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 3. Besigheids Rolle                                                      3.2                                                       Stres en krisis bestuur  

 
 3.2.1 Verduidelik/ Brei uit oor die betekenins van stress en die verskillende sienings oor die betekenisse  
           van stres:    
                                                                                                                           
- Dit is die manier waarop die liggaam reageer in ‘n situasie√ wat ‘n persoon moeilik vind om te beheer. √  

- Die impak wat ‘n persoon se liggaam ervaar√ soos hulle aanpas met die veranderings in hulle  
   omgewing. √ 
 
3.2.2 Gee die uiteensetting/ noem/ verduidelik die oorsaak van stress in the besigheids omgewing bv.  
          die werkslading, lang werksure, tydsdruk, doelwittte en onbekwame bestuurders:  
  
- Werksladings/ onrealistiese doelwitte weens die verhooging in vraag na werk, √ ‘n werknemer moet  

  meer  werk as gewoonlik. √ 

- ‘n Tekort aan mag of invloed om vir die werknemers meer verantwoordelikhede te gee√ maar daar is  

   geen outoriteit vir hul werk nie. √ 

- Lang werksure/ verlengde/ baie ongewone werksure√  kan lei tot baie fisiologiese probleme vir die  

   werknemers. √ 

- Slegte skof verdeling stelsel/ verandering in die organisatoriestruktuur, beleide, 

   prosesse/prosedures√kan ‘n misverstand binne die besigheid veroorsaak. √ 

- ‘n Tekort aan finansies, menslike hulpbronne, fisiese hulpbronne√ kan  lei tot oneffektiewe werk deur  

   die werknemer. √ 

- Verandering in werksbeskrywing  weens nuwe ontwikkeling√ en bestuur inligtingstelsel in tegnologie of 

   in  die ekonomie. √ 

- Konfrontasies en konflik of verskille tussen werknemers en kollegas by die werk√  weens die tekort aan 

   kommunikasie. √ 

- Geen deelname in die besluitneming nie√ weens die tekort aan vertroue deur die bestuur. 

- Onvoldoende opleiding√ weens die tekort aan finansiële hulpbronne binne die besigheid/ swak  
   begroting. √ 
 
3.2.3 Bespreek/ Verduidelik die belangrikheid van stres bestuur in ‘n werksomgewing met hoë druk:  
  
- Die bestuur van stres sal afwesigheid in die werksplek beperk√ sodat produktiwiteit in die werksplek 

  gehandhaaf kan word. √ 

- Aktiveer en motiveer die morele waardes van werknemers beter√ deur hulle gefokus te hou op hul 

   werkprestasie. √ 

- Dit verbeter die werknemer se produktiwiteit√ as goeie stres bestuursvaardighede gebruik word. √ 

- Deur die stresvolle probleme korrek te identifiseer, √ sal die bestuurders deur moeilike tye leiding kan 

  neem. √ 

- Deur konflik, afleidings, te vermy en bestuur spangees  bou , √ sal die werk vir almal makliker wees. √ 

- Deur die stressors vooraf te identifiseer√ sal die kanse om die spertyd te haal verhoog. √ 

- Deur die probleem te identifiseer en op te los√ sal die kommunikasie proses versterk. √ 

- Help die onderneming om die werknemers en hul werkprestasie√ te evalueer. √ 
 
3.2.4 Stel maniere voor hoe werknemers stres kan bestuur in ‘n werksomgewing met 

         hoë werksdruk:  
  
- Ontwikkel ‘n selfbewustheid om die tekens van stres en die oorsaak daarvan te identifiseer. √√ 
- Ontwikkel ‘n gebalanseerde leefstyl en beperk uiterste emosies√√ 

- Oefen gereeld en bly fiks √√ 

- Volg ‘n gebalanseerde dieet√√  

- Kry genoeg slaap en doen iets wat jou laat ontspan√√  
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- Vervang negatiewe gedagtes met positiewe gedagtes√√  

- Pas goeie tyd-bestuur vaardighede toe√√  

- Stel persoonlike realistiese doelwitte en teikens vir jouself√√  

- Aanvaar die goed wat mens nie kan verander nie en fokus op die goed wat jy kan verander√√  
 
OPSTEL VRAAG (VR.6 Exemplar Nov 2019)  

SENTRAAL HAARSALON (SHS) 
 

Sentraal Haarsalon verskaf verskillende haarkapperdienste. Die besigheid doen goed omdat dit in 
‘n besige area geleë is. Daar word van die werknemers verwag om verlengde werksure te werk 
om die kliente gelukkig te hou. Die situasie veroorsaak stres en die werknemers voel hulle kan nie 
meer die druk hanteer nie. 
  
Hou die boonste inligting in gedagte en skryf ‘n opstel oor die volgende aspekte: 
  
•  Brei uit oor die betekenis van stres.  

•  Verduidelik die oorsaak van stres in die werksplek.  

•  Bespreek die belangrikheid van stres bestuur in ‘n werksomgewing met hoë werksdruk.  

•  Adviseer die SHS werknemers hoe hulle die stres kan bestuur in die werksplek.  
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