
3. Besigheids Rolle 3.2 Stres en krises bestuur 

3.2.1  Verduidelik/ Brei uit oor die betekenins van stress en die verskillende sienings oor die 
betekenisse van stress:     (Vr.6 Exemplar Nov 2019) 

- Dit is die manier waarop die lyf reageer in ‘n situasie✓ wat ‘n persoon moeilik vind om te 
beheer.  ✓ 

- Die impak wat ‘n persoon se lyf ervaar✓ soos hulle aanpas met die veranderings in hulle 
omgewing.✓ 

3.2.2 Gee die uiteensetting/ noem/ verduidelik the oorsaak van stress in the besigheids 
omgewing bv. die werkslading, lang werksure, tydsdruk, doelwittte en onbekwame 
bestuurders:      (Vr.6 Exemplar Nov 2019) 

- 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 in hul werk nie✓ 

- Lang werksure/ verlengde/ baie ongewone werksure✓ kan lei tot baie fisiologiese problem 
vir die werknemers✓ 

-  Slegte skof verdeling stelsel/ verandering in die organisatoriestruktuur, beleide, 
prosedures✓ kan ‘n misverstand binne die besigheid veroorsaak✓  

- ‘n Tekort aan finansies, menslike hulpbronne, fisiese hulpbronne kan dit lei tot oneffektiewe 
werk deur die werknemer✓ 

- Verandering in werksbeskrywing weens nuwe ontwikkeling✓ en bestuur inligtingstelsel in 
tegnologie of in the ekonomie✓ 

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

- Geen deelneming 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:        (Vr.6 Exampler Nov 2019) 

- Die bestuur van stres sal afwesigheid in die werksplek beperk sodat produktiwiteit in die 
werksplek gehandaf 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 stress bestuur vaardighede gebruik 
word✓ 

- Deur die stresvolle problem korrek te identifiseer, sal die bestuurders deur moeilike tye 
leiding kan neem✓ 

- Deur konflik, afleidings te vermy en spangees te bou deur die bestuur, sal die wek vir almal 
makliker wees✓ 

- Deur die gestresde 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 druk:
         (Vr. 6 Exampler Nov 2019) 

- Ontwikkel ‘n self bewustheid om die tekens van stres en die oorsaak daarvan te 
identifiseer✓✓ 
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- 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✓✓ 
- 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 doe goed wat jy kan 

verander✓✓ 

 

OPSTEL VRAAG        (VR.6 Exemplar Nov 2019) 

SENTRAAL HAARSALON (SHS) 

Sentraal Haarsalon verskaf verskillende haarkapper dienste. Die besigheid doen goed omdat dit in ‘n 
besige area geleë is. Daar word van die werknemers verwag om verlengde werksure te werkom 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 the werksplek. 

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

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

[40] 

3.2.5  Definieer die term krises en gee voorbeelde van krises in die werksplek:  
        (Vr. 3.4 Exemplar Junie 2019) 

 

WENDY VERVAARDIGERS (WV) 
Wendy Vervaardigers spesialiseer in die vervaardiging van parfuum. Die gebou het aan die brand 
gesteek en daar is van die voorrraad beskading 

. 

3.4.1 Identifiseer TWEE tipes krisesse in die gevallestudie hierbo: 

- Die gebou het gebrand✓ 
- Van die voorraad is beskadig✓ 

3.4.2  Definieer die term krises: 

- Dit is ‘n tydperk van intense ✓ moeilike/ gevaar✓ 
- ‘n Gebeurtenis✓ wat die besigheid se belanghebbendes, geboue, finansies of sy reputasie 

beskadig✓ 
- Enige stituasie wat mense bedreig ✓ by die huis of by die werk✓ 
- Onvoorspelbare gebeurtenis✓ wat ‘n groot verandering in die organisasie kan veroorsaak✓ 
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3.2.6 Stel maniere voor hoe die besigheid die besigheid-verwante krisesse moet hanteer: 
        (Vr.3.4 Exemplar Junie 2019) 

3.4.3 Stel maniere voor hoe Wendy Vervaardigers die krises in die werksplek kan hanteer: 

- WV moet toepaslik en vining optree om die effekte van die krises te beperk✓✓ 
- Voorkom/ keer die krises om te gebeur✓✓ 
- Assesseer die krises en vind vining uit wat gebeur het sonder om oor te reageer✓✓ 
- Beplan en identifiseer en prioritiseer die aksies wat verwag word✓✓ 
- Evalueer die skade, situasie✓✓ 
- Verskaf korrekte en akkurate inligting✓✓ 
- Ondersteun en lei ander deur die situasie deur opleiding en ondersteuning te verskaf✓✓ 
- Los enige konflik van belange op✓✓ 
- Wees sensitief vir mense wat betrokke is✓✓ 
- Bekom beheer, en bestuur die situasie in ‘n kalm manier tot die krises verby is✓✓ 
- Bekom advise van ‘n kenner as die krises buite die veld van die besigheid val✓✓ 

4.7 Stel strategiee voor wat die besigheid kan gebruik om regstellende aksie te hanteer: 
         (OK Nov 2019 Q3.6) 

- Maak die toepaslike aanstellings om die voorheen benadeelde groepe te help om voorheen 
ongelykhede gelyk te maak✓✓ 

- Besighede moet die proporsies van voorheen benadeelde groepe regstel by alle vlakke in die 
werksplek✓✓ 

- Besighede moet werksopleiding gee of die werknemers stuur vir vaardigheidsopleiding./ 
Ondersteun die opleidings proses deur versnelde afrigting en mentorskap✓✓ 

- Duidelike doelstellings en kommunikasie om aanpassing van die regstellende aksie te 
verseker✓✓ 

- Besighede moet verseker dat die werknemers  beter begrip het oor die regstellende aksies 
deur die bewus making/ begrip sessies✓✓ 

- Besighede moet nie angstig raak nie, maar kontrole oor die situasie behou✓✓ 
- Besighede moet tyd gebruik om by die regstellende aksies aan te pas✓✓ 
- Besighede moet inligitng versamel oor regstellende aksie, en kenner advise versamek oor 

hoe om dit toe te pas✓✓ 

3.2.7  Noem die interne en eksterne oorsake vir veranderinge: 

Interne- Faktore binne die besigheid/ veranderinge wat die besigheid veroorsaak: 

- Interne veranderinge wat gemik is om die swakhede van die besigheid te verander. 
- Interne veranderinge bestaan uit swak finansiële prestasie, interne krises of verandering in 

die werksverwagting. Bv. nuwe leiding, herstrukturering 

Eksterne- faktore buite die besigheid 

- Eksterne veranderinge word veroorsaak deur iets wat die besigheid nie kan beheer nie, of 
baie min beheer het. Bv. wetgewing, aksie van mededingers, sosio-ekonomiese faktore/ HIV 
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