bestuurders sal beter leiers wees, aangesien hulle verandering (e) positief en kreatief kan 

hanteer / bestuur. 

• Bestuurders / werknemers kan 'n heeltemal nuwe siening ontwikkel wat toegepas kan 

word op enige taak wat hulle doen. 

• Lei tot meer positiewe houdings namate bestuurders / werknemers voel dat hulle bygedra 

het tot probleemoplossing / Verbeter motivering onder personeellede 

• Bestuurders / werknemers het 'n gevoel van groot prestasie en hulle sal nie weerstand 

bied teen / belemmer as hulle 'n probleem opgelos het / wat tot die sukses van die 

onderneming bygedra het nie. 
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• Bestuur / werknemers kan tred hou met die vinnig veranderende tegnologie. 

• Stimuleer die breinfunksie van werknemers / bestuurders, omdat hulle voortdurend uit hul 

gemaksone gestoot word en die totale welstand van werknemers verbeter. 

 

6 Betekenis van probleemoplossing 

• Dit is 'n duidelike proses wat gevolg moet word wanneer 'n probleem opgelos moet word. 

• 'n Proses om die regte strategie te vind om op 'n probleem te reageer. 

• Probleemoplossing behels analitiese en kreatiewe vaardighede. 

• Sommige ondernemings gebruik die BDKA-proses / -siklus om 'n probleem op te los. 

• BDKA-uitgangspunt vir plan-doen-kontroleer aksie ondersoek. 

 

7 Die Delphi-tegniek en Kragveld-analise 

7.1 Betekenis van die Delphi-tegniek 

• Dit is 'n tegniek wat gebruik word om nuwe en ingewikkelde probleme op te los. 

• Die Delphi-tegniek is 'n gewilde metode om inligting te versamel deur die paneel van 'n 

geselekteerde kundige oor 'n spesifieke onderwerp te gebruik. 

• Die groep spesialiste / kundiges se paneel vergader nooit van aangesig tot aangesig nie. 

• Hierdie tegniek gebruik 'n reeks vraelyste om terugvoer van kundiges te kry. 

• Die vraelyste word gebruik om ooreenstemming vanuit verskillende sienings te 

bewerkstellig. 

 

7.2 Maniere waarop ondernemings die Delphi-tegniek in die werkplek kan 

toepas 

• Ondernemings moet 'n paneel kundiges nooi om klagtes van kliënte na te vors. 

• Kundiges hoef nie op een plek te wees nie en sal individueel gekontak word. 

• Ontwerp 'n vraelys wat bestaan uit vrae oor hoe om die kwaliteit van hul produk/diens te 

verbeter en verprei dit paneellede / kundiges. 

• Versoek die paneel om individueel op die vraelys te reageer / verbeteringe aan die 

produkte voor te stel en aan besighede terug te besorg. 

• Som die antwoorde van die kundiges op in 'n terugvoerverslag. 

• Stuur die terugvoerverslag en 'n tweede stel vrae / vraelys gebaseer op die 

terugvoerverslag aan die paneellede. 

• Versoek lede van die paneel om verdere insette / idees te lewer oor hoe om die kwaliteit 

van hul produk/diens te verbeter nadat hulle die resultate / dokumentasie bestudeer het. 

• Versprei 'n derde vraelys gebaseer op vorige terugvoer van die tweede rondte. 

• Stel 'n finale opsommings- / terugvoeringsverslag op met al die metodes om die kwaliteit 

van produkte te verbeter. 

• Kies die beste oplossing / voorstel nadat u konsensus bereik het. 

 

7.3 Betekenis van kragveldanalise 
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• Kragveld - analise, is 'n metode om die verskillende kragte vir / voordele en / of nadele 

van 'n voorgestelde verandering te lys, te bespreek en te ontleed. 

• Dit word gereeld gebruik vir die beplanning en implementering van verandering in 'n 

onderneming. 

• Die ontleding behels die identifisering van die voor- en nadele van 'n besluit. 

• Hierdie instrument is veral nuttig om weerstand teen verandering te oorkom. 

 

7.4 Maniere waarop ondernemings die kragveldanalise kan toepas 

• Beskryf die huidige situasie / probleem en die gewenste situasie. 

• Identifiseer wat gaan gebeur as daar nie opgetree word nie. 

• Maak 'n lys van al die dryf- / voor- en beperkende / nadele wat veranderinge sal 

ondersteun en teenstaan. 

• Bespreek die sleutelbeheerkragte en bepaal hul sterk punte. 

• Bespreek die belangrikste dryfkragte en bepaal hul sterk punte. 

• Ken 'n punt op elke krag toe met 'n numeriese skaal, waar 1 swak en 5 sterk is. 

• Weeg die positiewe en negatiewe faktore op en besluit dan of die projek lewensvatbaar is. 

• Ontleed die beperkende kragte en die beste manier om dit te bevorder. 

• Ondersoek die dryfkragte en die beste manier om dit te bevorder 

• Kies die krag met die hoogste telling as die oplossing. 

• As die projek lewensvatbaar is, soek maniere om die kragte vir verandering te vergroot. 

• Identifiseer prioriteite en ontwikkel 'n aksieplan. 

 

8 Voordele om met ander saam te werk om probleme op te los 

• Die probleem kan vinniger en makliker opgelos word. 

• Werkslading neem af as almal hul deel doen. 

• Meer idees kan gegenereer word, wat die kanse verhoog om die beste moontlike 

oplossings te vind. 

• Blootstelling aan ander mense se denkpatrone en die manier waarop ander probleme 

benader. 

• Stel spanlede in staat om van ander te leer en hul standpunte te aanvaar. 

• Beter resultate kan behaal word. 

• Spanlede het toegang tot 'n breër basis van kennis, vaardighede en kundigheid. 

• Die probleem word vanuit verskillende perspektiewe beskou. 

• Daar is toegang tot 'n breë basis van kennis, vaardighede en kundigheid. 

• Probleme word in meer besonderhede ontleed wat lei tot 'n beter begrip van die probleem. 

• Bevorder kreatiewe denke en idee-generering deur soveel idees as moontlik te dink om 

probleme op te los. 
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Oorsake van stres in die sake-omgewing  

Belangrikheid van streshantering in die werkplek  

Maniere waarop werknemers stres in die werkplek 
kan hanteer 

 

Definisie van krisis  

Voorbeelde van krisis in die werkplek  

Maniere waarop ondernemings krisis in die 
werkplek kan hanteer 

 

Definisie van verandering  

Interne en eksterne oorsake van verandering  

John P. Kotter se 8 stappe om verandering te lei  

Groot veranderinge waarmee mense en 
ondernemings te doen het 

 

Strategieë wat ondernemings kan gebruik om 
globalisering en regstellende aksie te hanteer 
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This chapter consists of 8 pages 
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INHOUD BESONDERHEDE VIR DIE DOEL VAN ONDERRIG, LEER EN ASSESSERING 

 

STRES- EN KRISISBESTUUR 

Leerders moet in staat wees om: 

• Verduidelik die betekenis van stres. 

• Omskryf / noem / Verduidelik die oorsake van stres in die sake-omgewing, bv. werk 

oorlading / lang werksure / tyd druk en sperdatums / onbevoegde bestuurders ens. 

• Bespreek / verduidelik die belangrikheid van streshantering in die werkplek. 

• Stel / stel maniere voor waarop werknemers stres in die werkplek kan hanteer. 

• Definieer die term krisis en gee tipiese voorbeelde van krisis in die werkplek. 

• Beveel / stel maniere voor waarop ondernemings krisis in die werkplek kan hanteer. 

• Omskryf / noem interne / eksterne oorsake van verandering. 

• Identifiseer die oorsake van verandering vanaf gegewe scenario's / gevallestudies, ens. 

• Omskryf / noem / bespreek / verduidelik John P Kotter se 8 stappe om verandering te lei, 

bv. 

o Kry 'n gevoel van dringenheid 

o Skep 'n leidende koalisie 

o Ontwikkel 'n visie en 'n strategie 

o Kommunikeer die visie 

o Bemagtig breëbemagtings-aksie 

o Genereer korttermyn aanwinste 

o Konsolideer aanwinste 

o Anker in die kultuur 

• Pas John P Kotter se teorie van verandering toe met behulp van gegewe scenario's / 

gevallestudies. 

• Bespreek / Verduidelik / Beskryf groot veranderinge waarmee mense en ondernemings te 

doen het, bv. werkloosheid, afleggings, globalisering en regstellende aksie. 

• Stel strategieë voor wat besigheid kan gebruik om globalisering en regstellende aksie te 

hanteer. 

• Beveel maniere aan waarop ondernemings verandering in die werkplek kan hanteer / 

bestuur. 

Terme en Definisies  
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TERM DEFINISIE 

sperdatums Datum waarop iets voltooi moet word. 

druk Die gebruik van oorreding om iemand iets te laat doen. 

onbevoegdheid Onvermoë om iets suksesvol te doen. 

oorlading Om baie dinge in of op iets of iemand te sit. 

visie Die vermoë om die toekoms met verbeelding te bedink of te 
beplan. 

kommunikasie Die oordra of uitruil van inligting deur te praat, te skryf of om 
'n ander medium te gebruik. 

Gekonsolideerde aanwinste Om verskillende dele in 'n enkele of eenvormige geheel saam 
te voeg. 

pro-aktiewe Die beheer van 'n situasie eerder as om net daarop te reageer 
nadat dit gebeur het. 

Ramp 'N Skielike ongeluk of 'n natuurlike ramp wat groot skade of 
lewensverlies veroorsaak. 

Oplossings Die oplossing van 'n probleem of die hantering van 'n moeilike 
situasie. 

moraal Vertroue, entoesiasme en dissipline 

omset Koers waarteen iets verander 
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1 Betekenis van stres 
• Stres word gedefinieer as 'n toestand van emosionele of geestelike spanning. 

• Die spanning kan die geheue / konsentrasie beïnvloed en die moraal van werknemers 
verlaag. 

• Stres verwys na die skadelike fisiese / emosionele reaksies wat kan plaasvind as daar 
konflik is tussen werkvereistes aan die werknemer en die hoeveelheid beheer wat 'n 
werknemer het om aan hierdie eise te voldoen. 

• Dit is die slytasie wat ons liggame ervaar as ons aanpas by ons veranderende 
omgewings 
 

1.1 Oorsake van stres in die sake-omgewing 
• Swaar werklading / onrealistiese teikens 

• Lang werksure 
• Tydsdruk en sperdatums 
• Onvoldoende opgeleide ondergeskiktes 
• Die noodsaaklikheid van die bywoning van vergaderings 
• Werk vereis indringing in die gesins- en persoonlike lewe 
• Om op hoogte te bly met nuwe tegnologie 
• Konflik met diegene in die onderneming met verskillende oortuigings en waardes 
• Om werk huis toe te neem 
• Interpersoonlike verhoudings met kollegas 
• Die hoeveelheid reis wat u benodig word 
• Onbevoegde base 
• Afknouery of teistering 
• Werksonsekerheid 
• Gebrek aan aanspreeklikheid 
• Gebrek aan deelname aan besluitneming 
• 'n Gebrek aan finansies, menslike of fisiese hulpbronne 
• Swak werksomstandighede 
• 'n Gebrek aan mag en invloed 
• Swak ontwerpte skofstelsels 
• Veranderinge in posbeskrywing, bestuur, in tegnologie of in die ekonomie√ 
• Konfrontasies en konflikte 
• Onvoldoende opleiding 

 
1.2 Belangrikheid van streshantering in die werkplek 

• As stres nie doeltreffend bestuur word nie, kan dit buite beheer raak en 
gesondheidskwessies vir personeel veroorsaak. 

• Stresvolle werknemers sal waarskynlik meer werk mis, beide as 'n manier om dit te 
hanteer en as gevolg van gesondheidsverwante probleme. 

• Die hantering van stres sal die afwesigheid beperk om produktiwiteit op die werkplek 
te handhaaf 

• Werkers wat aan stres ly, toon dikwels swak oordeel in krisis- of noodsituasies, en dit 
kan vermy word deur streshantering 

• Griewe of klagtes wat tot personeelomset lei, kan hanteer word as stres goed bestuur 
word. 

• Konflik en interpersoonlike probleme kan vermy word as spanning op die werkplek 
bestuur word. 

 As gespanne en moeg werknemers in die publiek bedien, kan dit tot slegte diens en 

ontevrede kliënte lei, en dit kan reggestel word deur streshantering 
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 Gestresde werknemers hou meer vas aan die ou maniere om dinge te doen deur 

verandering te weerstaan, en dit kan beheer word deur die regte bestuur van stres. 

 Konstante spanning kan baie probleme vir 'n onderneming veroorsaak, aangesien dit 

'n ongesonde omgewing kan word. 

 Te veel spanning kan 'n hindernis vir sukses word en die werkverrigting verlaag. 

 

1.3 Maniere waarop werknemers stres in die werkplek kan hanteer 

 Ontwikkel selfbewustheid om die tekens van stres en die oorsake daarvan te herken. 

 Skep 'n gebalanseerde leefstyl en minimaliseer uiterste emosies. 

 Oefen gereeld en bly fiks. 

 Volg 'n gebalanseerde dieet 

 Kry genoeg slaap en ontspanning 

 Vervang negatiewe selfspraak met positiewe gedagtes 

 Pas goeie tydsbestuurvaardighede toe 

 Stel persoonlike realistiese doelstellings en teikens 

 Aanvaar dinge wat u nie kan verander nie en fokus op dinge wat u kan beheer 

 Beoefen effektiewe tydbestuur 

 

2 Definisie van krisis 

 Krisisse is 'n onvoorsiene gebeurtenis wat groot organisasies kan verander. 

 Dit verwys na die skielike en potensieel rampspoedige gebeure. 

 Dit is tyd van intense probleme / moeilikheid / gevaar. 

 'n Gebeurtenis wat die onderneming se belanghebbendes / sy eiendom, finansies / 

sy reputasie kan benadeel. 

 Enige situasie wat mense tuis of by die werk bedreig. 

 Onvoorsiene gebeurtenisse wat groot veranderinge in die organisasie kan 

veroorsaak. 

 

2.1 Voorbeelde van krisis in die werkplek 

 Verlies aan eiendom as gevolg van brand 

 Diefstal van bates en toerusting. 

 Ophou werk van masjinerie 

 Kragonderbrekings 

 ‘n Ongeluk  

 Ernstige siektes sonder vervanging 

 Konflik 

 Aanbodtekort 

 'n Skielike toename in produksiekoste 

 Onvoorsiene daling in omset 

 Hofgeding 
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 Streng sperdatum 

 Natuurrampe, bv. aardbewings, oorstromings, ens. 

 

2.2 Maniere waarop ondernemings krisis in die werkplek kan hanteer 

• Ondernemings moet toepaslik en vinnig reageer om die gevolge van die krisissituasie te verminder. 

• Gaan vinnig en dringend in, maar sonder om paniekerig te raak of te oorreageer. 

• Identifiseer die werklike aard van die krisis deur 'n deeglike evaluering van die situasie te maak en 
deskundige menings in te win 

• Evalueer / As die krisis gebeur, moet u dit regkry en vinnig agterkom wat gebeur het sonder om oor 
te reageer. 

• Hanteer krisis direk en betyds sonder om die erns van die situasie te probeer vermy / verminder 

• Beplan / identifiseer en prioritiseer die nodige aksies 

• Informeer / gee akkurate en korrekte inligting 

• Ondersteun / begelei ander deur die situasie deur opleiding en ondersteuning te bied. 

• Probeer om die situasie te beheer om verdere skade te beperk 

• Kommunikeer met alle belanghebbendes sodat hulle deeglik ingelig word oor wat gebeur het, wat 
die impak is en hoe dit hanteer word. 

• Stel 'n woordvoerder van die bestuurspan aan wat alle vrae sal hanteer en inligting sal verskaf 

• Verkry weer beheer / bestuur die situasie kalm totdat die krisis verby is. 

• Verkry kundige advies as die krisis buite die kundigheid van die onderneming val. 

• Roep hulp aan en soek hulp / advies en ondersteuning van die toepaslike agentskappe en 
professionele persone 

• Reël inligtingsessies vir almal wat direk by die krisis betrokke is of wat deur die geleentheid 
getraumatiseer is. 

• Evalueer hoe effektief die noodplan gedurende die krisis was. 

• Wysig die noodplan na evaluering van wat gewerk het en wat nie gewerk het nie. 

 

3 Definisie van verandering 

• Verandering is 'n proses wat mense, werknemers en organisasies van hede na 'n toekomstige 
gewenste verandering neem. 

• Nuwe maniere om dinge gedoen te kry. 

• 'n Besigheid moet verander om aan die veranderende behoeftes van kliënte, verbeterde tegnologie 
en internasionale mededinging te voldoen. 

 

3.1 Interne en eksterne oorsake van verandering 
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3.1.1 Interne oorsake van verandering 

• Nuwe besigheidsdoelstellings of -mikpunte 

• Hoë werknemersomset waar baie werknemers by die onderneming moet aansluit 

• Nuwe beleid en prosedures wat in die onderneming geïmplementeer word 

• Nuwe bestuur 

• Herstrukturering 

• Aflegging 

                        • Nuwe toerusting 

 

 

3.1.2 Eksterne oorsake van verandering 

• Politieke faktore bv. verandering in regeringsbeleid en internasionale betrekkinge 

• Sosiale faktore bv. armoede / werkloosheid / MIV & vigs / ens. 

• Regsfaktore bv. die aanneem van nuwe wette 

• Ekonomiese faktore bv. styging in die rentekoers 

• Tegnologiese faktore bv. vooruitgang in produksietegnieke en die inligting- en 

kommunikasietegnologie (“ICT”) rewolusie. 

• Markfaktore bv. nuwe firmas wat die mark betree en nuwe produkte bekendstel. 

 

3.2 John P Kotter se 8 stappe om verandering te lei 

• Vestig 'n gevoel van dringendheid deur hul werknemers te motiveer 

• Vorm 'n magtige koalisie / Bou die leidende span deur 'n span invloedryke mense 

bymekaar te bring wat almal anders sal oortuig dat verandering nodig is 

• Ontwikkel 'n visie en 'n strategie, besluit watter waardes sentraal staan in die 

verandering 

• Kommunikeer die visie gereeld en demonstreer die soort gedrag wat hulle van hul 

werknemers wil hê 

• Bemagtig 'n breë-gebaseerde optrede deur werknemers te identifiseer wat 

weerstand bied teen verandering en help hulle om die behoefte aan verandering te 

sien. 

• Genereer / skep korttermyn oorwinnings en maak seker dat hul ondernemings vroeg 

in die veranderingsproses sukses proe 

• Konsolideer oorwinnings / bou voort op verandering deur te analiseer wat reg 

verloop en wat na elke oorwinning verbeter moet word 

• Veranker die veranderinge in die ondernemingskultuur en dit moet deel vorm van die 

kern van hul onderneming. 

 

3.3 Groot veranderinge waarmee mense en ondernemings te doen het 

3.3.1 Werkloosheid 
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• Dit is wanneer werknemers hul werk verloor omdat hulle afgedank word, of as hulle 

hul werk verlaat 

• Verandering kan lei tot werkloosheid as gevolg van afleggings. 

• 'n Besigheid kan sluit / verkoop word / saamsmelt wat werkloosheid versoorsaak. 

• Hantering van werkloosheid is traumaties en kan tot depressie lei. 

 

3.3.2 Aflegging 

• Afleggings is wanneer 'n onderneming die aantal werkers verminder om hul lone en 

salarisrekening te verlaag. 

• 'n Proses waardeur die werkgewer sy sakebehoeftes hersien om winste te verhoog 

of verliese te beperk, wat daartoe lei dat werknemers verminder word. 

• Ekonomiese veranderinge kan daartoe lei dat baie mense van hul werk afgedank 

word. 

 

3.3.3 Globalisering 

• Dit is 'n neiging waar ondernemings in verskillende lande kan handel dryf. 

• Ondernemings moet die veranderinge wat globalisering meebring, aanpak en 

aanpas. 

• Globalisering beteken dat baie plaaslike besighede sukkel om met groter / sterker / 

ervare markte in die buiteland mee te ding. 

Strategieë wat besigheid kan gebruik om globalisering te hanteer 

• Pas u benadering by nuwe operasionele kompleksiteite aan. 

• Ondernemings moet bewus wees van veranderinge in die verwante bedryf 

• Bly op hoogte van nuwe tegnologie / prosesse en ontwikkelings wat u onderneming 'n mededingende 
voordeel kan gee. 

• Ondersoek oorsese markte vir hul produkte 

• Verkry oorsese vervaardig / materiaal / verskaffers ens. 

• Bou 'n strategie vir verbinding met regerings. 

• Voldoen aan internasionale standaarde vir gehalte. 

• Voldoen aan internasionale handelswette. 

• Gradeer die onderneming se inligtingstegnologie-netwerk op (internet) om aanlynaankope moontlik te 
maak. 

• Wees kreatief om produkte wenslik en uniek te maak. 

 

3.3.4 Regstellende aksie 

• Regstellende aksie is 'n beleid wat verseker dat gekwalifiseerde persone uit aangewese groepe 
gelyke geleenthede in die werkplek het. 

• Die beleid het ten doel om te verseker dat swart Suid-Afrikaners, vroue en persone met 
gestremdhede goed in ondernemings verteenwoordig word. 

• Werkers kan berou hê oor regstellende aksie-aanstellings en persone wat in regstellende aksie-
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poste aangestel is. 

 

Strategieë wat besigheid kan gebruik om regstellende aksie te hanteer 

• Stel werknemers in kennis oor hoe regstellende aksie in die onderneming geïmplementeer sal word. 

• Ondernemings moet aanvaarbare regstellende aksieprogramme hê. 

• Besighede moet in al hul posadvertensies aandui dat hulle regstellende aksie werkgewers is. 

• Hulle moet hulself oopmaak vir nuwe idees en geleenthede in plaas van om vas te hou by die verlede. 

• Werknemers moet eerder op die werk fokus eerder as op die verskille tussen die mense in die span en 
hoe hulle aangestel is. 

 

3.5 Maniere waarop ondernemings verandering in die werkplek kan hanteer / 
bestuur 

• Erkenning van verandering is stresvol en werknemers bemagtig om stres te hanteer. 

• Deursigtigheid in die proses van verandering is belangrik in die opbou van vertroue met 
werknemers. 

• Die bestuur moet toesien dat dit met werknemers kommunikeer en almal op hoogte hou van 
besluite en verwagte veranderinge. 

• Moenie van die oorspronklike plan afwyk nie. 

• Betrek werknemers by die transformasieproses. 

• Die onderneming kan veranderinge maklik bestuur as werknemers interpersoonlike verhoudings het 
wat gekenmerk word deur vertroue, respek en ondersteuning. 

• Werknemers moet hul vaardigheidsvlakke verhoog om meer mededingend te wees vir posisies en 
bevordering. 

• Erken/respekteer verskille en fokus op die bereiking van die doelwitte. 
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INHOUD BESONDERHEDE VIR DIE DOEL VAN ONDERRIG, LEER EN ASSESSERING 
 
BEMARKING 
Leerders moet in staat wees om: 
• Definieer bemarking 
• Verduidelik kortliks die rol van bemarking. 
• Die volgende bemarkingsaktiwiteite kan uiteensit / noem / bespreek / verduidelik: 
o Standaardisering en gradering 
o berging 
o Vervoer 
o Finansiering 
o Risiko-draende en 
o Koop en verkoop 
 
Bemarkingsbegrippe 
PRODUKBELEID 
• Omskryf / noem / verduidelik / bespreek die produkbeleid met spesifieke verwysing na 
soorte produkte, produkontwikkeling, handelsmerke en verpakking. 
• Beskryf / bespreek kategorieë van verbruikersgoedere / produkte. 
• Verduidelik / bespreek die belangrikheid van produkontwikkeling 
• Die stappe / fases van produkontwerp te kan uiteensit / noem / bespreek / verduidelik. 
• Noem / Verduidelik / Bespreek die doel van verpakking 
• Omskryf / noem / bespreek / beskryf / beskryf / verpakkingstipes. 
• Brei uit oor die betekenis van handelsmerke 
• Bespreek / Verduidelik / Beskryf die belangrikheid van handelsmerke vir besighede en 
verbruikers. 
• Omskryf / noem / Verduidelik die vereistes van 'n goeie handelsmerk. 
 
Terme en definisies 
 

TERM DEFINISIE 

  

Idee-generasie Die proses om abstrakte, konkrete of visuele idees te skep, te 
ontwikkel en te kommunikeer. 

toets Vind uit hoe goed iets werk. 

Besigheidsanalise 'N Navorsingsdissipline wat besigheidsbehoeftes identifiseer en 
oplossings vir sakeprobleme bepaal. 

Handelsnaam 'N Naam wat deur 'n produsent aan 'n produk gegee word. 

reputasie Geloof of menings wat oor die algemeen oor iemand of iets 
gehou word. 

bestanddele Dinge wat gebruik word om iets te maak. 

voorkeur 'N Meer voorkeur vir een alternatief bo een of ander. 

Teiken mark ‘N Spesifieke groep verbruikers waarop 'n produk of diens 
gemik is. 
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1.1 Definisie van bemarking 

• Bemarking word gebruik om waarde aan die klante te lewer en om aan hul behoeftes te 

voorsien. 

• Die doel is om die sakeprodukte en -dienste met die behoeftes en begeertes van die kliënt 

te koppel. 

• Bemarking het ook ten doel om die regte produk of diens op die regte plek en op die regte 

tyd by die regte kliënt te kry. 

• Ondernemings vestig ook 'n teikenmark of handhaaf die markaandeel van 'n huidige 

produk en soek die geskikste kliënte deur bemarkingsaktiwiteite 

 

1.2 Die rol van die bemarkingsfunksie 

• Ondersteun die algemene doelstellings van 'n onderneming, naamlik om die wins te 

maksimeer 

• Die bemarkingspan moet nou saamwerk met personeellede van ander sakefunksies. 

• Versamel inligting oor klante se behoeftes, voorkeure en koopgedrag en deel inligting met 

ander afdelings. 

• Help die ontwikkeling van die bemarkingstrategie in samewerking met senior bestuur van 

ander sakefunksies. 

• Ontwikkel 'n bemarkingsplan met behulp van elemente van die bemarkingsamestelling. 

• Ontwikkel verkoopsvoorspellings en -vooruitskattings en gee hierdie inligting aan ander 

sakefunksies. 

• Besluit watter produkte of dienste die onderneming sal verkoop en hoe die produkte 

versprei sal word. 

• Bepaal watter pryse (kontant of krediet) hulle gaan verkoop. 

 

1.3 Bemarkingsaktiwiteite 

1.3.1 Standaardisering en gradering 

• Standardisering is die proses om 'n eenvormige stel kriteria te ontwikkel om die produksie 

van kwaliteit goedere te verseker. 

• Standaardisering verwys ook na stappe om te verseker dat goedere geproduseer voldoen 

aan die vereiste standaarde. 

• Gradering is die proses om individuele eenhede van 'n produk in spesifieke klasse of 

kwaliteitsgrade te sorteer. 

• Standaardisering bepaal die standaarde of kwaliteit van die kwaliteit. 
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• Gradering is die proses om landbouprodukte in kategorieë te klassifiseer volgens die 

kwaliteit daarvan. 

 

1.3.2 Berging 

• Verwys na die berging van goedere nadat dit geproduseer is totdat dit verbruik of gestuur 

is aan tussengangers, groothandelaars of kleinhandelaars. 

• Die bergingsfasiliteit sal beïnvloed word deur die tipe goedere wat geberg moet word. 

• Berging is nodig omdat goedere gereeld in die pakhuis moet wees totdat die finale 

verbruiker die goedere benodig. 

• As goedere in winkels is, moet hulle verseker word teen brand / diefstal / skade, ens. 

 

1.3.3 Vervoer 

• Produkte moet van stoorfasiliteite na tussengangers, groothandelaars of kleinhandelaars 

vervoer word. 

• Die metode van vervoer word beïnvloed deur die tipe produkte wat vervoer moet word. 

• Vervoer verseker dat produkte van die produsent na die verbruiker oorgedra word. 

 

1.3.4 Finansiering 

• Kapitaal word gebruik om aan die finansiële behoeftes te voorsien van ondernemings, wat 

by die verskillende bemarkingsaktiwiteite betrokke is. 

• Finansiering is nodig om die bemarkingsdoelwitte te bereik, bv. die bemarkingsfunksie 

moet die koste van advertering in ag neem. 

• Finansiering in die vorm van kontant, krediet of lenings is nodig om die gaping te oorbrug 

vanaf die voltooiing van die produk tot die kliënt daarvoor betaal. 

 

1.3.5 Risiko-draende 

• Die onderneming dra die risiko's verbonde aan die besit van die goedere. 

• Daar is 'n moontlikheid dat produkte beskadig / gesteel / verouder kan word wat finansiële 

verliese kan veroorsaak. 

• Die fabriek of die pakhuis kan byvoorbeeld aan die brand steek, goedere kan gesteel word 

of goedere kan verouder. 
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1.3.6 Koop en verkoop 

• Koop en verkoop handel oor die uitruilproses. 

• Die koopfunksie handel oor die soeke na kliënte/verskaffers. 

• Die verkoopfunksie handel oor die bevordering van die produk. 

• Sommige ondernemings moet grondstowwe koop om die finale produkte te vervaardig, 

terwyl ander besighede goedere en dienste koop en verkoop. 

 

2 Die komponente van die bemarkingsamestelling 

• Die vier komponente van die bemarkingsamestelling is naamlik; 

o Produkbeleid 

o Prysbeleid 

o Distribusiebeleid 

o Kommunikasiebeleid 

 

2.1 Die produkbeleid 

2.1.1 Betekenis van die produkbeleid 

• Die produkbeleid is die eerste komponent van die bemarkingsfunksie. 

• Die produk is die belangrikste komponent van die bemarkingsmengsel, bv. as daar geen 

produk is nie, is daar geen besigheid nie. 

• Hierdie beleid verduidelik hoe 'n onderneming 'n nuwe produk, ontwerp en verpakking 

gaan ontwikkel. 

• Die produkbeleid handel oor die funksies, voorkoms en voordele van die produk self. 

 

2.2 Tipes produkte 

Industriële goedere 

• Industriële goedere word in die vervaardigingsproses gebruik om ander goedere te 

produseer, bv. onderdele / toerusting / masjinerie ens. 

Verbruikersgoedere 

• Dit is goedere wat aan die behoeftes van verbruikers voldoen. 
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2.1 Kategorieë van verbruikersgoedere / produkte 

2.2.1 Geriefsgoedere 

• Dit is goedkoop goedere wat sonder enige nadenke deur verbruikers aangekoop word. 

• Verbruikers is nie bereid om baie moeite te doen om geriefsgoedere te koop nie, omdat dit 

baie min verskil ten opsigte van prys, kwaliteit en die bevrediging wat dit aan verbruikers 

bied. 

• Voorbeeld van geriefsgoedere: brood, melk, koeldrank, ens. 

 

2.2.2 Uitsoekgoedere 

• Hierdie goedere is duurder as geriefsgoedere. 

• Verbruikers koop dit nie gereeld nie. 

• Hulle is bereid om 'n aansienlike hoeveelheid tyd en energie aan verskillende winkels te 

bestee totdat hulle seker is dat hulle die beste waarde vir hul geld kry. 

• Voorbeelde is; televisie, motorvoertuie, klere, ens. 

 

2.2.3 Spesialiteitsgoedere 

• Hierdie goedere het gewoonlik spesifieke handelsname. 

• Verbruikers weet presies wat hulle wil hê en is bereid om te soek totdat hulle presies vind 

waarna hulle soek. 

• Voorbeelde van spesialiteitsprodukte; juweliersware, handelsmerkklere, ens. 

 

2.2.4 Dienste 

• Dienste is nie tasbaar nie. 

• Dienste word deur diensverskaffers aan verbruikers gelewer. 

• Voorbeeld van dienste, tuindiens, ens. 

 

2.2.5 Ongesoekte goedere 

o Goedere waarvan die verbruiker nie weet of aan dink nie, voordat die behoefte aan sulke 

produkte voorkom.  
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2.3 Belangrikheid van produkontwikkeling 

• Produkontwerp moet ontwerp word om aan die klante se behoeftes te voldoen. 

• As die produkontwerp nie by die teikenmark pas nie, sal daar baie min vraag na die 

produk wees. 

• Besighede moet nuwe produkte ontwikkel om ouer produkte in stadium 4 te vervang 

wanneer die verkope daal. 

• Ondernemings kan mededingend bly omdat hulle altyd op soek is na maniere om hul 

produkte te verbeter. 

• Produkte verskil van dié van die mededingers. 

 

2.4 Stappe / fases van produkontwerp 

• Ideegenerering / Ontwerp en ontwikkeling van produkidees. 

• Seleksie/keuse en sif van produkidees / ideesifting. 

• Konsepontwikkeling en -toetsing / Ontwerp en toetsing van die produkkonsep wat moet 

gebeur voordat 'n produk ontwikkel word. 

• Ontleding van die winsgewendheid van die produkkonsep / besigheidsanalise. 

• Verbruikersreaksies moet getoets word met behulp van 'n klein steekproef van die 

produk / mark toetsing. 

• Tegniese implementering / stelsels en prosesse word in die produksiebeplannings- en 

kontroleproses geplaas. 

• Kommersialisering / Die produk word bemark- / advertensieveldtogte geïmplementeer. 

• Nuwe produkpryse / Die produk word geprys en voorspellings word uitgewerk. 

 

2.5 Doel van verpakking 

• Verpakking is nodig om die artikel of produk te bevat. 

• Beskerm die produk teen breek, edelstene, vog of bederf. 

• Bevorder die produk deur die handelsmerk en handelsmerk van die onderneming en 

produk aan te dui. 

• Verhoed dat die produk gepeuter word. 

• Verbeter die gemak in die gebruik of berging van 'n produk. 

• Bevat inligting oor die produk, insluitend gebruike, enige skadelike waarskuwings of 

dosisvereistes. 
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• Maak die produk makliker om te identifiseer 

• Onderskei die produk van ander mededingende produkte. 

• Trek aandag aan om die waarde van die produk as bemarkingsinstrument te toon 

• Koppel die produk aan die promosiestrategie wat gebruik word om die produk te bevorder. 

• Verminder opbergingskoste deur die moontlikheid van breek te verminder. 

 

2.6 Soorte / soorte verpakking 

2.6.1 Verpakking vir onmiddellike gebruik / Eenheidsverpakking 

• Verpakking moet goedkoop wees, want sodra die produk verbruik is, word die verpakking 

weggegooi. 

• Voorbeeld: pakkie skyfies / sjokolade papier 

2.5.1 Verpakking vir dubbele gebruik 

• Verpakking kan weer gebruik word vir ander doeleindes as om die oorspronklike inhoud te 
stoor. 

• Verbruikers sal dus aan die spesifieke handelsmerk herinner word nadat die oorspronklike 
inhoud verbruik is. 

• Sodra die inhoud klaar is, kan die houer vir iets anders gebruik word. 
• Voorbeeld; roomysbak 
 
2.5.2 Verpakking vir herverkoop 
• Kleinhandelaars koop produkte in grootmaat by groothandelaars of verskaffers. 
• Kleinhandelaars pak die produkte uit om dit in kleiner hoeveelhede afsonderlik te verkoop. 
• Voorbeeld; groot boks met baie boksies waspoeier 
 
2.5.3 Kaleidoskopiese / Dikwels veranderende verpakking 
• Sommige besonderhede oor die verpakking verander om 'n belangrike sportbyeenkoms / 

kompetisie te adverteer 
• Die houer of omhulsel verander voortdurend. 
• Voorbeeld. die adverteer 'n sportbyeenkoms 
 
2.5.4 Spesialiteitsverpakking 
• Verpakking moet by die produk pas. 
• Voorbeeld. verpakking vir 'n duur telefoon. 
 
2.5.5 Kombinasieverpakking 
• Verskeie aanvullende produkte word saam verpak omdat sulke produkte gewoonlik saam 

gekoop word. 
• Voorbeeld. Seep en 'n gesigdoek / stortgel en spons / bypassende parfuum en handroom. 
 

2.6 Betekenis van handelsmerke 
• 'n Handelsmerk is die naam / logo / simbool wat deur 'n vervaardiger / onderneming 

gebruik word om sy produkte / sake van mededingers te onderskei. 
• 'n Handelsmerk word amptelik geregistreer en beskerm deur ongemagtigde gebruik deur 

die wet. 
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• Dit is 'n geregistreerde handelsmerk wat 'n vervaardiger sy produkte gebruik om sy 
produkte van ander vervaardigers te onderskei. 

• Sodra 'n handelsmerk geregistreer is, mag dit slegs gebruik word deur die persoon / 
onderneming wat die handelsmerk geregistreer het. 

 

2.8 Belangrikheid van handelsmerke vir ondernemings en 

verbruikers 

2.8.1 Belang van handelsmerke vir besighede 

• 'n Handelsmerk vestig 'n identiteit / reputasie 

• 'n Geregistreerde handelsmerk beskerm besighede teen mededingers wat 

soortgelyke produkte verkoop. 

• 'n Bekende handelsmerk help om 'n handelsmerk onmiddellik herkenbaar te maak 

• Bied 'n mate van beskerming omdat handelsmerkprodukte na die vervaardiger 

terug opgespoor kan word 

• Besighede kan handelsmerke gebruik om hul produkte te bemark / adverteer. 

 

2.8.2 Belangrikheid van handelsmerke vir kliënte 

• Gee vir kliënte 'n gevoel van veiligheid en konsekwentheid. 

• Bevorder lojaliteit en skep konsekwentheid vir kliënte. 

• Verbruikers aanvaar waarskynlik nuwe produkte wat onder 'n bekende 

handelsmerk / handelsmerk bemark word 

• Dit verteenwoordig 'n sekere standaard van gehalte en prys vir die verbruiker. 

 

2.9 Die vereistes van 'n goeie handelsmerk 

• Moet aantreklik wees. 

• Moet by die produk pas. 

• Geskik vir die teikenmark. 

• Moet anders wees as sy mededingers. 

• Moet die beeld van die onderneming bevorder. 

• Geskik vir vertoondoeleindes. 

• Moet omgewingsvriendelik wees. 

• Moet die inhoud beskerm. 

• Moet maklik wees om te versprei / hanteer / vervoer en te gebruik. 

• Beskerm en bevorder die produk. 
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• Koppel die produk aan sy promosiestrategie. 

• Vestig die aandag van verbruikers. 

• Stel kliënte in kennis oor hoe om die produk te gebruik. 

• Voorkom dat dit bederf of beskadig. 

• Verminder die stoorkoste deur breekskade te verminder. 

• Maklik om te hanteer en vertoon op die winkelrakke. 

• Dui die korrekte massa of volume van die inhoud van die produk aan. 

• Dui die bestanddele van die produk aan, indien van toepassing. 

• Dui die naam en kontakbesonderhede van die vervaardiger aan. 
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Eksamenriglyne vir die prys- en verspreidingsbeleid  

Terme en definisies  

Die betekenis van prys  

Die belangrikheid van prysbepaling  

Prysstegnieke  

Faktore wat prysbepaling beïnvloed  

Die betekenis van verspreiding en 
verspreidingskanaal 

 

Betekenis van tussengangers  

Verskillende tussengangers  

Die rol van tussengangers in die 
verspreidingsproses 

 

Die verskillende soorte verspreidingskanale  

Verskille tussen direkte en indirekte 
verspreidingskanaal 

 

Redes waarom vervaardigers verkies om van direkte 
of indirekte verspreidingsmetode gebruik te maak 

 

 

 

This chapter consists of 10 pages 
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INHOUD BESONDERHEDE VIR DIE DOEL VAN ONDERRIG, LEER EN ASSESSERING 

BEMARKINGSAKTIWITEITE: Prys- en verspreidingsbeleide 

Leerders moet in staat wees om: 

 

PRYSBELEID 

• Definieer / verduidelik die betekenis van prys 

• Bespreek / verduidelik die belangrikheid van prysbepaling. 

• Beskryf die volgende prysbepalingstegnieke, byvoorbeeld: 

o Koste-gebaseerde / georiënteerde pryse 

o Kosteplus pryse 

o Kliënt / teikengebaseerde pryse 

o Kompetisie-gebaseerde / oriënteringspryse 

o Promosiepryse 

o Penetrasiepryse 

o Sielkundige pryse 

o Lokaas pryse 

o Prysafskepping 

• Identifiseer bogenoemde prysingstegnieke vanuit gegewe scenario's / stellings. Haal uit 

die scenario aan om u antwoord te staaf. 

• Skets / noem / verduidelik / bespreek faktore wat prysbepaling beïnvloed. 

• Identifiseer hierdie faktore vanuit gegewe scenario's /state. Haal uit die scenario aan om u 

antwoord te staaf. 

 

VERSPREIDINGSBELEID 

• Definieer / verduidelik die betekenis van verspreiding. 

• Omskryf / bespreek / verduidelik die verspreidingskanale. 

• Onderskei / dui verskille aan tussen direkte en indirekte verspreidingskanaal. 

• Verduidelik die betekenis van tussengangers 

• Gee 'n uiteensetting van verskillende tipes tussengangers. 

• Verduidelik die rol van tussengangers in die verspreidingsproses. 

• Teken/skets die verspreidingskanaal. 
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• Verduidelik kortliks die redes waarom vervaardigers verkieslik gebruik maak van direkte of 

indirekte verspreidingsmetodes 

 
Terme en Definisies  
 

TERM DEFINISIE 

  

Koste 'n Bedrag wat betaal moet word of bestee moet word 
om iets te koop of te bekom. 

Kosteplus Die bedrag wat by die kosprys van goedere gevoeg 
word om bokoste en wins te dek. 

Lokaas Dit is wanneer iemand doelbewus optree om 'n 
emosionele reaksie van 'n ander persoon te ontlok. 

Groothandelaars Dit is grootskaalse handelaars wat as tussengangers 
tussen vervaardigers en kleinhandelaars werk. 

Kleinhandelaars Dit is kleinhandelaars wat as tussengangers tussen 
groothandelaars en verbruikers optree. 

Tussenganger 'n Persoon / onderneming wat optree as 'n skakel 
tussen mense en ondernemings om die verkoop te 
bewerkstellig. 

Plaasvervangers 'n Persoon of 'n voorwerp wat in die plek van 'n 
ander optree. 

Webwerwe 'n Stel verwante webbladsye wat onder 'n enkele 
domeinnaam geleë is. 

Agente 'n Persoon wat transaksies tussen twee partye 
organiseer. 

'n Makelaar 'n Persoon wat goedere vir ander koop en verkoop 

Logistieke Die organisasie van die vervoer van goedere, 
toerusting, akkommodasie, ens. 

Winsgrens Die gedeelte van die verkoopprys wat nie aan 
insetkoste / bokoste toegewys word nie en bydra tot 
die bruto winsmarge van die onderneming. 

“Cash and carry” Groothandelaar aankope waar die bedrag ten volle 
betaal word. 

Direkte verspreiding Uitruil van produkte / dienste tussen die produsent en 
die verbruiker 

Indirekte verspreiding 'n Verspreidingskanaal met ten minste een 
tussenganger tussen die produsent en die verbruiker 
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BEMARKINGSAKTIWITEITE (PRYS- EN VERSPREIDINGSBELEID) 

1 Die prysbeleid 

1.1 Die betekenis van prys 

• Die prys van 'n produk verwys na die hoeveelheid geld wat die koper moet betaal om die 

voordele van die produk te ervaar. 

• Die prysbeleid spesifiseer wat en hoe die onderneming die prysbepaling van sy produk sal 

bereken. 

 

1.2 Die belangrikheid van prysbepaling 

• Die prysproses moet buigsaamheid / afslag /area / lewensiklusstatus / toelae oorweeg. 

• Pryse beïnvloed die aantal produkte wat 'n onderneming kan verkoop, wat weer die 

winsgewendheid beïnvloed. 

• Die prys van 'n produk kan die verbruiker se houding teenoor die produk of die 

handelsmerk beïnvloed. 

• As die produk te hoog is, kan minder verbruikers die produk koop. 

• As die prys te laag is, kan verbruikers die produk as slegte gehalte beskou. 

• Die prysbeleid moet verduidelik wanneer en aan wie afslag toegestaan sal word. 

• Die prys van 'n produk moet voorsiening maak vir vervoerkoste. 

• Die prys van 'n produk moet voorsiening maak vir BTW. 

• Lae verkope lei tot die onopgehoopte voorraad wat gestoor moet word en die koste van 

die vervaardiging daarvan word nie terugbetaal nie. 

 

2.3 Prystegnieke  

2.3.1 Koste-gebaseerde / georiënteerde pryse 

• Behels die bepaling van die prys van 'n produk direk op die koste daarvan. 

• Die onderneming bereken die koste van die vervaardiging van een eenheid van die 

produk, genaamd eenheidskoste, en voeg dan 'n standaardopslag by om die prys te verkry. 

• Die koste van produksie en aanbod word bereken en 'n toepaslike winsmarge word 

bygevoeg om die verkoopprys te bepaal. 
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2.3.2 Winsopslag pryse 

• Dit word as 'n persentasie bereken. 

• Hierdie persentasie word bereken uit die koste per eenheid. 

• Die voorbeeld van 'n toebroodjieproduksie is 'n onderneming wat kan bereken dat die 

koste om 'n toebroodjie te vervaardig R10 beloop en op 'n winsopslag van 100% besluit, 

met die verkoopprys op R20. 

 

2.3.3 Kliënt / teikengebaseerde pryse 

• Dit is wanneer ondernemings sekere teikens stel om te bereik. 

• Op grond van wat die onderneming glo, kliënte is bereid om te betaal. 

• Die persepsie van die produk wat dit wil skep in die gedagtes van die kliënte. 

 

2.3.4 Mededingingsgebaseerde / oriënteringspryse 

• Stel sy prys vas op grond van wat mededingers klante hef. 

• Hierdie benadering word ook heersende koers pryse of mededingende pryse genoem. 

• Hoe meer mededinging in die mark is, hoe laer sal die pryse wees. 

• As die prys op 'n hoër vlak as by mededingers vasgestel is, moet die verbruiker oortuig 

wees dat die produk beter is in terme van kwaliteit en bruikbaarheid. 

 

2.3.5 Promosiepryse 

• Besighede bied uitverkopings of spesiale aanbiedinge aan om klante te lok. 

• Dit word gebruik wanneer die prys vir 'n kort tydjie verlaag word. 

• Op sekere tye van die jaar kan die seisoenreekse of ou voorraad teen afslagpryse 

verkoop word. 

• Voorbeelde bevat spesiale aanbiedinge / afslag wat vir 'n beperkte periode geldig is / 

'Koop een, kry een gratis' -promosie. 

 

2.3.6 Penetrasiepryse 

• Produkte word teen baie lae pryse verkoop om verbruikers te lok wanneer die produk aan 

die mark bekendgestel word. 

• Die doel is om die kliënte te oortuig om 'n produk te koop. 

• Sodra die inleidende aanbod verby is, word die prys verhoog. 

• Dit word gereeld vir nuwe produkte gebruik en dit is nie 'n winsgewende 

langtermynbemarkingstrategie nie. 
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2.3.7 Sielkundige pryse 

• Hierdie strategie word gebruik wanneer die onderneming wil hê dat die verbruiker op 

emosionele basis eerder as op 'n rasionele manier moet reageer. 

• Dit word gebruik om die indruk te skep dat 'n item goedkoper is as wat dit regtig is. 

• 'n CD-speler kos R699 in plaas van R700. 

• Verbruikers plaas die item geestelik in die R600 eerder as die R700-prysklas. 

 

2.3.8 Lokaas pryse 

• Pryse word gewoonlik laer gestel as die kosprys van artikels om klante te lok. 

• Dit word gebruik om kliënte na 'n winkel te lok om die produk en ander items te koop. 

 

2.3.9 Prys afskepping 

• Pryse verbonde aan 'n nuwe innoverende produk wat as uniek en gesog beskou word. 

• Hoër pryse word gehef om die vraag te toets. 

• Daar is verbruikers wat bereid is om hoër pryse te betaal, omdat sulke uitvindings 

prestige-waarde het. 

• Namate die produk gewild raak, word die prys van die produk geleidelik verlaag. 

• Prys afskepping kan op kort termyn suksesvol en winsgewend wees 

 

2.3 Faktore wat prysbepaling beïnvloed 

 
2.4.1 Insetkoste 

 Hoe hoër die insetkoste, hoe hoër is die finale prys. 'n Toename in arbeid of vervoer 

kan die finale prys verhoog. 

 

2.4.2 Vraag na die produk 

 Hoe hoër die vraag, hoe hoër is die produksievolume, hoe laer is die insetkoste, hoe 

laer is die finale prys. 

 

2.4.3 Teikenmark 

 Inkomste vlak van die teikenmark. 
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2.4.4 Tipe produk 

 Luukse produkte kan hoër geprys word. 

 

2.4.5 Prystegnieke wat gebruik word om die prys te bepaal. 

 Promosiepryse kan laer wees as vraaggerigte pryse. 

 

2.4.6 Mededingende en plaasvervangende produkte 

 As daar soortgelyke produkte is wat 'n produk kan vervang, kan 'n hoë prys, die 

verkope aan die plaasvervanger tot gevolg hê. 

 As die prys en vraag na komplimenterende goed styg, kan die ander produk teen 

dieselfde tempo styg bv. pryse van rekenaars en sleutelborde kan terselfdertyd styg. 

 

2.4.7 Die ekonomiese klimaat en beskikbaarheid van goedere en dienste 

 As daar 'n tekort aan 'n sekere produk is, is mense bereid om meer daarvoor te 

betaal. 

 

2.4.8 Vorme van markte 

     Die volgende vorms van markte sal die gekose prys beïnvloed 

Perfekte/volmaakte 
kompetisie 

 Daar is baie kopers en verkopers 

 Produkte is soortgelyk en daar is baie 
plaasvervangersprodukte. 

 Voorbeeld: Aandele wat op die JSE verhandel 
wordDaar is baie kopers en verkopers 

Monopolistiese 
kompetisie 

• Daar is baie verskaffers / verkopers 
• Elke verskaffer het sy / haar eie handelsmerk van 'n 
spesifieke produk 
• Voorbeeld: motorvervaardigers / handelaars bv. Toyota / 
Nissan / Ford ens 

oligopolie  Slegs enkele verskaffers / verkopers beheer die 
pryse van produkte. 

 Die produk is homogeen / dieselfde 

 Voorbeeld: MTN, Vodacom / Cell C 

Monopolie   Slegs een verskaffer / verkoper beheer pryse en 
produkte 

 Winsmarges is gewoonlik hoër omdat verbruikers 
geen alternatief het nie 

 Voorbeeld: Eskom 

 

  



   

88 
 

 

 

3 DIE VERSPREIDINGSBELEID 

3.1 Die betekenis van verspreiding 

• Elke onderneming moet 'n verspreidingsbeleid hê sodat hy weet hoe en waar produkte 

versprei moet word. 

• Verspreiding gaan oor hoe die onderneming sy produkte by sy kliënte kry. 

• Sodra produkte ontwikkel en geprys is, moet dit op die regte plek en op die regte tydstip 

beskikbaar gestel word. 

• Produkte moet versprei word vanaf die plek waar dit vervaardig is na die mark. 

 

3.2 Die betekenis van die verspreidingskanaal 

 Verspreidingskanaal is die pad waarop die produk van die produsent na die verbruiker 

beweeg word. 

• Dit is belangrik dat die kanaal die doeltreffendste en kostedoeltreffendste vir die produk is 

en die teikenmark bereik. 

• 'n Verspreidingskanaal bestaan uit baie ondernemings wat help om die produk van die 

produsent na die finale gebruiker / verbruiker te verskuif. 

• Dit begin by die produsent en eindig by die eindverbruiker. 

• Die hoofdoel van die verspreidingsfunksie is om te verseker dat die regte produk op die 

regte tyd beskikbaar is. 

Daar is drie soorte deelnemers aan 'n verspreidingskanaal: 

o Die diensverskaffer 

o Tussengangers 

o Kliënte/Verbruikers  

 

3.3 Betekenis van tussengangers 

• Al die mense wat in die verspreidingsproses tussen die produsent en die verbruiker val. 

• Hulle is tussenpersone en tree op as onderhandelaars en bemiddelaars tussen die 

produsent en die verbruiker. 

• Tussengangers kan groothandelaars, kleinhandelaars, agente en makelaars wees. 

• Hulle is verantwoordelik vir die vervoer, berging en aflewering van die goedere en dienste. 

• Die organisasies wat by die verspreidingskanaal betrokke is, staan as tussengangers 

bekend. 
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3.3.1 Verskillende tussengangers 

• Groothandelaars verkoop veral goedere aan kleinhandelaars. 

• Kleinhandelaars bemark direk aan die eindverbruiker. 

• Agente verkoop produkte namens vervaardigers vir 'n kommissie. 

• Makelaars is iemand wat goedere vir ander koop en verkoop. 

 

3.3.2 Die rol van tussengangers in die verspreidingsproses. 

• Kopers opspoor en opspoor namens die produsent. 

• Help om die produk te bevorder. 

• Tussengangers is spesialiste in die verkoop, sodat die produsent moontlik 'n groter mark 

kan bereik. 

• Ondernemings kan groter verkope behaal deur tussengangers te gebruik. 

• Die produsent het moontlik nie die kundigheid of hulpbronne wat nodig is om direk aan die 

publiek te verkoop nie. 

• Die tussenganger kan moontlik doeltreffender distribusielogistiek lewer, byvoorbeeld 

vervoer van die produk na verskillende verkooppunte. 

• Algehele verspreidingskoste kan met 'n tussenganger laer wees as wat die onderneming 

self verspreiding onderneem het, selfs as die kommissie van die tussenganger in ag 

geneem word. 

 

3.4 Die verskillende soorte verspreidingskanale 

Vervaardiger / Produsent-verbruiker 

• Dit is die kortste kanaal aangesien die produsent direk aan die verbruiker verkoop. 

• Dit word gewoonlik in die openbare sektor aangetref 

 

Vervaardiger / Produsent → handelaar → verbruiker 

• Die produsent verkoop goedere aan die verbruiker deur die kleinhandelaar. 

• Dit is 'n enkele verspreidingskanaal en is bedoel om aan grootskaalse kleinhandelaars te 

verkoop 
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Vervaardiger / Produsent → groothandelaar → handelaar → verbruiker 

• Dit word 'n tradisionele verspreidingskanaal genoem; die verbruiker koop by die winkel, 

wat by 'n groothandelaar koop, wat op sy beurt die voorraad in grootmaat by die 

vervaardiger kry. 

• Verbruikersprodukte soos mieliemeel word deur die produsente aan die groothandelaars 

verkoop, wat weer aan kleinhandelaars en dan aan die verbruikers verkoop. 

• Hierdie verspreidingskanaal word gewoonlik in landelike gebiede gebruik. 

 

Vervaardiger / Produsent → groothandelaar → handelaar 

• Dit is waar die groothandelaar by die produsent koop en direk aan kleinhandelaars 

verkoop. 

• Die “cash and carry” -  groothandelaar verkoop direk aan kleinhandelaars vir verbruik. 

 

Vervaardiger / Produsent → agent → groothandelaar → kleinhandelaar → verbruiker 

• Agente verbind die vervaardiger dikwels met die groothandelaar of kleinhandelaar. 

• Hoe meer tussengangers daar in 'n verspreidingskanaal is, hoe meer verbruikers kan 

bereik word. 

• Veral verbruikers in die landelike gebiede wat ook toegang tot goedere het. 

3.5 Verskille tussen direkte en indirekte kanaal van verspreiding 

Direkte kanaal van verspreiding Indirekte kanaal van verspreiding 

Dra al die risiko's. Risiko's word na tussengangers verskuif 
tydens die verspreiding van die produk aan die 
eindgebruiker 

• Betrek die produsent en die verbruiker • Daar is tussenpersone tussen die produsent 
en die verbruiker 

• Die groothandelaar en die 
kleinhandelaar word van die proses 
afgesny 

• Die groothandelaars en kleinhandelaars tree 
op as onderhandelaars tussen die produsent 
en die verbruiker. 

• Bemarking en verkoop van produkte 
aan die klante sonder om die 
middelman te betrek. 

• Gespesialiseerde agente handel met kliënte 

• Volle beheer oor die produk en 
bemarking. 

• Baie min terugvoer van kliënte. 

• Beter eindgebruikersprys want geen 
tussengangers koste nie 

• Vervoer en berging word deur tussengangers 
behartig. 

• Bied onmiddellike terugvoer • Vervaardigings gebruik makelaars soos 
groothandelaars / agente / makelaars / 
kleinhandelaars. 

• Benodig meer gespesialiseerde 
werknemers wat opgelei is. 

• Die vervaardiging dra nie kennis oor die 
verspreiding van die produk nie 

• Beter eindgebruikersprys want geen 
tussengangers koste nie. 

• Produkte kan duur wees, aangesien 
tussengangers koste bygevoeg word. 
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3.6 Redes waarom vervaardigers verkies om van direkte of indirekte 

verspreidingsmetodes gebruik te maak. 

3.6.1 Redes waarom vervaardigers verkies om van die direkte verspreidingsmetode 

gebruik te maak 

 Produsente het beheer oor die produk en bemarking. 

 Hulle behaal 'n beter prys vir die eindgebruiker, aangesien daar geen tussenganger 

koste is nie. 

 Die onderneming hoef nie sy winsmarge met tussengangers te deel nie. 

 Produkte word baie duur sodra al die tussengangers hul eie winsopslag bygevoeg het. 

 Daar is direkte kontak met die teikenmark vir terugvoer en verbeterings. 

 Verkoopspersoneel voorsien inligting oor kliënte vir toekomstige marknavorsing. 

 As u via die internet verkoop, kan kleiner ondernemings hul produkte oor die hele 

wêreld bemark. 

 Besighede-webwerwe kan dien as 'n verspreidingsmetode en 'n promosiemetode. 

 Goed opgeleide verkoopspersoneel is in staat om produkte effektief te bevorder en 

goeie verhoudings met kliënte te vestig. 

 Daar is moontlik nie geskikte tussengangers beskikbaar nie / tussengangers is 

moontlik nie bereid om die betrokke produk namens die vervaardiger te verkoop nie. 

 

3.6.2 Redes waarom vervaardigers verkies om van die indirekte verspreidingsmetode 

gebruik te maak 

• Gespesialiseerde agente handel met kliënte. 

• Vervoer en berging word deur tussengangers behartig. 

• Dit is nie nodig om gespesialiseerde personeel te huur om verkope te doen nie. 

• Hulle hoef nie klagtes van klante/verbruikers te hanteer nie. 

• Hulle geniet die voordele van grootmaatbestellings van groothandelaars. 

• Beter markdekking word bereik. 

• Tussengangers verstaan hoe die mark funksioneer. 

• Verbruikers is dikwels oor die hele land versprei, en verspreiding moet ook wydverspreid 

wees. 

• Direkte verspreiding verg 'n groot belegging in advertensies 

• Tussengangers gee soms krediet aan verbruikers, wat sal help om meer verbruikers te 

lok. 
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BESIGHEIDSTUDIES 

GRAAD 11 

KWARTAAL TWEE 

HOOFSTUK 11 

BEMARKINGSAKTIWITEITE: KOMMUNIKASIEBELEID EN BEMARKING 

IN DIE INFORMALE SEKTOR 

INHOUDSOPGAWE 

ONDERWERPE  BLADSY 

Eksamenriglyne vir die 
bemarkingskommunikasiebeleid en bemarking 
in die informele sektor. 

 

Terme en definisies  

Verkoopsbevordering, doel en voorbeelde  

Advertensies, doel en voorbeelde  

Publisiteit, voorbeelde van openbare 
betrekkinge in publisiteit 

 

Persoonlike verkope en effektiwiteit van 
persoonlike verkope in die bevordering van 'n 
besigheidsproduk 

 

Definisie van die informele sektor  

Voordele van bemarking in die informele 
sektor 

 

Redes waarom die informele sektor verkies 
om direkte verspreiding te gebruik. 

 

Maniere waarop die informele sektor indirekte 
verspreiding gebruik. 

 

 

This chapter consists of 7 pages 
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INHOUD BESONDERHEDE VIR DIE DOEL VAN ONDERRIG, LEER EN ASSESSERING 

 

BEMARKINGSFUNKSIE 

Leerders moet in staat wees om: 

KOMMUNIKASIEBELEID 

 Definieer / verduidelik die betekenis van 'n bemarkingskommunikasiebeleid. 

 Die volgende komponente van die bemarkingskommunikasiebeleid uiteensit / noem / 
verduidelik / bespreek  / beskryf: 

 o Verkoopspromosie 

 o Advertering 

 o Publisiteit en 

 o Persoonlike verkope 

 Verduidelik die doel van verkoopspromosie en gee praktiese voorbeelde. 

 Verduidelik die doel van advertering en gee voorbeelde van advertensiemedium. 

 Brei uit oor die betekenis van publisiteit. 

 Verduidelik die rol van openbare betrekkinge in die publisiteit. 

 Gee voorbeelde van publisiteit, bv. persverklaring aan die media. 

 Verduidelik die betekenis van persoonlike verkope 

 Regverdig die effektiwiteit van persoonlike verkope in die bevordering van 'n 
sakeproduk. 
 

BEMARKING IN DIE INFORMELE SEKTOR 

 Definieer die informele sektor 

 Verduidelik die voordele van bemarking in die informele sektor 

 Motiveer die redes waarom die informele sektor verkies om direkte verspreiding te 
gebruik. 

 Verduidelik / bespreek hoe die informele sektor indirekte verspreiding gebruik. 

 

Terme en Definisies  

 

TERM DEFINISIE 

Bevordering Die bekendmaking van 'n produk, organisasie of 
onderneming om verkope of openbare bewustheid te 
verhoog. 

Teikenmark 'n Spesifieke groep verbruikers waarop 'n produk of diens 
gemik is. 

Geloofwaardigheid Die kwaliteit van vertroue en geloof. 

Oorreed Laat iemand iets glo, veral na volgehoue inspanning / om 
te oortuig. 

Kommunikasie Die oordra van inligting deur te praat, te skryf of 'n ander 
medium te gebruik. 

Endossemente Die handeling om goedkeuring of aanbeveling aan iets te 
gee. 

Baniere 'n Lang strook lap met 'n slagspreuk of ontwerp / 
advertensie wat op 'n webblad verskyn. 
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“ASA” Die owerheid vir advertensiestandaarde 

 

BEMARKINGSAKTIWITEITE: KOMMUNIKASIE / BEVORDERINGSBELEID 
1 Die betekenis van 'n bemarkingskommunikasiebeleid 
 
• Die hoofdoelstellings van die kommunikasiebeleid is om die verkope van 'n produk / dienste te 
verhoog. 
• Die doel van die bemarkingskommunikasiebeleid is om bestaande en potensiële kliënte oor die 
produk in te lig. 
• Dit verduidelik die funksies en voordele van die gebruik van die produk. 
 

2 Komponente van die bemarkingskommunikasiebeleid 
 

2.1 Verkoopspromosie 
• Verkoopspromosie is gewoonlik 'n korttermyntaktiek om verkope te verhoog. 
• Dit kan gebruik word om ander promosiemetodes aan te vul. 
 

2.1.1 Die doel van verkoopspromosie 
• Stel verbruikers in kennis oor die produk. 
• Oorreed potensiële kliënte om die produk nou eerder as later te koop. 
• Herinner die teikenmark aan die beskikbaarheid van 'n produk. 
• Verhoog die verkope van 'n produk of diens. 
• Stel nuwe produkte bekend of verleng die lewensiklus van die produk. 
 

2.1.2 Voorbeelde van verkoopspromosie 
• Baie winkels bied spesiale aanbiedings. Koop een, kry een gratis promosies 
• Afslagkoepons 
• Kortingsbewyse 
• Gratis geskenkbewyse 
• Gesamentlike promosie om kliënte aan te moedig om hul handelsmerke aan te koop. 
 

2.2 Advertering 
• Advertensies word gebruik om die verbruiker in te lig, te oorreed en te herinner aan die produk of 

diens 
• Advertensies is 'n betaalde en nie-persoonlike bemarkingskommunikasie-instrument. 
• Dit behels kommunikasie met baie verbruikers op dieselfde tyd. 
 

2.2.1 Die doel van advertering 
Die doel van advertering kan soos volg verklaar word in terme van ABBA: 
o Aantrek: trek die aandag van mense aan 
o Belangstelling: wek hul belangstelling in die produk 
o Begeerte: skep die inligting wat nodig is om die verbruiker te oorreed om op te tree en die produk 
te koop. 
o Aksie: gee die inligting wat nodig is om die verbruiker te oorreed om op te tree en die produk te 
koop. 
 

 
 
 
 
 
 
2.2.2 Voorbeelde van advertensiemedium. 
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Die voorbeelde van advertensiemedium kan in die volgende VIER hoofkategorieë 
geklassifiseer word: 

 

 

Gedrukte media 
 

Uitsaai media 
 

Direkte pos 
 

Web-gebasseerde 
media 

Koerante 
Tydskrifte 
 
 

Radio 
Televisie 
Flieks 
 

Brosjures 

Pamflette 

Kennisgewingborde 

gidse 

plakkate 

pamflette 

Aanlyn tydskrifte 

webwerwe 

Soekenjins 

baniere 

E-pos en SMS 

internet 
 

2.1 Publisiteit 

• Publisiteit is 'n gratis nie-persoonlike vorm van kommunikasie wat die onderneming en sy 

produk deur massamedia kan ontvang, bv. koerant en televisie 

• Publisiteit is onbetaalde kommunikasie in die massamedia oor 'n sakeonderneming, sy 

werknemers, sy goedere of dienste. 

• Die onderneming het geen beheer oor wat van hulle gesê word nie. 

• Dit kan 'n nuusverhaal in 'n koerant, 'n persverklaring of 'n mediaverklaring aanneem. 

• Bekragtiging deur bekende mense vestig die aandag op die handelsnaam en produkte van 

'n onderneming. 

• Sommige ondernemings deel geskenke en voorbeelde uit met handelsmerke van die 

maatskappy daarop. 

• Dit is inligting oor 'n onderneming wat deur 'n onafhanklike derde party, soos 'n koerant of 

televisiestasie, gepubliseer word. 

• Verseker dat die publiek kennis dra van die onderneming, sy sosiale programme, 

gemeenskapsbetrokkenheid en billike arbeidspraktyke, ens. 

• Publisiteit kan positief of negatief wees, aangesien dit nie deur die onderneming betaal 

word nie. 

 

2.3.1 Voorbeelde van publisiteit 

• Interne publisiteit is die uitstalling van goedere, die voorkoms van die winkel en sy 

werknemers, asook die gedrag van die personeel teenoor kliënte. 

• Baie maatskappye skep handelsmerkblootstelling vir die onderneming deur kompetisies 

aan te bied wat blootstelling gee aan die produkte van die onderneming. 

• Bekragtiging deur bekende mense vestig die aandag op die handelsnaam en produkte van 

'n onderneming. 

• Daar word gereeld sport- en filmsterre gesien wat sekere handelsmerke dra wat die publiek 

bewus maak van die handelsmerk. 
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• Sommige ondernemings deel geskenke en voorbeelde uit met handelsmerke op hulle, 

byvoorbeeld tydens konferensies waar afgevaardigdes “goodie bags” ontvang. 

• Sommige maatskappye bied borgskap aan sportbyeenkomste of 

gemeenskapsgeleenthede. 

 

2.3.2 Rol van skakelwerk in publisiteit 

• Openbare betrekkinge het ten doel om 'n gunstige beeld van die onderneming en sy 

produkte of diens te gee. 

• Baie ondernemings kontrakteer die Openbare betrekkinge (PR)-funksie aan 'n buite-

agentskap om voordeel te trek uit hul gespesialiseerde kennis. 

• Die PR-afdeling bou goeie verhoudinge met verteenwoordigers van die media en pers. 

• Hulle hou die media op hoogte van nuus oor die bekendstelling van produkte en die 

opening van nuwe fabrieke of winkels vir die publiek se aandag. 

• Die PR-funksie ondersteun bemarkingspogings om 'n handelsmerkidentiteit te vestig en op 

te bou. 

2.1 Persoonlike verkope 

• Persoonlike verkope behels kommunikasie van aangesig tot aangesig tussen 

verkoopspersone en klante of potensiële kliënte om die produk te bevorder. 

• Die onderneming maak gebruik van verkoopsmense wat direkte kontak met kliënte het. 

• Verkoopspersoneel het gespesialiseerde kennis van die produk en kan klante adviseer hoe 

om die produk te gebruik. 

• Die verkoopspersoon is gereed om al die vrae wat deur die verbruiker gevra word, te 

beantwoord. 

• Verkopers bevorder die produk deur hul houding en voorkoms. 

• Die boodskap kan geïndividualiseer word om aan die verbruiker se behoeftes te voldoen. 

 

2.1.1 Die effektiwiteit van persoonlike verkope in die bevordering van 'n 

sakeproduk 

• Persoonlike verkope kan telefonies geskied, maar is gewoonlik van aangesig tot aangesig 

en bied die mees buigsame manier om 'n promosieboodskap te lewer. 

• Word gedoen deur ervare verkoopsmense wat charisma ontwikkel en vaardig raak om 

mense se aandag te verkry. 

• Dit is baie effektief, veral in die geval van duur industriële goedere soos masjinerie en 

inkopiegoedere soos stowe / yskaste / selfone ens. 

• Behels 'n baie persoonlike aanraking met spesifieke aandag aan die  behoeftes en vereistes 

van die kliënt. 

• Die mees effektiewe manier om verhoudings tussen die verkoopspersoon en die klant te 

bou. 

• Dit is ook 'n baie goeie manier om goeie verhoudings te handhaaf en deurlopende besigheid 

en verkope te verseker. 

• Die verkoopspersoon kan sy / haar boodskap aanpas om meer aantreklik te wees vir die 

persoon wat luister. 
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3 BEMARKING IN DIE INFORMELE SEKTOR 

3.1 Definisie van die informele sektor 
• Mense in die informele sektor besit nie geregistreerde ondernemings nie en hulle is nie vir 

belasting geregistreer nie. 

• Dit word nie deur die Sentrale Statistiekdienste aangeteken nie. 

• Die informele sektor staan ook bekend as die tweede ekonomie. 

• Dit is onmoontlik om te weet in watter mate die informele sektor tot die nasionale inkomste 

bydra. 

• Die informele sektor is hoofsaaklik 'n kontantbedryf. 

• Die operateurs in die informele sektor presteer in die primêre, sekondêre en tersiêre sektor 

van die ekonomie. 

 

3.2 Voordele van bemarking in die informele sektor 

• Dit is maklik en goedkoop om die informele sektor te betree. 

• Geen onderwys is nodig om die informele sektor te betree nie. 

• Dit bied werkgeleenthede aan werkloses 

• Gee mense die geleentheid om ondernemers te wees en oor sake te leer. 

• Mense wat werkloos is in die informele sektor, het werkservaring wat hulle in staat stel om 

in aanmerking te kom vir werksgeleenthede in die formele sektor. 

• Daar is baie interaksie tussen die formele en die informele sektore. 

• Daar is min mededinging in die informele sektor. 

• Bied benodigde goedere en dienste in die omgewing van die mark. 

 

3.2 Redes waarom die informele sektor verkies om direkte verspreiding te 

gebruik 
 Die verkoper het beheer oor die produk. 

 Beter eindgebruikersprys want geen tussenganger koste nie. 

 Direkte kontak met kliënte vir terugvoer en verbeterings 

 Goed opgeleide verkoopspersoneel is in staat om produkte effektief te bevorder en goeie 

verhoudings met kliënte te vestig. 

 Deur die middelman uit te skakel, is pryse laer. 

 Verkoopspersoneel verskaf kliëntinligting vir toekomstige marknavorsing. 

3.4 Maniere waarop die informele sektor indirekte verspreiding gebruik 

• Boere mag hul produkte by die spazawinkels lewer. 

• Spaza-winkels koop hul voorraad by groothandelaars. 
• Baie informele ondernemings maak staat op agente om inligting te versprei of dienste uit 
te voer. 
• Kleinhandelaars in die informele sektor kan produkte by die groothandelaars koop om dit 
in die informele mark te verkoop. 
 

 

 


