
 

1 
 

 

BESIGHEIDSTUDIES GRAAD  12  

EERSTE KWARTAAL  

MENSLIKEHULPBRON FUNKSIE  

2021  

INHOUDSOPGAWE 

ONDERWERP  BLADSY 

Eksamenriglyne vir menslikehulpbron funksie   

Terme en definisies  

Werwing  

Keuring  

Induksie  

Plasing  

Vaardigheidsontwikkeling  

Salarisbepaling  

Skakel tussen salarisbepaling en WBD  

Byvoordele  

Implikasies van wetgewing op menslikehulpbronne  

 

 

Inleiding 

 Die menslikehulpbronbestuurder is verantwoordelik vir die werf an aanstel van  

           bekwame en vaardige werkers. 

 Dit is belangrik dat die menslikehulpbronbestuurder korrekte prosedures moet  

           volg vir keuring en onderhoudvoering. 

 As keuring en onderhoudvoering deeglik gedoen word, sal die beste 

           Kandidaat vir die pos aangestel word.  

           vr 
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INHOUDSBESONDERHEDE VIR ONDERRIG-, LEER-, EN ASSESSERINGSDOELEINDES 

MENSLIKE HULPBRONNE 

WERWING 

• Verduidelik / Brei uit oor die betekenis van werwing. 

• Omskryf / Bespreek / Verduidelik die werwingsprosedure. 

• Verduidelik die betekenis van 'n posontleding/posanalise 

• Onderskei / Verduidelik die verskille tussen posbeskrywing en posspesifikasie as komponente van 'n posanalise 

• Identifiseer posbeskrywing en pospesifikasie uit gegewe stellings / scenario's 

• Bespreek / verduidelik die  impak ( positiewe/negatiewe)  van interne en eksterne werwing. 

  (Werwingsmetodes / tipes) 

• Identifiseer /Gee voorbeelde van bronne van interne en eksterne  werwing  uit gegewe scenario's/stellings.  

• Gee voorbeelde van bronne van interne en eksterne werwing. 

KEURING 

• Omskryf / Bespreek / Verduidelik die  keuringsprosedure. 

• Verduidelik die betekenis van sifting as deel van die keuringsprosedure. 

• Bespreek / verduidelik die doel van 'n onderhoud. 

• Omskryf / Verduidelik / Bespreek die rol van die onderhoudvoerder voor en tydens die onderhoud. 

• Omskryf / Verduidelik / Bespreek die rol van die kandidaat/aansoeker tydens die onderhoud. 

• Definieer / Brei uit oor die betekenis van 'n dienskontrak. 

 Omskryf / Bespreek die besonderhede / aspekte / inhoud van 'n dienskontrak. 

• Omskryf / Verduidelik / Bespreek die wetlike vereistes / wettigheid van die dienskontrak. 

• Evalueer 'n dienskontrak uit gegewe scenario en maak aanbevelings vir verbetering. 

• Omskryf / Bespreek / Verduidelik die redes vir die beëindiging van 'n dienskontrak. 

INDUKSIE 

• Definieer / Brei uit oor die betekenis van induksie 

• Bespreek / verduidelik die doel van induksie. 

• Bespreek / Verduidelik die voordele van induksie. 

• Noem/Omskryf aspekte wat ingesluit moet word in die induksieprogram. 

• Evalueer 'n induksieprogram uit gegewe scenario's en maak aanbevelings vir verbetering. 

 Bespreek/Verduidelik die voordele van induksie vir die besigheid. 

 Identifiseer die voordeel van induksie van gegewe scenario’s. 
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PLASING 

 Brei uit oor de betekenis van plasing. 

• Omskryf / verduidelik die  plasingsprosedure 

• Bespreek / verduidelik die belangrikheid van opleiding / vaardigheidsontwikkeling in MHB 

 

BYVOORDELE 

• Onderskei / Verduidelik die verskille tussen stukwerk en tydverwante vergoeding. 

• Verduidelik die verband tussen salarisbepaling en die Wet op Basiese Diensvoorwaardes. 

VERPLIGTE VOORDELE 

• Omskryf / Gee voorbeelde van werknemervoordele bv. 

 o Pensioen 

 o Mediesefonds 

 o Voorsorgfonds 

 o Toelaes 

• Verpligte voordele: 

• Voordele wat deur die wet vereis word, bv. WVF, ens. 

• Verduidelik / Bespreek / Evalueer voordele / positiewe  en/of 

    nadele / negatiewe van byvoordele vir besighede. 

 

WETGEWING 

• Bespreek die implikasie van die WAV / WBD / WGI / WVO op die menslike hulpbronfunksie. 

TERME EN WOORDOMSKRYWINGS 

Term Definition 

Posanalise Die term "posanalise" verwys na die komponente van 
posbeskrywing en posspesifikasie soos dit betrekking het op 
werknemers binne 'n organisasie. 

Posbeskrywing  Beskryf die pligte en verantwoordelikhede van 'n spesifieke werk. 

Posspesifikasie  Beskryf die minimum aanvaarbare persoonlike eienskappe / 
vaardighede / kwalifikasies wat nodig is vir die werk. 

Werwing Werwing is die proses wat deur besigheid gebruik word om 
vakatures in die besigheid te identifiseer en geskikte kandidate 
daaraan te lok. 

Interne werwing  Verwys na die gebruik van interne bronne om vakatures binne 'n 
organisasie te adverteer. 

Eksterne werwing Verwys na die gebruik van eksterne bronne om vakatures binne 
'n organisasie te adverteer. 

Onderhoud Verwys na 'n gesprek tussen 'n werksoeker en 'n 
verteenwoordiger van 'n werkgewer wat uitgevoer word om vas te 
stel of die aansoeker vir 'n vakature gehuur moet word. 
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Onderhoudvoerder Verwys na die verteenwoordiger van 'n werkgewer wat die 
onderhoud voer. 

Kandidaat/Aansoeker Verwys na die werksoeker wat homself beskikbaar gestel het vir 
die onderhoud nadat hy kortlys gelys het. 

Induksie Verwys na die proses om nuwe werknemers aan die besigheid en 
sy verwante aspekte bekend te stel. 

Plasing Proses waarvolgens 'n nuwe werknemer in 'n vakante posisie 
geplaas word. 

Opleiding/Vaardigheids 

ontwikkeling 

Verwys na die verkryging van nuwe vaardighede en kennis by 
werknemers. 

Aflegging Proses waardeur 'n organisasie die aantal werknemers vir 
operasionele redes verminder. 

Indiensnemingskontrak Mondelinge of skriftelike ooreenkoms waarin die bepalings en 
voorwaardes uiteengesit word waaronder 'n persoon toestem om 
sekere pligte te verrig in ruil vir 'n ooreengekome loon of salaris. 

Stukwerk salaris 

bepaling/vasstelling 

Werkers word betaal volgens die aantal items / eenhede wat 
geproduseer word. 

Tydverwante salaris 

bepaling/vasstelling 

Werkers word betaal vir die hoeveelheid tyd wat hulle spandeer 
op die werk / taak. 

Byvoordele Vergoeding buite 'n gereelde loon of salaris aan 'n werknemer, 
wat vrygestel is van belasting solank sekere voorwaardes 
nagekom word. 

Verpligte byvoordele of 

aftrekkings 

Verwys na voordele wat volgens wet van ondernemings vereis 
word  om aan sy werknemers te bied. 

WVF Die fonds bied korttermyn finansiële bystand aan werkers 
wanneer hulle werkloos word of nie kan werk weens siekte, 
kraam of aannemingsverlof nie. 

WBD Hierdie Wet reguleer arbeidspraktyke en sitl die regte en pligte 
van werknemers en werkgewer uiteen. 

WAV Verseker sosiale geregtigheid deur die regte en verpligtinge van 
werkgewers en werknemers in die werkplek te vestig. 

WGI Vereis dat werkgewers betrokke is by proaktiewe 
indiensnemingspraktyke om die verteenwoordiging van 
aangewese groepe in die werkplek te verhoog. 

WVO Hierdie wet reguleer die verbetering van die vaardighede van 
werkers deur opvoeding en opleiding in die werkplek te bevorder. 

 

1.   MENSLIKEHULPBRON  AKTIWITEITE 

1.1 WERWING 

Betekenis van werwing 

• Werwing is die proses wat deur besigheid gebruik word om vakatures in die besigheid te identifiseer en geskikte 

kandidate daarvoor te lok. 

• Dit is daarop gemik om kandidate te vind wat oor die nodige kennis / ondervinding / kwalifikasie beskik om die 

vakature te vul. 

• Besighede kan kies om 'n interne of eksterne werwingsmetode  te gebruik, afhangende van die aard / vereistes 

van die vakature. 
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• Dit is 'n deurlopende proses as werknemers hul werk vir ander poste verlaat / bevorder word / aftree  / of nuwe 

tegnologiese vaardighede benodig word. 

Werwingsprosedure 

• Die menslikehulpbronbestuurder (MHB) moet die pos evalueer/posanalise voorberei, wat die 

posbeskrywing/posspesifikasie insluit om werwingsbehoeftes te identifiseer. 

 Die menslikehulpbronbestuurder(MHB) moet die posbeskrywing voorberei om werwingsbehoeftes te 

identifiseer. 

• MHB moet die posspesifikasie en posbeskrywing / sleutelprestasie-areas aandui om geskikte kandidate te lok. 

 Kies die werwingsmetode (intern/ekstern), om die geskikte kandidate te teiken/bereik.  

• Vakante poste kan intern geadverteeer word deur interne  e-pos/word of mouth/plakkate/personeel 

kennisgewings. 

• Indien interne werwing onsuksesvol is, moet eksterne werwing oorweeg word. 

• Indien die eksterne werwing gebruik word, moet die betrokke werwingsbron gekies word, bv. 

werwingsagentskappe, tersiêre instellings, koerante, 

• Die advertensie moet voorberei word met die relevante inligting, bv. die naam van die maatskappy, 

kontakbesonderhede, kontakpersoon, ens. 

• Plaas die advertensie in die toepaslike  media wat sal verseker dat die beste kandidate aansoek doen. 

NOTA:  Die prosedure kan in enige volgorde wees. 

1.2  Verskille tussen posbeskrywing en posspesifikasie 

POSBESKRYWING POSSPESIFIKASIE 

• Beskryf pligte / verantwoordelikhede van 
'n spesifieke werk / opsomming van die 
aard / tipe van die werk. 

• Spesifiseer die minimum aanvaarbare 
persoonlike eienskappe / vaardighede / 
kwalifikasies wat nodig is vir die werk. 

• Skriftelike beskrywing van die werk en sy 
vereistes 

• Skriftelike beskrywing van spesifieke 
kwalifikasies / vaardighede / ervaring wat 
benodig word vir die werk. 

• Beskryf sleutelprestasie areas / take vir 
'n spesifieke werk, bv. Werktitel / 
Werksomstandighede / Verhouding van 
die werk met ander werksgeleenthede in 
die besigheid, ens. 

• Beskryf sleutelvereistes van die persoon wat 
die posisie sal vul, bv. formele kwalifikasies / 
bereidwilligheid om te reis / werk ongewone 
ure, ens. 

 

1.3  TIPE / METODES VAN WERWING 

       INTERNE WERWING EN EKSTERNE WERWING 

INTERNE WERWING 

• Verwys na die gebruik van interne bronne om vakatures binne die besigheid te adverteer. Die volgende 

BRONNE van interne werwing kan gebruik word: 

Bronne van interne werwing 

• Interne e-posse / Intranet / webwerwe  aan personeel 

• Oorvertel “Word of mouth” 
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• Besigheidsnuusbrief / omsendbriewe 

• Interne  bestuursverwysings 

• Kennisgewingbord van die besigheid 

• Interne bulletins 

• Aanbeveling van huidige werknemers 

• “Head hunting” binne die besigheids/ besigheid se  databasis. 

 

IMPAK VAN INTERNE WERWING 

Positiewe / Voordele 

• Goedkoper / Vinniger om die pos te vul. 

• Bied  loopbaangeleenthede  binne die besigheid. 

• Verminder die kanse om werknemers te verloor, aangesien toekomstige  loopbaanvooruitsigte  beskikbaar is. 

 Plasing is maklik, aangesien bestuur die werknemers se vaardighede / persoonlikheid / ervaring / sterk punte 

   ken. 

• Die werknemer het reeds begrip van hoe die besigheid werk. / Induksie / opleiding is nie altyd nodig nie. 

• Gedetailleerde, betroubare inligting kan verkry word van die toesighouers / Werknemersrekords. 

EN / OF 

Negatiewe / Nadele 

• Dit kan die deur  toemaak vir nuwe idees van buitestaanders. 

• Werknemers wat nie bevorder word nie, kan gedemotiveer voel. 

• Die bevordering van 'n werknemer kan jaloesie/afguns onder ander werknemers veroorsaak. 

• Die aantal aansoekers om uit te kies, is beperk tot bestaande personeel. 

• Dit is moontlik om sekere werknemers te bevorder wat nie werklik die nodige  vaardighede vir die nuwe werk 

het nie. 

• Die besigheid moet meer geld spandeer aan die opleiding / ontwikkeling van bestaande werknemers in die 

nuwe posisie. 

EKSTERNE WERWING 

• Verwys na die gebruik van eksterne bronne om vakatures buite die besigheid te adverteer. 

Bronne van eksterne werwing 

• Werwingsagentskappe 

• Advertensieborde 

• Gedrukte media, bv. koerante / pamflette/tydskrifte/plakkate 

• Elektroniese media, bv. radio / TV 

• Sosiale media / Sosiale netwerke / Internet / Besigheidswebwerwe 
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• “Walk-ins”  

• “Head hunting” 

• Professionele verenigings 

• Netwerkvorminge 

• Opvoedkundige / Opleidingsinstansies 

• “Word of mouth” 

 

1.4 IMPAK VAN EKSTERNE WERWING 

Positiewe / Voordele 

• Nuwe kandidate bring  nuwe  talente / idees / ervarings / vaardighede in die besigheid. 

• Daar is 'n groter aantal kandidate om van te kies. 

• Dit kan die besigheid help om regstellende aksie en BBSEB-teikens te bereik. 

• Minimaliseer ongelukkigheid / konflik wat huidige werknemers mag hê, wat ook aansoek gedoen het vir die pos. 

• Daar is 'n beter kans om 'n geskikte kandidaat met die vereiste  vaardighede / kwalifikasies /  bevoegdhede te 

   kry, wat nie baie opleiding/ontwikkeling  benodig nie, wat koste verminder. 

EN / OF 

Negatiewe / Nadele 

• Inligting oor CV's / verwysings mag dalk nie betroubaar wees nie. 

• Baie ongeskikte aansoeke kan die keuringsproses vertraag. 

• Nuwe kandidate neem gewoonlik langer om aan te pas by 'n nuwe werksomgewing. 

• Eksterne bronne kan duur wees, bv. werwingsagentskappe / advertensies in koerante / tydskrifte. 

• Die keuringsproses is dalk nie effektief nie en 'n onbevoegde kandidaat mag gekies word. 

• Werwingsproses duur langer / is duurder omdat agtergrondtoetse uitgevoer moet word. 

• Indiensopleiding kan nodig wees wat produktiwiteit gedurende die tyd van opleiding verminder. 

 

 

 

 

 

 

 

 


