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KERNINHOUD 
Die konsep van selfbestuur en 'n bespreking van hoe dit binne 'n besigheidskonteks relevant is 
• Tydbestuur, persoonlike doelwitte, definisie van sukses en 'n gebalanseerde leefstyl (bv. Balans 
tussen ontspanning en werk) 
• Ontwikkeling van 'n professionele beeld (bv. Netheid van werk, aanbiedings) en toegang tot 
hulpbronne om te help met professionele beeld 
• Persoonlike ontleding van sterk punte, swakhede, talente en belangstellings 
• Bespreking van die volgende konsepte: selfkennis, selfvertroue, streshantering (konsepte van 
streshantering), aanpasbaarheid, ens. 
 

2.3.1 Definieer die betekenis van tydsbestuur. 
- Tyd verstandig te gebruik om doelstellings te bereik. 
- Die vaardigheid om jou tyd op die beste manier te gebruik om take op die gegewe tyd te 
  voltooi. 
- Die vermoë om jou tyd effektief te bestuur, sodat jy die aantal beskikbare ure per dag kan 
  gebruik om te werk aan die doelwitte wat vir jou die belangrikste is. 
 
Belangrikheid om tyd in die werkplek te bestuur              (Gr 10 V 4.7 Model Nov 2018) 
- Meer take kan in 'n korter tydperk uitgevoer word 
- Help om gefokus en georganiseerd te bly √ wat lei tot groter  loopbaan sukses.√ 
- Take kan uitgevoer word √ in volgorde van prioriteit. √ 
- Help om by sperdatums na te kom √ en verminder onnodige spanning. √ 
- Selfdissipline word bevorder √ aangesien take betyds afgehandel word.√ 
 
Voordele van tydsbestuur                                                     (Gr 10 V 4.3 EC Nov 2018) 
- Kan sperdatums nakom √ 
- mors minder tyd, wat sal lei tot meer vrye tyd √ 
- Stresvlakke daal √ 
- Kan tyd saam met familie en vriende deurbring √ 
- Bied fokus op die taak √ 
- Verminder uitstel √ 
- Verkry selfvertroue √ 
- 'n Weg na die doel √ 
- Behou 'n instink vir prestasie √ 
 

2.3.2 Verduidelik / beskryf / bespreek die belangrikheid van die stel van doelwitte.  
(Gr 10 Q 4.4 EC Nov 2018)/ (Gr 10 Q 4.2.2 EC Nov 2017) 

- Doelwitstelling help jou om tyd en hulpbronne te organiseer √ sodat jy die beste uit die 
  lewe put. √ 
- Stel van doelwitte gee langtermyn visie √ en korttermyn motivering. √ 
- As jy doelwitte stel, neem jy beheer oor  jou lewe √ - jy het die rigting waarheen jy wil 
  gaan.√ 
- Jou doelwitte dryf  jou √ om meer aksie te neem. √ 
- As jy doelwitte stel, dink jy vooruit √ waarna jy ‘n aksieplan kan opstel √ en selfs as dinge  
  nie volgens plan verloop nie, kan jy dit hersien. √ 
- Doelwitte laat jou fokus, √ gee jou tyd aan op wat jy presies jou tyd en energie spandee.r 
- Dit skep aanspreeklikheid √ - jy is teenoor jouself en niemand anders verantwoordbaar 
  nie. √ 
- As jy doelwitte stel, maak jy kontak met jou innerlike begeertes √ hulle motiveer jou en gee 
  iets om na te streef √ 
- Doelwitte help jou om jou hoogste potensiaal te bereik √ omdat jy teikens stel om na te 
  streef. √ 
- Dit laat jou √ die beste soort lewe leef. √ 
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- Doelwitte help jou om die beste te word wat jy kan wees. √ 
- Dit laat jou reik na meer as jouself-√  om hoogtes te bereik. √ 

 

Proses om persoonlike doelwitte te stel  
(Gr 10 Q 3.4 Exemplar Nov 2018) 

- Beskryf jou doelwitte √ akkuraat.√ 
- Oorweeg waardes, verantwoordelikhede√ en lys al die rolle in volgorde van uitvoering. √ 
- Stel spesifieke / meetbare / haalbare / realistiese√ en tydgebonde doelwitte vir elk van u 
  rolle. √ 
- Stel 'n plan op waarin u stappe toon wat u moet volg √ om u doelwitte te bereik. √ 
- Hou doelwitte spesifiek √ en gefokus.√ 
- Stel 'n tydsraamwerk √ vir elke doelwit √ 
- Besin oor die doelwitte / planne wat gestel is √ om te verseker dat  jy op die regte pad is. √ 
 
2.3.3 Beveel / stel maniere voor waarop mense 'n suksesvolle en gebalanseerde 
         leefstyl kan volg.  

(Gr 10 Q 4.6 Exemplar Nov 2018) 
JAN'S BUILDING CONSTRUCTION (JBC) 

Jan's Building Construction het 30 werknemers wat verantwoordelik is vir die bou van 
sakekantore. Jan raai sy werknemers altyd aan om gereeld mediese ondersoeke uit te voer en 
aktiwiteite te vermy wat tot stres kan lei. 

 

4.6.1 Haal TWEE maniere aan waarop JBC werknemers aanmoedig om 'n suksesvolle en  
         gebalanseerde leefstyl te leef. (2) 
 
4.6.2 Stel DRIE ander maniere voor waarop JBC werknemers kan aanmoedig om 'n 
         suksesvolle en gebalanseerde leefstyl te leef. (6) 
 
 
4.6.1 Maniere waarop JBC werknemers aanmoedig om 'n suksesvolle en gebalanseerde  
         leefstyl te leef. 
        - Jan raai sy werknemers altyd aan om gereeld mediese ondersoeke uit te voer. √ 
        - Vermy aktiwiteite wat tot stres kan lei. √ 
 
4.6.2 Ander maniere waarop JBC werknemers kan aanmoedig om 'n gebalanseerde leefstyl 
         te leef 
 
- Handhaaf positiewe gesindheid 
- Besin oor jou optrede en neem die nodige regstellende maatreëls. √√ 
- Neem verantwoordelikheid vir jou optrede. √√ 
- Neem deel aan selfontwikkelingsprogramme om groei te bevorder. √√ 
- Verseker die regte higiëne en gereelde oefeninge. √√ 
 

(Gr 10 Q 3.3 NM Nov 2018) 
- Fisies - kry genoeg oefening en rus, handhaaf 'n goeie balans en dieet. √√ 
- Geestelik – beplan jou dag en aktiwiteit om onnodige spanning te vermy. √√ 
- Geestelik- maak elke dag tyd vir godsdiens wat jy beoefen. √√ 
- Sosiaal - doen goeie dade vir ander mense deur te gee, te help en te begelei. √√ 
- Materiaal - om goeie opleiding te kry om 'n goeie werk te kry en selfonderhoudend te  
  wees. √√  
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2.3.4 Verduidelik die belangrikheid van 'n professionele beeld. 
- dit maak 'n indruk op ander 
- mense vorm idees oor wie jy is en hoe bekwaam jy is. 
- As jy bewus is van die beeld wat jy uitstraal, kan jy mense beïnvloed deur  hoe hulle 
  jou sien. 
- As jy positief gesien word, kan dit jou loopbaan, jou werksverhoudinge en vir  jou 
  werkservaring baie voordele inhou 
 
2.3.5 Stel maniere voor waarop werknemers 'n professionele beeld kan projekteer. 
(Gr 10 V 4.2.3 EC Nov 2017) 
- Trek gepas aan vir die werk en vir die plek waar  jy werk. √√ 
- Werk hard en wees produktief. √√ 
- Jy sal waarskynlik gouer bevorder word as jy meer doen as wat in jou posbeskrywing  
  van jou verwag word. √√ 
- Wees stiptelik en entoesiasties. √√ 
- Wees vriendelik en aanvaar  jou kollegas. √√ 
- Behandel almal met respek, of jy nou van almal hou of nie. √√ 
- Vermy / bestuur konflik.√√ 
 
2.3.6 Verduidelik die belangrikheid van die erkenning van sterk- en swakpunte. 
- Om swakhede te erken -  werk daaraan om dit te verbeter. 
- Konsentreer soveel as moontlik op jou sterkpunte  en die verbetering van die swakhede 
  wat probleme in jou lewe of loopbaan kan veroorsaak. 
- Bou op die sterkpunte en bestuur die swakpunte. 
- Verander die swakpunte wat verander kan word en omring jouself dan met goeie mense 
  wat kan vergoed vir die eienskappe wat  jy nie kan of wil verander nie. 
   
2.3.7 Stel 'n persoonlike ontleding van jou sterk-, swakpunte, talente en  
         belangstellings op. 
(talente - natuurlike gawes waarmee ons gebore is) 
(belangstellings - is die dinge wat ons geniet om te doen) 
 
2.3.8 Stel maniere voor om  op sterk en swak punte te bou.  

(Gr 10 Q 4.5 EC Nov 2018)/(Gr 10 Q 4.5 NM Nov 2018) 

- Ontwikkel vaardighede tot die maksimum √√ / druk jou talente so ver as moontlik. 
- Talente op 'n spesifieke gebied moet nie geïgnoreer word nie, maar eerder tyd spandeer  
  om dit te ontwikkel. √√ 
- Verdeel swakpunte op in: 
o Die wat jy kan verander, stel ‘n plan vir verandering vas. √√ 
o Die wat jy nie kan verander nie - bestee die meeste tyd daaraan en bestuur dit. √√ 
 
2.3.9 Brei uit oor die betekenis van selfbestuur / selfvertroue / streshantering. 
 
Selfbestuur                                                                     (Gr 10 Q 4.5 Exemplar Nov 2018) 
- Die vermoë om verantwoordelikheid te neem √ vir jouself / jou optrede / direkte gedrag/ 
  te reguleer. √ 
- Stel mense in staat om persoonlike doelwitte te stel √ te bereik / en sukses te behaal. √ 
- Die vermoë om tyd √  vaardighede / en  kennis effektief te gebruik. √ 
- Die vermoë om prioriteitsdoelwitte te stel / te besluit wat gedoen moet word √ en  
  verantwoordbaar te wees om die nodige aksies uit te voer. √ 
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Selfvertroue 
- Dit is wanneer jy op jou eie vermoëns vertrou om iets te doen en jou eie waarde as mens 
  ken. 
- Om in jouself te glo en te vertrou. 
 
Streshantering 
- Hoe iemand stres hanteer. 
 
2.3.10 Stel maniere voor waarop mense hul selfvertroue kan verhoog. 
 
- Fokus eerder op jou sterkpunte, as op jou swakpunte / Bou op wat jy goed doen. 
- Benader nuwe ervarings as geleenthede / as jy nuwe dinge probeer en jouself druk, sal 
  jy groei en meer positief voel oor jouself, selfs al is dit aanvanklik ongemaklik. 
- Moenie volmaaktheid verwag nie / weet dat dit goed genoeg is om jou bes te doen en   
  te streef daarna om te verbeter as jy misluk. 
- Moenie op ander mense se goedkeuring staat maak nie / evalueer eerder jou eie optrede 
  en hoe jy voel. 
 
2.3.11 Stel maniere voor om stres te hanteer  

(Gr 10 Q 3.1 Exemplar Nov 2018) 
- Tyd maak vir persoonlike tyd. √ 
- Die ontwikkeling van 'n gesonde leefstyl. √ 
- Spandeer tyd saam met mense wat jy geniet / van hou. √ 
- Om 'n plan te hê sodat jy in beheer kan bly. √ 
- Gereelde oefening. √ 
- Kafeïen verminder.√ 
- Eet 'n gebalanseerde dieet. √ 
- Om selfgeldend te wees. √ 
- Optimisties te wees. √ 
- Behou 'n sin vir humor. √ 
 
2.3.12 Definieer die betekenis van aanpasbaarheid 
- Die vermoë om verandering te aanvaar en suksesvol aan te pas by nuwe toestande 
- Om oop te wees vir nuwe uitdagings of veranderende situasies 
 
2.3.13 Stel maniere voor waarop mense kan aanpas by verandering. 

 (Gr 10 Q 4.8 Exemplar Nov 2018) 
  
- Pas aan by leerstyle / vaardighede om die beste te maak van nuwe leergeleenthede. √√ 
- Pas vaardighede / hulpbronne aan vir nuwe take / situasies. √√ 
- Vermy klagtes en leer om positief te wees oor verandering. √√ 
- Vind maniere om die uitdagings wat verandering bring die hoof te bied en baat te vind 
   daarby. √√ 
- Wees proaktief deur tred te hou met veranderinge wat in die wêreld plaasvind. √√ 
- Aanvaar dat verandering onvermydelik is. √√ 
- Besin oor hoe u vorige veranderinge hanteer het. √√ 
- Neem verantwoordelikheid vir u reaksie op verandering. √√ 
- Neem 'n positiewe houding aan. √√ 
- Hou uself verantwoordelik om aan te pas by die nuwe verandering. √√ 


