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OPSOHMING 

BEHEERMODEL VIR 

Die doel van die ondersoek was om 'n beplannings- en beheermodel 

te ontwikkel en beskikbaar te stel vir benutting deur 

welsynsorganisasies. Die ondersoek is onderneem binne die konteks 

van die ontwikkelingsnavorsings- en benuttingsparadigma. 

Die proses van die ontwikkelingsnavorsingsparadigma verloop 

volgens 'n analise-, ontwerp-, ontwikkelings-, evaluerings-, 

benuttings- en verspreidingsfase. Elke fase het ondersoeker in 

staat gestel om op sistematiese wyse te werk te gaan om 'n 

beplannings- en beheermodel te ontwerp en om gevolgtrekkings en 

aanbevelings in die verband te maak. In die analisefase wat 'n 

teoretiese beskrywing van beplanning en beheer as bestuursfunksies 

behels het, was dit duidelik dat daar nie 'n beplannings- en 

beheermodel bestaan wat op welsynsorganisasies van toepassing 

gemaak kon word nie. Bestaande beplannings- en beheermodelle 

is ontleed en sleutelkonsepte is ge1dentif iseer met betrekking tot 

beplanning en beheer as bestuurfunksies. Aan die hand van die 

sleutelkonsepte is 'n empiriese ondersoek na die stand van 

beplanning en beheer by agt welsynsorganisasies gedoen. Agt 

kantoorhoofde, 16 supervisors en 32 maatskaplike werkers was met 

behulp van 'n onderhoudskedule by die navorsing betrek. 

Hierdie empiriese ondersoek en die literatuurstudie bet die 

ondersoeker in staat gestel om in die ontwerpfase 'n beplannings

en Leheermodel te ontwerp wat op welsynsorganisasies van 

toepassing gemaak kan word. 'n Beplannings- en beheermodel is 
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ontwerp wat voorsiening maak vir die uitvoering van take op 'n 

strategiese-, bestuurs- en operasionele beplannings- en 

beheervlak. Die model maak voorsiening vir die betrokkenheid van 

al die personeellede van 'n organisasie in die beplannings- en 

beheerproses. 

Die model is vir 'n periode van agt maande by een 

welsynsorganisasie geYmplementeer en geevalueer. Daar is tot die 

slotsom gekom dat die beplanning- en beheermodel wel deur 

welsynsorganisasies benut kan word. Die waarde van die model le 

daarin dat die gebruik daarvan 'n welsynsorganisasie in staat stel 

om sy eie strategiese, bestuurs- en operasionele beplannings en 

beheerplan te kan saamstel. Di t sal 'n welsynsorganisasie in 

staat stel om proaktief op interne sowel as eksterne 

omgewingsveranderings te reageer. 

SLEUTELTERKE: 
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SUMMARY 

The aim of the research was to develop a planning and control 

model which would be made available and utilised by welfare 

organisations. The research was undertaken within the context of 

the developmental research and utilization paradigm. 

The development research paradigm progresses in an analysis, 

design, developmental, evaluation, utilisation and distribution 

phase. In each phase it was possible for the researcher to 

systematically design a planning and control model and to make 

conclusions and recommendations for the different phases. In the 

analysis phase, which consisted of a theoretical description of 

planning and control as management functions, it was clear that 

a planning and control model did not exist that could be applied 

to welfare organisations. Existing planning and control models 

were analysed and key concepts were identified which were 

associated with planning and control as management functions. On 

the basis of these key concepts an empirical investigation was 

undertaken to determine the state of planning and control at eight 

. welfare organisations. Eight head of offices, 16 supervisors and 

32 social workers participated in the research by being subjected 

to an interview schedule. 

In the design phase the empirical research and the literature 

study enabled the researcher to design a planning and control 

model which could be applied to welfare organisations. A planning 
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and control model was successfully designed that met the 

requirements for the execution of tasks of the strategic, 

management and operational planning and control process. This 

model provides for the involvement of all staff members of an 

organisation in the planning and control process. 

This model was implemented and evaluated at one welfare 

organisation for eight months. 

the planning and control model 

organisations. The value of 

The conclusion reached was that 

could be implemented by welfare 

the model is that a welfare 

organisation is enabled to compile its own strategic, management 

and operational planning and control plan. This will enable a 

welfare organisations to react pro-actively to internal as well 

as external environmental changes. 

KEY TERMS 

Developmental research; Planning; Control; Strategic planning; 

Management planning; Operational planning; Mission; Environmental 

analysis; Goals; Objectives; Policy; Budget; Procedures; Work 

performance measurement; Feedback. 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 PROBLEEMSTELLING 

Welsynsorganisasies word tans onder groat druk geplaas om 

hulle bestaan te regverdig as gevolg van toenemende 

mededinging om f inansiele steun van die staat en die publiek. 

Hierdie mededinging van welsynsorganisasies om beperkte 

fondse plaas 'n verantwoordelikheid op 

maatskaplikewerkbestuurders om toerekenbaar te wees in terme 

van ef f ektiewe dienslewering aan die gemeenskap en die 

bestuur van hulle organisasie. om toerekenbaar te wees 

beteken dat 'n welsynsorganisasie bewys moet kan lewer dat 

sy geformuleerde doelstellings bereik word. (Eldridge 

1982:119; Elkin & Molitor 1985:13; Mcconkey 1981:24; Reid 

1987:41-42). 

'n Maatskaplikewerkbestuurder het onder andere die 

verantwoordelikheid om toe te sien dat sy organisasie sy 

doelstellings bereik deur die eff ektiewe benutting van 

organisatoriese hulpbronne wat onder andere finansies en 

mannekrag insluit. Certo (1983:9) en Weihrich & Koontz 

(1993:8) wys daarop dat bestuurders deur middel van die 

bestuursproses hierdie verantwoordelikheid kan nakom. 

Literatuur bevestig dat hierdie proses waardeur 'n bestuurder 

sy organisasie kan bestuur ten einde sy doelstellings te 

bereik, uit vier basiese funksies bestaan, naamlik: 

beplanning, organisering, leidinggewing en beheer (.'\be ls & 

Murphy 1981: 92-93; Hodgetts & Kuratho 1990: 19-22; Skidmore 

1990: 17; Weihrich & Koontz 1993: 20-21) . Die basiese 

bestuursfunksies van organisering, leidinggewing en beheer 

vertolk 'n ondersteunende rol in die bereiking van die 

organisasie se doelstellings, terwyl beplanning al hierdie 

genoemde funksies voorafgaan. Die skrywers Borst & Montana 
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(1977:2) sluit hierby aan en se dat beplanning "··· is an 

extremely important element of the management process and 

should occupy a significant percentage of managers' time." 

Beplanning is die primere bestuursfunksie wat die 

bestuursfunksies van organisering, leidinggewing en beheer 

voorafgaan. Eers nadat daar beplan is / kan 'n bestuurder 

besluit hoe hy sy organisasie gaan struktureer, sy mense en 

dienslewering gaan organiseer en beheer uitoefen (Certo 

1983:78). 

Jansson & Taylor (1978:1) vind egter in hulle navorsing, oor 

die omvang en aard van beplanning by 167 welsynsorganisasies 

dat beplanning nie tot sy reg kom in welsynsorganisasies nie. 

Hulle het onder andere bevinddat beplanning hoofsaaklik deur 

die topbestuur gedoen word en dat inligting 'n relatiewe 

klein rol in die beplanningsproses speel. Volgens Bologna 

(1980:23) kan die rede hiervoor moontlik gevind word in die 

feit dat bestuurders beplanning as tydrowend en waardeloos 

beskou omrede hulle die toekoms as onseker beleef. In 

aansluiting hierby identifiseer Eldridge (1982 :2-11) die 

volgende redes waarom welsynsorganisasies nie hulle 

dienslewering sistematies kan beplan nie. 

* Daar vind eensydige beplanning deur 

·maatskaplikewerkbestuurders plaas. 

* Betekenisvolle persone in die organisasie word nie by 

beplanningsbesluite betrek nie. 

* Interne konf lik by die beplanningspan be1nvloed die 

beplanningsprosedure negatief. 

* Die gebrek aan bruikbare inligting en onduidelikheid oor 

die beplanningsproses strem die beplanningsaktiwiteite 

in organisasies. 

Beplanning kan egter nie los gesien word van beheer nie soos 

Weihrich & Koontz (1993:578) dit uitdruk: "···planning and 

controlling may be viewed as the blades of a pair of 
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scissors; the scissors cannot work unless there are two 

blades, without objectives and plans, control is not 

possible, because performance has to be measured against some 

established criteria." Camillus (1986:11-12) sluit hierby 

aan as hy se dat beheer nie kan bestaan sonder beplannings

doe lstel lings nie. Beplanning is die bestuursfunksie waar 

besluit word wat gedoen moet word deur 'n welsynsorganisasie 

en hoe dit gedoen moet word, terwyl daar deur middel van 

beheer verseker word dat die verlangde resultate bereik word 

(Anthony & Young 1988:4). 

Laasgenoemde skrywers onderskei tussen drie tipes beplanning 

en beheer wat in 'n organisasie kan voorkom te wete 

strategiese beplanning en beheer, bestuursbeplanning en -

beheer en operasionele beplanning en beheer. (Hierdie 

begrippe word in hoofstuk 2 breedvoerig bespreek.) 

Beplanning en beheer word deur Weihrich & Koontz (1993:118-

578) onderskeidelik omskryf as: "··· selecting missions and 

objectives and the actions to achieve them; it requires 

decision making, that is, choosing from among alternative 

future courses of action" en " controlling is the 

measurement and correction of performance in order to make 

sure that enterprise objectives and the plans devised to 

attain them are being accomplished". 

Uit voorafgaande blyk dit dat maatskaplikewerkbestuurders 

hulle organisasies meer toerekenbaar kan bestuur en dat 

beplanning en beheer 'n primere bestuursfunksie is. Die 

vraag kan gestel word waarom beplanning en beheer belangrik 

is, en wat sal gebeur as beplanning en beheer nie in 'n 

organisasie plaasvind nie. Een van die belangrikste gevolge 

van die afwesigheid van beplanning in 'n organisasie is die 

voortdurende verandering van besluite. Sonder 'n plan, met 

ander woorde geen beplanning, kan 'n bestuurder nie reg laat 

geskied aan besluitneming met betrekking tot sy ander 

bestuurfunksies, naamlik organisering, leidinggewing en 



4 

beheer nie. Om maatskaplikewerkdienslewering sander 'n plan 

te organiseer sal beteken dat herorganisering voortdurend 

moet plaasvind (Rue & Byars 1986:147). 

Van Zyl (in Kroon 1986:111-112) sluit hierby aan deur te noem 

dat die voordeel van beplanning daarin le dat dit tot 

gekoordineerde optrede in 'n organisasie lei. Al die 

aktiwiteite in die organisasie word op die bereiking van 'n 

gemeenskaplike doelwit gerig. Hieruit spruit voort dat dit 

tot minder oorvleueling van werk lei. 

Volgens Camillus (1986:11) is beheer belangrik omdat dit 'n 

proses is " • . • to increase the probability of achieving the 

organization's planned objectives". Sonder beheer kan daar 

nie verseker word dat die doelstellings van die organisasie 

bereik word nie. Die afwesigheid van beplanning en beheer 

in 'n welsynsorganisasie kan 'n negatiewe invloed he op die 

toerekenbaarheid van welsynsorganisasies. (Oaar word in 

hoofstuk 2 verder uitgebrei op die belangrikheid van 

beplanning en beheer in welsynsorganisasies.) Uit 

voorafgaande blyk dit dat beplanning en beheer noodsaaklike 

bestuursfunksies is. 

Bologna (1980:23-24); Eldridge (1982:2-6) en Jansson & Taylor 

( 1978: 172-180) wys op enkele probleme wat welsynsorganisasies 

met betrekking tot beplanning (en by implikasie ook beheer) 

.ondervind. Die feit dat maatskaplikewerkbestuurders onseker 

is oor die proses van beplanning as bestuursfunksie en 

beplanning as tydrowend beskou, kan onder andere toegeskryf 

word aan die afwesigheid van 'n model waarvolgens 'n 

organisasie sy beplannings- en beheeraktiwi tei te kan rig. 

Erkende skrywers oor maatskaplikewerkbestuur soos Abels & 

Murphy (1981); Christian & Hannah (1983); Patti (1983) en 

Skidmore (1990) gee nie een 'n beplannings- en beheermodel 

wat op welsynsorganisasies van toepassing is nie. 

Beplanningsmodelle in die maatskaplikewerkliteratuur van 

onder andere Anthony & Young (1984:511-627); Feinstein 

(1985:35-46); Mcconkey (1981:24-33); Ramanathan (1982:169-
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187) en Vogel & Patterson (1986:53-66) gee 'n uiteensetting 

van die beplannings- en beheerproses soos dit in die bestuur 

van 'n welsynsorganisasie van toepassing gemaak kan word. 

Hierdie en ander modelle kan moontlik as basis gebruik word 

vir die ontwikkeling van 'n eiesoortige 

beheermodel vir welsynsorganisasies. 

1.2 MOTIVERING VIR DIE STUDIE 

beplannings- en 

Die motivering vir die studie spruit voort uit die leemte en 

behoefte wat daar bes~aan aan 'n beplannings- en beheermodel 

eie aan 'n welsynsorganisasie. Die leemtes en tekortkominge 

in die beplanningsmodelle (soos in hoofstuk 2 aangedui sal 

word) in maatskaplikewerk en bedryfsekonomie bring mee dat 

di~ modelle nie deur welsynsorganisasies benut kan word nie. 

Op die terrein van maatskaplikewerkbestuur in Suid-Afrika was 

daar nog nie navorsing gedoen oor 'n beplannings- en 

beheermodel vir welsynsorganisasies nie. Breytenbach (1980); 

cronje (1986) en Du Toit (1983) het navorsing binne die 

konteks van maatskaplikewerkbestuur gedoen. Die navorsing van 

Du Toit was gerig op die vier basiese bestuurstake te wete 

beplanning, organisasie, leidinggewing en beheer; 

Breytenbach het gekonsentreer op behoeftestrukture van 

maatskaplike werkers; cronje se hooftema was programbestuur. 

'n Eiesoortige beplannings- en beheermodel behoort 

maatskaplikewerkbestuurders meer paraat te maak in die 

bestuur van hulle organisasies. Deur die doelbewuste 

toepassing van beplanning en beheer as bestuursfunksies sal 

maatskaplikewerkbestuurders die bestaansreg en toereken

baarheid van hulle organisasie kan regverdig. So 'n model sal 

welsynsorganisasies instaat stel om koste-effektief hulle 

dienste aan die gemeenskap te bied. 'n Beplannings- en 

beheermodel sal die bestuur van welsynsorganisasies instaat 

stel om pro-aktief te reageer op ender andere maatskaplike, 

ekonomiese en politieke veranderinge. Daardeur word verseker 

dat daar vroegtydige aanpassings in die doelstellings en 
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doelwitte van die organisasie gemaak word. Deur die 

implementering van 'n beplannings- en beheermodel word 

verder verseker dat al die personeel insette lewer in die 

bestuur van die organisasie. Hierdie betrokkenheid van die 

personeel dra by tot die versterking van 'n gesonde 

organisasiekultuur en die bevordering van die moreel van 

personeellede. 'n Eiesoortige beplannings- en beheermodel sal 

'n organisasie in staat stel om sy voortbestaan te verseker 

en te regverdig. 

1.3 NAVORSINGSONTWERP 

Rubin & Babbie (1989:72) wys daarop dat die konsep 

"navorsingsontwerp" 'n tweeledige betekenis het. Eerstens 

verwys die konsep · na verskillende ontwerpe wat deur die 

navorser gevolg kan word, onder andere ontwerpe soos 

eksperimentele-, verkennende-, beskrywende en die 

ontwikkel~ngsnavorsingsontwerp. Tweedens verwys die konsep 

na die aktiwiteite en besluite wat die ondersoek rig. 

Genoemde skrywers stel di t soos volg: "The term research 

design .•• refers to all the decisions we make in planning 

the study - decisions not only about what overarching type 

of design to use, but also about sampling sources and 

procedures for collecting data, measurement issues, data 

analysis, plans and so on." (Rubin & Babbie 1989:72). 

Uit voorafgenoemde blyk dit dat 'n navorsingsondersoek gerig 

word deur geselekteerde navorsingsontwerpe en 'n 
navorsingsplan. 

In hierdie ondersoek is die volgende ontwerpe benut, te wete 

ontwikkelingsnavorsing (Thomas 1984:15-279), die verkennende 

navorsingsontwerp (Grinnell 1993:136), die beskrywende 

navorsingsontwerp (Tripodi, Fellin & Meyer 1983: 28-3 6} en die 

nie-eksperimentele eengroep voor- en natoetsontwerp (Baker 

1988: 290-291). Die ondersoek is primer gerig deur 

ontwikkelingsnavorsing, terwyl die ander twee ontwerpe 

komplementerend tot eersgenoemde ontwerp benut was. 
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Vervolgens word 'n oorsig gegee van ontwikkelingsnavorsing 

en die wyse waarop hierdie navorsingsparadigma die ondersoek 

gerig het. Daarna volg die navorsingsplan waarin onder 

andere die gebruik van die beskrywende navorsingsontwerp en 

die nie-eksperimentele eengroep voor- en natoetsontwerp 

verduidelik word. 

ONTWIKKELINGSNAVORSING 

Thomas (1987:382-383) omskryf ontwikkelingsnavorsing as 'n 

" inquiry directed toward the analysis, design, 

development, and evaluation of human service innovations". 

Hierdie innovasies is maatskaplike tegnologiee waardeur die 

· doelstel.lings in maatskaplike werk bereik word. Met die 

woord "innovasie" bedoel Thomas (1984: 111) " the 

introduction of something new". 'n Nuwe maatskaplike 

tegnologie is die produk van ontwikkelingsnavorsing eerder 

as die ontwikkeling van kennis 

tradisionele navorsingmetodes is 

in Grinnell 1985:483). 

wat die produk van die 

(Thomas 1987:382; Thomas 

Voorbeelde van maatskaplike tegnologiee wat in die kader van 

maatskaplikewerk deur middel van ontwikkelingsnavorsing 

ontwikkel is, is onder andere "'n Model vir die evaluering 

van praktiserende maatskaplike werkers" (Wolmarans 1983); 

"Innovation of guidelines for social work practice in 

community ser~ice centres for the aged" (Cohen 1986). "'n 

Model vir die implementer ing van streshanter ingsprogramme 

deur maatskaplike werkers" (Steyn 1992) en "'n Model vir 

assessering van die kind binne sy maatskaplike konteks" 

(Potgieter 1993). 

Die ontwikkelingsnavorsingsmodel van Thomas (in Grinnell 

(1985:489-499) behels 'n reeks fases en vereistes wat elkeen 

sy eie operasionele stappe inslui t. (Kyk Figuur 1. 1 p. 8) . 

Ondersoeker gee sy eie vertaling van van die terminologie in 

die model van Thomas (1985). 
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Figuur 1.1 

Die ontwikkelingsnavorsingsmodel van Thomas (1985) 

Pases 

Analise 

On twerp 

Ontwikkeling 

Evaluering 

Verspreiding en 
benutting 

Materiele voorvereistes Operasionele stappe 

A. Probleemtoestand 
met betrekking tot 
die mens 

l. Identifisering en 
analisering van 
die probleem 

B. Stand van bestaande 2. 
tegnologie 

Hersiening van be
staande kundigheid 

c. Tegnologiese inlig- 3. 
ting en bronne 

Uitvoerbaarheid
studie 

D. Relevante data 

E. Verwesenliking 
van die maatskap
like tegnologie 

F. Nuwe produk 

4. Keuse van tegnolo
giese doelwitte 

5. Keuse van inlig
tingsbronne 

6. Versameling en 
evaluering 
van tegnologiese 
bronne 

7. ontwerp van maat
skaplike tegno
logie 

8. Tegnologiese 
realisering 

G. Eksperimentele en 
veld-implementering 9. Eksperimentele 

gebruik 
H. Resultate van 

gebruik 

I. Verspreidingsmedia 

J. Grootskaalse 
gebruik 

10. Insameling van 
evaluatiewe data 

11. Evaluering van 
maatskaplike 
tegnologie 

12. Herontwerp waar 
nodig en herhaling 
van stappe 6-12 

13. Voorbereiding van 
verspreidingsmedia 

14. Verspreiding van 
inligting in ver
band met die 
produk 

15. Implementering 
deur verbruikers 
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Die analisefase behels die materiele voorvereistes A, B, C 

en D met die ooreenstemmende operasionele stappe (Kyk Figuur 

1.1 p.8), die ontwerpfase behels materiele voorvereistes E 

en F, die ontwikkelingsfase het G as materiele voorvereiste 

wat nagekom moet word en die evalueringsf ase het weer H as 

'n materiele voorvereiste wat nagekom moet word. Thomas 

(1987:383) verwys na hierdie fases in die ontwikkeling van 

'n maatskaplike tegnologie as ontwikkelingsnavorsings. Die 

laaste fase te wete verspreiding en benutting het betrekking 

op die benutting van die innovasie en staan bekend as 

benuttingsnavorsing. Al hierdie fases, operasionele stappe 

en materiele voorvereistes vorm gesamentlik wat Thomas 

(1987:383) die ontwikkelingsnavorsing en benuttingsmodel 

(developmental research and utilization) noem. (Kyk Figuur 

1.1 p.8). Hierdie navorsingsparadigma van Thomas (1987:382-

388) leen horn tot die bereiking van die doel van die 

ondersoek deurdat dit 'n basis bied vir die ontwikkeling, 

implementering en evaluering van 'n beplannings- en 

beheermodel vir welsynsorganisasies. 

Thomas (1989:581) wys daarop dat die stappe in die model nie 

rigied nagevolg behoort te word nie, maar dat dit slegs as 

bree riglyne dien wat die navorsingsproses rig. Dit volg dan 

dat die navorser kreatiwiteit aan die dag kan le in die 

interpretasie van die operasionele stappe in die 

ontwikkelingsnavorsingsmodel. Hierdie moontlikheid tot 

kreatiewe interpretasie van die model het Nel & Nel (1993: 

12-18) gelei tot 'n geYntegreerde ontwikkelingsnavorsings

model. Die model kan skematies soos volg voorgestel word. 
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Figuur 1.2 

GeYntegreerde ontwikkelingsnavorsingsmodel van Nel en Nel 

(1993:12-18) 

Pases 

1. 

2. 

3. 

Analise 

On twerp 

Ontwik
keling 

Materiele 
voorvereistes 

Probleem 
Stand van bestaande 
tegnologiee 
Relevante inligting 
en bronne 
Uitvoerbaarheids
potensiaal 

Doelstellings en 
doelwitte 
Tentatiewe voor
stelling van die 
innovasie 
Innovasieprosedures 

Ontwikkelingsplan 
Loodsimplementering 
Data uit loodsgebruik 
Beproefde interven
tiewe l.nnovasie 

4. Evaluering Evalueringsplan 
Evalueringsdata 

Operasionele stappe 

Identifisering en analisering van 
van 'n probleem 
Oorsig oor die stand van bestaande 
tegnologieE! 
Uitvoerbaarheidstudie 

Formulering van doelstellings 
Die daarstelling van 'n toepas
singsmodel 
Rolbeskrywing 
Identif isering van vaardighede 
Bepaling van leerbehoeftes 
Formulering van programdoelwitte 
Bepaling van programinhoud 
Selektering van onderrig- en leer
strategiee 
Verkryging van onderrigbronne 

Formulering van die ontwikkelings
plan 
Operasionele voorbereiding 
Loodsgebruik en ontwikkelings
toetsing 

Evalueerbaarheidsassessering 
Moniteringsevaluering 
Impakevaluering 
Koste-effektiwiteitsevaluering 
Benuttingsevaluering 

Nel & Nel (1993:13) identifiseer sekere tekortkominge in die 

operasionele stappe van 

ontwikkelingsnavorsingsmodel 

Thomas 

veral 

(1985) 

wanneer 

se 

'n 
opleidingsprogram as 'n innovatiewe tegnologie daargestel wil 

word. Die model van Thomas (1985) word deur hulle gereduseer 

tot vier fases met 'n beter ontwikkelde ontwerp- en 

evalueringsfases. (Kyk Figuur 1. 2 p.10). Die aanpassings ten 

opsigte van die model van Thomas (1985) .is deur Nel & Nel 

(1993:13) gemaak na die benutting van die toepassingswaarde 

van ender andere Abella (1986) se opleidingsmodel, Blank 

( 1982) se bevoegdheidsgebaseerde model, Nadler ( 1982) se 

kritieke gebeurlikheidsmodel en De Vos (1990) se 
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ge1ntegreerde model van programevaluering. 

Twee belangrike afleidings word gemaak met betrekking tot die 

verband tussen die fases, die mater iele voorvereistes en 

operasionele stappe in beide die ontwikkelingsnavorsingsmodel 

van Thomas (1985) en Nel & Nel (1993). Eerstens moet daar 

aan die materiele voorvereistes van elke fase voldoen word 

voordat daar na die volgende fase beweeg kan word. Tweedens 

is daar nie noodwendig 'n spesifieke operasionele stap wat 

aan elke vereiste gekoppel word nie (Nel & Nel 1993: 13, 

Thomas 1987:383). 

Navorser vind die ontwikkelingsnavorsingmodel van Nel & Nel 

(1993) om die volgende redes meer geskik vir die doeleindes 

van hierdie navorsing as die model van Thomas (1985) :-

* Die model van Nel et al (1993) maak 'n duideliker 

onderskeid tussen die materiele voorvereistes en 

operasionele stappe van elke fase. 

* Die materiele voorvereistes van elke fase is ook 

duideliker uiteengesit wat ondersoeker en ander

navorsers in staat stel om verantwoording te doen oor 

al die materiele voorvereistes van een f ase voordat daar 

na 'n volgende fase beweeg word~ 

* Die model leen horn beter tot die ontwikkeling van 'n 

beplannings- en beheermodel vir welsynsorganisasies 

omdat daar in die ontwerpfase duideliker voorsiening 

gemaak word vir die bepaling van programinhoud en 

selektering van toepassingstrategiee, wat 'n deel van 

die ontwerp van die genoemde model is. 

'n Tekortkoming in die model van Nel & Nel (1993) is egter 

die feit dat daar nie voorsiening gemaak word vir die 

verspreidings- en benuttingsfase wat deel van Thomas (1985) 

se model is nie. Van Rooyen (1994a:281) waarsku dat die 

kreatiewe benadering tot die ontwikkelingsnavorsingsmodel kan 

bydra tot 'n verkeerde interpretasie en toepassing van die 
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model. Navorsers kan die gevaar loop om die fases, 

byvoorbeeld die analise- en ontwerpfases in die model, as 

afsonderlike entiteite te beskou en slegs daaroor navorsing 

doen. 

Verspreiding en benutting is 'n integrale deel van die hele 

navorsingsproses en behoort deel te wees van 'n 

ontwikkelingsnavorsingsmodel. Thomas (1989:590) wys daarop 

dat dit nutteloos sal wees om 'n maatskaplike tegnologie te 

ontwikkel sonder die verspreiding en benutting daarvan. 

Sonder die verspreidings- en benuttingsfase loop 'n innovasie 

die gevaar om onbenut te bly, of dat die innovasie viriets 

anders benut word as waarvoor dit ontwerp is. Gilchrist & 
Schinke (in Grinnell 1988:75-76) se dat maatskaplike werkers 

'n etiese verantwoordelikheid het om hulle 

navorsingsbevindings bekend te maak. Hulle stel dit SOOS 

volg: "New theory and new practice methods are useless if 

such develoments perish with their creators . . . Thus, a 

professional ethic demands that such accretions become a part 

of the public domain". 

In die lig van voorafgaande is die 

ontwikkelingsnavorsingsmodel van Nel & Nel (1993) in hierdie 

ondersoek as basis gebruik. Daar is verder op hulle model 

ui tgebrei met die byvoeging van 'n vyfde fase naamlik 

verspreiding en benutting, met hulle materiele voorvereistes 

en operasionele stappe. 

Ondersoeker is ook verder van mening dat daar doelstelling (s) 

en doelwit(te) vir elke fase in die 

ontwikkelingsnavorsingsproses geformuleer moet word, 

aangesien die doelstelling en doelwitte die navorser in staat 

stel om die ondersoek sistematies en georden af te handel. 

Hierdie stap is dus bygevoeg ten opsigte van elk van die 

fases. Die ontwikkelingsnavorsingsmodel, dit is die fases, 

materiele voorvereiste en operasionele stappe, wat in hierdie 

ondersoek gevolg is, kan soos volg voorgestel word. 
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Figuur 1. 3 

Ontwikkelingsnavorsingsmodel wat in die ondersoek benut word 

Fas es Materiele voorvereistes Operasionele stappe 

1. 

2. 

3. 

4. 

Analise 

On twerp 

Doelstellings/doelwitte 
Probleemidentif iseer 
Relevante inligting en 
bronne 

Doelstellings/doelwitte 
Ontwerp toepassingsmodel 
Tentatiewe voorstelling 
van die innovasie 
Toepassingsriglyne 

l. Formuleer probleem 
en doelstellings/ 
doelwitte vir 
analisefase 

2. Analiseer probleem 
deur oorsig van 
bestaande tegno
logie (teorie en 
praktyk) 

3. Uitvoerbaarheid
studie 

4. Formuleer 
doelstellings/ 
en doelwitte 
vir ontwerpfase 

5. Daarstelling van 
toepassingsmodel 

6. Voorstelling van 
toepassings~ 
strategie 

Ontwikkeling Doelstellings/doelwitte 
Ontwikkelingsplan 
Loodsimplementering 

7. Formuleer 
doelstellings/ 
doelwitte vir ont
wikkelingsfase 

Evaluering 

8. Formuleer 
ontwikkelings
plan 

9. Operasionele voor
bereiding 

10. Loodsimplemente
ring 

Doelstellings/doelwitte 11. 
Evalueringsplan 

Formuleer 
doelstellings/ 
doelwitte vir 
evalueringsfase 

Evaluering 
Gevolgtrekkings 

12. Evalueringsplan en 
evaluering van die 
bruikbaarheid van 
die innovasie 

13. Maak gevolg
trekkings en 
aanbevelings mbt 
die innovasie as
ook tot die ver
spreidings- en 
benuttingsfase 
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S. Verspreidings
en benuttings
fase 
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Doelstellings/doelwitte 
Voorbereiding van 
verspreidingsmedia 
Bekendstelling van 
innovasie 
Benutting van innovasie 

NAVORSINGSPLAN 

14. Formuleer 
doelstellings/ 
doelwitte vir 
verspreidings
en benuttings
f ase 

15. Formuleer voor
bereidings- en 
bekendstell ing 
aan potensiele 
verbruikers 

16. Beskikbaarstelling 
van innovasie aan 
verbruikers 

17. Implementering 
deur 
verbruikers 

Die navorsingsplan wat die ondersoek gerig het, word 

vervolgens in meer besonderhede uiteengesit aan die hand van 

die ontwikkelingsnavorsingsmodel (kyk Figuur 1.3 p.13) wat 

in hierdie ondersoek benut is. 

1. DIE ANALISEFASE 

Die analisefase word gekenmerk deur die identif isering en 

ontleding van die probleem en die insameling van inligting. 

Tydens hierdie fase moet daar ook 'n oorsig gekry word van 

die stand van bestaande tegnologiee en die uitvoerbaarheid 

van die ondersoek moet evalueer word (Nel & Nel 1993: 14; 

Thomas 1985:489-490). 

Nadat die behoefte aan 'n beplannings- en beheermodel vir 

welsynsorganisasies geYdentifiseer is, het ondersoeker 'n 

analise gemaak van die stand van die maatskaplike tegnologie, 

dit is beplanning en beheer as bestuursfunksie, soos dit in 

relevante literatuur voorgekom het. (Kyk 2.1 tot 2.5 p.39-

99}. 'n Ontleding van beplannings- en beheermodelle is ook 

gemaak waarna aannames met betrekking tot beplanning en 

beheer as bestuursfunksies in welsynsorganisasies geformuleer 

is. (Kyk 2.6 en 2.7 p.99-141). Hierna is daar 'n analise 



15 

gemaak van die stand van beplanning en beheer as 

bestuursfunksies in die praktyk. (Kyk Hoofstuk 3). Die 

bevindinge omtrent die stand van beplanning en beheer in die 

praktyk is gebruik om die aannames te verantwoord. (Kyk 3.31 

p.210). Oaarna is die uitvoerbaarheid van die studie 

beredeneer. (Kyk 3.32 p.218). 

In die ondersoek na die stand van beplanning en beheer as 

bestuursfunksies in die praktyk is die volgende prosedures 

gebruik: 

Deur middel van 'n literatuurstudie is inligting met 

betrekking tot die stand van beplanning en beheer as 

bestuursfunksies in die teorie ingewin. 

Verkennende of eksploratiewe navorsing is in hierdie 

ondersoek gebruik. Hierdie navorsing is verkennend van 

aard deurdat daar gepoog word om 'n bydrae te maak tot 

die sisteem van kennis omtrent beplanning en beheer as 

bestuursfunksies. (Kyk 1.5.1 p.27 doelstelling 1 met 

betrekking tot die analisefase). Austin (in Grinnell 

1981:298) sA die volgende in hierdie verband: " 

Exploratory research represents the first stage of 

knowledge building •.. ". Arkava & Lane ( 1983: 11-12) sA 

die volgende in verband met eksploratiewe navorsing: 

"Exploratory studies are valuable: they break new 

ground, and they often illuminate a problem"; en verder 

" Exploratory research might construct a new 

technique for getting better data". Hierdie navorsing 

is dus verkennend aangesien daar nie 'n beplannings- en 

beheermodel bestaan wat deur welsynsorganisasies gebruik 

kan word nie. Die doel van die ondersoek is om sodanige 

model te ontwerp wat gesien kan word as die daarstelling 

van 'n nuwe tegniek. Hierdie tegniek sal organisasies 

in staat stel om inligting in te win ten einde beter 

bestuurbesluite te kan neem. 
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Beskrywende navorsing is gebruik om inligting in te win 

na die stand van beplanning en beheer in die praktyk van 

maatskaplike werk. Tripodi et al (1983:32) onderskei 

drie subtipes beskrywende navorsing ooreenkomstig die 

doel van die ondersoek. Die drie subtipes is (1) 

hipotese-toetsende studies, (2) bevolkingsbeskrywings 

studies, (3) studies wat soek na verhoudings tussen 

veranderlikes. 'n Bevolkingsbeskrywende studie is 

onderneem omdat dit ondersoeker in staat stel om· 'n 

beskrywing te gee van die stand en betrokkenheid van die 

personeel van welsynsorganisasies by beplannings- en 

beheeraktiwiteite. Tripodi et al (1983:32) konstateer 

in die verband: "Population description studies are 

those quantitative - ~~scriptive studies which have as 

their primary function the description of quantitative 

characteristics of selected populations, organizations, 

or other collectivities • . • some of these studies are 

descriptive of characteristics of designated populations 

such as roles, functions, needs, attitudes and 

opinions." 

Met betrekking tot die doel van hierdie ondersoek is 

aangetoon dat 'n beplannings- en beheermodel vir 

welsynsorganisasies ontwikkel sal word. (Kyk 1.4 p.26). 

Die bevolking waarna Tripodi et al (1983:34) verwys, is 

in die geval van hierdie ondersoek welsynsorganisasies 

en 'n beskrywing van beplanning en beheer as 

bestuursfunksie in die organisasies, is gegee. 

Die opnameprosedure is gebruik om die data in te samel met 

betrekking tot die beskrywing van die kenmerke van die 

bevolking, wat in hierdie geval die toepassing van die 

beplanning en beheer in welsynsorganisasies is. Vervolgens 

word meer besonderhede verstrek omtrent die selektering van 

welsynsorganisasies en die opnameprosedures. 
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Selekt9'rinq van welsynsorqanisasies en opnameprosedures 

Die inligting met betrekking tot die stand van 

beplanninq en beheer in die praktyk is by die 

welsynsorganisasies ingesamel. Hierdie organisasies 

moes aan die volgende vereistes voldoen: 

Hulle moes in terme van die Nasionale Welsynswet 

wet no. 100 van 1978, geregistreer wees. 

* Hulle moes oor 'n kantoorhoof, minstens twee 

supervisors en vier maatskaplike werkers beskik. 

Ondersoeker het laasgenoemde vereiste doelbewus gestel ten 

einde die groat getal kleiner - welsynsorganisasies ui t te 

skakel en daardeur verseker dat organisasies met meer as een 

bestuursvlak betrek word. Van die tien welsynsorganisasies 

wat aan die gestelde vereistes voldoen het, is die volgende 

agt organisasies betrek met die oog op die bepaling van die 

stand van beplanning en beheer in die praktyk. 

Die 

Kindersorqvereniqinqs te 

i) Kaapstad 

ii) Port Elizabeth 

iii) Johannesburg 

Bejaardesorqvereniqinqs te 

iv) Kaapstad 

v) Johannesburg 

Kerklike Maatskaplike Dienste 

Geref ormeerde Kerk te 

iv) Port Elizabeth 

vii) Bloemfontein 

viii)Johannesburg 

Kerklike Maatskaplike Dienste 

van die Nederduitse 

van Pretoria en die 
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Bejaardesorgvereniging te Durban is nie by die ondersoek 

betrek nie. Hierdie twee organisasies is nie betrek nie as 

gevolg van 'n tyd- en kostefaktor. Staatsdepartemente wat 

welsyn hanteer, is nie by die ondersoek betrek nie aangesien 

die departemente onder die direkte beheer van 'n hoofkantoor 

staan. Daar kan aanvaar word dat die beplanning en 

beheerfunksies van staatdepartemente op 'n andersoortige wyse 

as by welsynsorganisasies sal verloop. 

Data insamelinqsmetodes 

Die inligting met betrekking tot beplanning en beheer in die 

praktyk is met behulp van onderhoudskedules ingesamel. (Kyk 

bylae A, Ben C). Die bespreekte modelle en aannames uit die 

voorafgenoemde literatuurstudie het as basis gedien vir die 

saamstel van die onderhoudskedules. Die vrae in die 

onderhoudskedules het betrekking gehad op beplanning en 

beheer as bestuursfunksies. Die doel van die onderhoudskedule 

aan die kantoorhoofde, supervisors en maatskaplike werkers 

was om die stand van beplanning en beheer in die praktyk te 

evalueer en om aannames met betrekking tot beplanning en 

beheer as bestuursfunksies by welsynsorganisasies te 

verantwoord. Ondersoeker kon die stand van beplanning en 

beheer in die praktyk evalueer in die mate wat die 

kantoorhoofde, supervisors en maatskaplike werkers by hierdie 

bestuursfunksies betrokke was. 

Die vrae in die onderhoudskedules aan die kantoorhoofde, 

supervisors en maatskaplike werkers word in hoofstuk 3, 

ontleed en bespreek. Die onderhoudskedules is deur drie 

vlakke werkers naamlik kantoorhoofde, supervisors en 

maatskaplike werkers voltooi, aangesien beplanning en beheer 

op elke bestuursvlak in 'n organisasie plaasvind (Kreitner 

1989:150-152; Stoner & Wankel 1986:12-13; Trewatha & Newport 

1982:430-431). 

Ooreenstemmende vrae in die onderhoudskedules (kyk 
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byvoorbeeld vraag 4, 5, 6 van Bylae A vraag 2.1, 2.2 van 

Bylae B en vraag 2, 3, 4 van Bylae C) is met mekaar vergelyk 

om aan te dui of daar verskille of eenstemmigheid by die 

onderskeie groepe in hulle beskouing van die beplannings- en 

beheeraktiwiteite in hulle organisasie bestaan. 

'n Onderhoudskedule is in hierdie ondersoek benut aangesien 

respondente die onderhoud·as 'n natuurlike situasie beleef 

en makliker antwoorde op vrae verstrek. Deur middel van die 

onderhoudskedules is daar verseker dat elke item beantwoord 

is, aangesien respondente dikwels antwoorde uit posvraelyste 

weglaat. Deur die benutting van onderhoudskedules is daar 

verseker dat al die respondente dieselfde gestruktureerde 

vrae beantwoord, dat almal dieselfde keuses kon uitoefen, dat 

al die vrae op dieselfde wyse geformuleer was, en dat die 

vrae in dieselfde volgorde aan die respondente gestel was 

(Jenkins in Polansky 1975:135). Daar is van onderhoude met 

die respondente gebruik gemaak om die onderhoudskedules te 

vol tooi en die onderhoudskedule het presies voorgeskryf 

watter items gevra is. Daar is van beide oop en geslote vrae 

in die onderhoudskedule gebruik gemaak. 

Ondersoeker was bewus van die nadele verbonde aan die 

benutting van die onderhoud en onderhoudskedules. Dit behels 

onder andere dat die respondente verdraaide of "onware" 

inligting verskaf ten einde nie in 'n slegte lig gestel te 

word niE!_; of om onakkurate antwoorde te gee omdat hulle 'n 

vraag verkeerd verstaan of verkeerd geYnterpreteer het. 

Daar is ook 'n gebrek aan anonimiteit in die voltooiing van 

'n onderhoudskedule. 'n Verdere nadeel was dat die 

ondersoeker as onderhoudvoerder sekere f oute kon maak soos 

onder andere f oute by 

neerskryffoute (Gochros 

ondervraging, peilingsfoute en 

in Grinnell 1988: 309-312) . 

Ondersoeker kon hierdie nadele en foute deur middel van die 

volgende beperk: 

* Die items in die onderhoudskedule is gebaseer op 
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'n reeds voltooide teoretiese fundering van 

beplanning en beheer as bestuursfunksie. 

Ondersoeker het dus duidelikheid gehad oor elke 

vraag wat geformuleer is. 

* Die vrae is in eenvoudige taal gestel en die 

respondente was grootliks bekend met die 

terminologie wat gebruik is. 

* Elke respondent is van 'n lys voorsien waarin die 

sleutelkonsepte in die onderhoudskedule omskryf 

is. 

* Waar 'n respondent nie duidelikheid gehad het oor 

* 

'n vraag nie, kon ondersoeker meer op die vraag 

uitbrei sander om 'n leidende vraag of stelling 

aan die respondent te bied. 

Ondersoeker het so spoedig moontlik na elke 

onderhoud die onderhoudskedule weer deurgegaan ten 

einde te verseker dat die reaksies op vrae 

duidelik en verstaanbaar neergeskryf was. Dit was 

hoofsaaklik die geval by die oop vraagstellings. 

* Die feit dat die onderwerp van navorsilng nie 

totaal vreemd was vir die respondente nie, het 

verder verseker dat die nadele van 'n 

onderhoudskedule en· f oute deur die ondersoeker tot 

die minimum beperk kon word. 

Navorser het die agt welsynsorganisasies in die periode 

13 September 1992 en 2 Oktober 1992 besoek met die oog 

op die voltooiing van die onderhoudskedules. Die 

onderhoudskedules is voltooi deur agt kantoorhoofde wat 

direkte lyngesag oor supervisors gehad het. Twee 

supervisors en vier maatskaplike werkers in elk van die 

agt gekose welsynsorganisasies is betrek. Waar daar 

meer as twee supervisors en meer as vier maatskaplike 

werkers in een organisasie was, is die sele;ktering 

gedoen aan die hand van eenvoudige ewekansige 

steekproef. Die seleksie is gedoen vanaf 'n naamlys van 

supervisors en maatskaplike werkers met behulp van 'n 
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tabel van toevallige nommers. In totaal het agt 

kantoorhoofde, sestien supervisors en 32 maatskaplike 

werkers onderhoudskedules voltooi. 

2 • ONTWERPFASE 

Die doel van hierdie f ase was om die innovasie of 

maatskaplike tegnologie te ontwerp. Die ontwerp van 

innovasie is 'n beplande en sistematiese proses waarin 

relevante wetenskaplike, tegniese en praktiese inligting 

benut word (Thomas 1984:151). 

Die li teratuurstudie, ontleding van 

beheermodelle asook die aannames met 

beplannings

betrekking 

en 

tot 

beplanning en beheer as bestuursfunksies, wat in die 

analisefase uiteengesit is, het as basis gedien vir die 

ontwerp van die beplannings- en beheermodel. (Kyk Hoofstuk 

4). Die ontwerpte model is grafies voorgestel {kyk 4.2 Figuur 

4.1 p.224) met 'n verduideliking van die stappe in die 

beplannings- en beheerproses. Daarna is die 

toepassingsriglyne ui teengesi t wat riglyne ( aksievoorskrifte) 

behels waarvolgens die model toegepas kan word. (Kyk 4. 3 

p.230). 

3. ONTWIKKELINGSFASE 

Die ontwikkelingsfase word gekenmerk deur die proses waar 'n 

innovasie op 'n eksperimentele basis geYmplementeer en 

gebruik word. Die geskiktheid daarvan word getoets en indien 

nodig, verfyn en herontwerp (Nel & Nel 1993: 15) . In die 

ontwikkelingsfase is 1 n ontwikkelingsplan ui teengesi t wat 

bree riglyne behels vir die implementering van die model by 

'n welsynsorganisasie. (Kyk 5. 2 p. 2 41) . Die operasionele 

voorbereiding in die ontwikkelingsfase behels onder andere 

die voorbereiding van die organisasie met die oog op die 

loodsimplementering van die beplannings- en beheermodel. (Kyk 

5. 2. 1 p. 24 6) . Die laaste stap in hierdie fase behels die 
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loodsimplementering van die model by 'n welsynsorganisasie. 

Die doel van die implementering van die model was om die 

bruikbaarheid daarvan deur 'n welsynsorganisasie te evalueer. 

Hierdie implementering het oor 'n periode van agt · maande 

geduur. Weens die tydsbestek was di t nie moontlik om te 

bepaal of die organisasie meer produktief of meer ef f ektief 

in sy dienslewering was as gevolg van die geimplementeerde 

model nie; Die bedoeling was slegs om te bepaal of die 

organisasie die stappe in die model kon benut om hulle 

beplannings- en beheeraktiwiteite. te kan uitvoer. 'n 

Evaluerin9 om vas te stel of die toepassing van die model 'n 

welsynsorganisasie in staat stel om beter of meer eff ektief 

te funksioneer sal slegs na een of twee jaar geevalueer kan 

word indien sodanige organisasie die model doelbewus 

implementeer. Sodanige evaluering sou kon geskied by wyse van 

'n vergelyking met 'n organisasie wat nie die model toegepas 

het nie. 

Die ontwerpte beplannings- en beheermodel is by die 

Christelike Maatskaplike Raad (C.M.R.) te Parow 

geimplementeer. Die organisasie is om die volgende redes 

gekies: 

* Ondersoeker is goed bekend met die direkteur en 

personeel van die organisasie weens noue 

werkverwante kontak. 

* Die direkteur was bereid en gewillig om homself en 

die personeel beskikbaar te stel om deel te neem 

aan die implementering en evaluering van die 

model. 

* Die direkteur en senior personeel het ook die 

behoefte uitgespreek om meer kennis op te doen van 

bestuur en die bestuursproses. 

* Die organisasie het nie oor 'n formeel 

gestruktureerde beplannings- en beheermodel beskik 

nie. 

* Vanwee beperking op koste en tyd is bes 1 ui t om 
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slegs een welsynsorganisasie te betrek. Weens die 

f eit dat ondersoeker self die implementering en 

evalueringsproses begelei het, was di t in terme 

van tyd en kostes onmoontlik om die model by meer 

organisasies te kon i~plementeer en evalueer. 

Ondersoeker het 'n totaal van 13 besoeke en 30 uur 

aan tyd by die organisasie deurgebring. Die 

verloop van die loodsimplementering word volledig 

in hoofstuk 5 bespreek. 

4. EVALUERINGSFASE 

In ontwikelingsnavorsing word die evalueringsfase wat deur 

die analise-, ontwerp- en ontwikkelingsfase vooraf gegaan is, 

as 'n integrale deel van die innovasieproses gesien (Nel & 
Nel 1993: 16). Die stappe in die evalueringsfase is die 

ontwikkeling van die evalueringsplan en evaluering yan die 

model. Dit word breedvoerig in hoofstuk 5 bespreek./ 
i 
I 

I 

In die evalueringsfase van ontwikkelingsnavorsinf word 

bestaande evalueringsnavorsingstrategiee gebruik ~m die 

innovasie of maatskaplike tegnologie te evalueer (Thomas 
i 

1987:385). Die innovasie kan geevalueer word in term~ van: 
. I 

* Effektiwiteit waar tussen die volgende onderske~ word: 
I 

Uitkoms en gevolg. Het die innovasie1 enige 

verandering meegebring? 

Intervensie effektiwiteit. Gee die intervensie 

aanleiding tot enige verandering? 

Vergelykende effektiwi tei t. Is die intef"vensie 

meer effektief as ander soortgelyke intervensies? 

Komponent effektiwiteit. Watter komponent Ivan die 
I 

intervensie veroorsaak die verandering? · 

* Doelmatigheid. Is die intervensie bekostigbaar iln terme 

van tyd en geld? 
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* Koste. 

* 

Totale koste. Wat is die totale koste /om die 

innovasie te implementeer en is dit binne perke? 

Koste-effektiwiteit. Wat is die verhoudingl tussen 

koste en effektiwiteit vir hierdie intervehsie in 

vergelyking met alternatiewe intervensies?
1 

Koste voordeel. Wat is die verhouding va~ koste 

tot voordele van die innovasie? 

I 
Verbruikerstevredenheid. Is die verbruikers tev~ede met 

die resultate wat deur die innovasie gelewer is ICThomas 

1984:192-194). I 

Die doel van die evalueringsfase in hierdie ondersoe~ was om 

die bruikbaarheid, met ander woorde die verbruikers-
1 

tevredenheid, van die beplannings- en beheermodel i by die 
i 

C.M.R. te evalueer. 
I 
I 

I Die doel van die loodsimplementering en evaluering was egter 

nie, soos reeds aangedui, om te bepaal of die 
I 

welsynsorganisasie (C.M.R.) beter funksioneer in te~me van 

doelbereiking na die implementering van die model nie. Die 
I 

doel van hierdie navorsing te wete die ontwikke+ing en 
I 

ontwerp van die beplannings- en beheermodel was nie om te 
I 

bewys dat die implementering daarvan tot die beter /bestuur 

van die organisasie sal lei nie. 'n Welsynsorganisa~ie sal 

self na 'n tydperk van een of twee jaar kon evaluee~ of die 
implementering en benutting van die model daartoe gJlei het 

dat die organisasie sy gestelde langtermyn doelsteliings en 

doelwitte bereik het. Op grond hiervan was dit bie vir 
I 

ondersoeker moontlik om die model te evalueer in terme van 

sy uitkoms gevolge (outcome effects) nie {Thomas 19~4:193). 
I 

In terme van Thomas {1984:193) se evalueringkriteri~ is die 

ontwerpte beplannings- en beheermodel hoofsaaklik iln terme 

van verbruikerstevredenheid geevalueer en in 'n minqer mate 

met betrekking tot effektiwiteit, doelmatigheid en[ totale 
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koste. 

Op grand van die feit dat die uitkoms resultate Vf!-n die 

beplannings- en beheermodel eers na een of twee ja/ar van 

doelbewuste implementering bekend sal wees, strek hierdie 

ondersoek slegs tot by die evalueringsfase. Dit is stap 13 

van die ontwikkelingsnavorsingsmodel wat in die onqersoek 
• • • i • 

benut word. (Kyk 1.3.1 Figuur 1.3 p.13). H1erd1e mod•l moet 

nog aan verdere implementering en evaluering in die ~raktyk 
onderwerp word voordat die grootskaalse benutting deur die 

• • I 
praktyk kan plaasvind. (Kyk Pase 5 van Figuur 1.3 p.l4). 

I 

Die evaluerin9strate9ie wat in die ondersoek benut was met 

die oog-·op die evaluering van die bruikbaarheid van di~ model 
I 

was die nie-eksperimentele eengroep voor- en natoets orjltwerp. 
I 

Baker ( 1988: 290) stel die benutting van die1 nie-

eksperimentele eengroep voor- en natoets ontwerp voor wanneer 

daar nie aan die vereistes van 'n eksperimentele Jntwerp 
I 

voldoen kan word nie. Evaluatiewe studies word ook deur 'n 

tyddimensie gekenmerk. Baker (1988:291) konstateer 1 in die 

verband: "Comparisons may also be made in time, from·] before 
I 

and after what is being evaluated. Most time-series ..• 

use as their primary comparative base a before- anq after 

comparison in measuring trends thought to be affected by the 

input being studied." 

• i • 
Die meetinstrument wat benut is ten einde die bru1kbaarhe1d 

van die beplannings- en beheermodel te evalueer was 1 h voor-
1 

en nametingsvraelys en 'n evalueringsvraelys. (Kyk *ylae D 

tot J) • Die vrae in die vraelyste is hoofsaaklik gebou: op die 

stappe in die beplannings- en beheermodel. Vr'e oor 

beplanning het onder andere verwys na die ~issie, 
I 

omgewingsverkenning, doelstellings en beleid van die 

organisasie. Die voor- en nametingsvraelyste het presies 
I 

dieselfde vrae bevat. Slegs die nameting het twee addisionele 
! 

vrae gehad met betrekking tot die benutting en waarde ~an die 

model. (Kyk Bylae F en G). Die voor- en nametingsvra~lys en 
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I 
I 

evalueringsvraelys is 

maatskaplike werkers en 

saamgestel vir die best~urspan, 

die administratiewe persone~l. 

Met betrekking tot die geldigheid van die meetinJtrument 

(voor- en nametingsvraelys) het die instrument gtootliks 

voldoen aan inhoudsgeldigheid. Die konsep beplanining en 

beheer is gemeet in terme van die "onderdele" (stappe~ in die 
I 

beplannings- en beheerproses. Die v:aeslyste is e~ter nie 

getoets vir konstrukgeldigheid nie. 

5. VERSPREIDINGS- EN BENUTTINGSPASE 

In hierdie fase meet die innovasie aan potensiele ver~ruikers 

bekendgestel word nadat die maatskaplike tegnologie b*uikbaar 
! 

bevind is. Die bruikbaarheid van die innovasie moet in die 
I 

evalueringsfase "bewys" kan word. Die potensiele ver~ruikers 
moet voorberei word op die bekendstelling van die in~ovasie. 

Daar moet dus in hierdie fase 'n voorbereidi*gs- en 
I 

bekendstellingsplan saamgestel word (Thomas 1987: JSS-386). 

Soos reeds aangedui, strek hierdie ondersoek sleg~ tot by 

stap 13 van die evalueringsfase. Daar word egter aanb.velings 

in laasgenoemde f ase gemaak met betrekking ~ot die 

verspreiding en benutting van die ontwerpte beplann~ngs- en 
I 

beheermodel. i 

1.4 DOEL VAN DIE ONDERSOEK 
I 
i 

Die doel van hierdie ondersoek Spruit voort uit die 
I 

probleemstelling en die motivering van die ondersqek. Die 

doel van die ondersoek is die daarstelling van 1 n to~paslike 
I 

beplannings- en beheermodel vir benuttingi deur 
I 

welsynsorganisasies. Die doelstellings en doelwitte ~aardeur 

hierdie doel bereik is, word vervolgens uiteengesit~ 
I 
I 
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I 

DOELSTELLINGS EN DOELWITTE WAT DIE ONDERSOEK GERIG HET 
! 

I 

Uit voorafgaande uiteensetting van die navorsingsplan·is die 

volgende doelstellings en doelwitte ten opsigte vhn die 
! 

analise-, ontwerp-, ontwikkeling- en evalueriQgsfase 

nagestreef. Hierdie ondersoek het, soos aangedui, slegs 

gestrek tot by stap 13 van die evalueringsf ase en qaar is 

slegs aanbevelings met betrekking tot die verspreidi,gs- en 
. 

benuttingsfase gemaak. 

1. 5.1 DOELSTELLINGS EN DOELWITTE VAR DIE AHALISEFASE 

DOELSTELLING 1: 

om 'n bydrae te maak tot die sisteem van kennis <bmtrent 
I 

beplanning en beheer as bestuurfunksies in 

welsynsorganisasies. 

Die doelstelling word bereik deur die nastreef vlan die 

volgende doelwit: 

DOELWIT: 

om bestaande literatuur oor beplanning en beh,er as 

bestuursfunksies in organisasies te ondersoek en te b~skryf. 
I 

DOELSTELLING 2: 

I 
om 'n ontleding te maak van die stand van beplanrying en 

beheer as bestuursfunksies in die teorie en praktyk.i 

I 
Met betrekking tot doelstelling 2 word die volgende do~lwitte 

nagestreef: ! 

DOELWITTE: 

1. om deur middel van relevante inligting en brqmne 'n 
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ontleding te maak van beplanning en beheer as 

bestuursfunksies soos dit in winsgerigte en nie

winsgerigte organisasies voorkom. 

2. Om bestaande beplannings- en beheermodelle met 

betrekking tot winsgerigte en nie-winsgerigte 

organisasies te beskryf en te ontleed. 

3. om die literatuur en modelontledings as basis te benut 

vir die identifisering van sleutelkonsepte met die oog 

op die formulering van aannames met betrekking tot 

beplanning en beheer as bestuursfunksies wat op 

welsynsorganisasies van toepassing is. 

4. om empiries die stand van beplanning en beheer by 

welsynsorganisasies te bepaal. 

DOELSTELLING EN DOELWITTE VAN DIE ONTWERPFASE 

DOELSTELLING: 

Om 'n beplannings- en beheermodel vir gebruik deur 

welsynsorganisasies te ontwerp. 

Doelwitte wat ten opsigte van die ontwerpdoelstelling 

nagestreef is, is die volgende: 

DOELWITTE: 

1. Om 'n toepassingsmodel gebaseer op die sleutelkonsepte 

en aannames met betrekking tot beplanning en beheer as 

bestuursfunksies, te ontwikkel. 

2. Om 'n grafiese en skriftelike voorstelling van die 

inhoud van die model te gee. 

3. Om geskikte toepassingsriglyne voor te stel waarvolgens 
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die model deur 'n welsynsorganisasie benut kan word. 

1.5.3 DOELSTELLINGS EN DOELWITTE VAN DIE ONTWIKKELINGS- EN 

EVALUERINGSJ'ASE 

1.5.4 

DOELSTELLING: 

Om die bruikbaarheid van die model te evalueer deur die 

implementering daarvan by 'n welsynsorganisasie. 

Die volgende doelwitte is gerig op die doelstelling 

DOELWITTE: 

1. Om 'n uiteensetting te gee van die ontwikkelingsplan en 

operasionele voorbereiding vir die loodsimplementering 

van die model. 

2. Om die loodsimplementering van die model by een 

welsynsorganisasie te onderneem met die oog op die 

toetsing van die bruikbaarheid daarvan. 

3. Om die bruikbaarheid van die model te evalueer deur die 

benutting van voor- en nametingsvraelyste en 

evalueringsvraelyste wat gebaseer is op die stappe in 

die beplannings- en beheermodel. 

4. om gevolgtrekkings en aanbevelings oor die bruikbaarheid 

van die model te maak. 

5. Om aanbevelings te maak met betrekking tot die 

verspreidings- en benuttingsf ase in die 
ontwikkelingsnavorsingsproses. 

AANNAMES MET BETREKKING TOT DIE ONDERSOEK 

Leedy ( 1985: 6) omskryf 'n aanname binne die konteks van 
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navorsing as " ..•. a condition which is taken for granted and 

without which the research effort would be impossible". Die 

volgende aannames kan geformuleer word met betrekking tot die 
analise-, ontwerp- en ontwikkelings- en evalueringsf'ase in 
hierdie navorsing. 

Aannames met betrekking tot die analisef ase 

Aanname 1: Oaar kan uit die relevante literatuur 'n bydrae 

gemaak word tot die kennissisteem in maatskaplikewerkbestuur 

met betrekking tot beplanning en beheer as bestuursfunksies. 

Aanname 2: Daar bestaan nie 'n beplannings- en beheermodel 
wat deur welsynsorganisasies benut kan word nie. 

Aanname met betrekking tot die ontwerpf ase 

Aanname 3: Oaar kan uit die relevante literatuur 'n 
beplannings- en beheermodel vir welsynsorganisasies ontwikkel 
word. 

Aanname met betrekking tot die ontwikkelinqs- en 
evaluerinqsfase 

Aanname 4: Die ontwikkelde beplannings- en beheermodel kan 

by 'n welsynsorganisasie ge1mplementeer en die bruikbaarheid 

daarvan geevalueer word. 

1.6 AFBAKENING VAN DIE ONDERSOEK 

Met die oog op die ontwerp van 'n beplannings- en beheermodel 

vir welsynsorganisasies word slegs die analise-, ontwerp- en 
ontwikkelingsfases van ontwikkelingsnavorsing gevolg. Vir die 

doeleindes van die ontwerp van die model was dit nie nodig 

om die verspreidings- en benuttingsf ase deel van die 
navorsing te maak nie. 
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Die model is gebou op grond van inligting wat van agt groot 

welsynsorganisasies ingewin was. Met die oog op die bou van 

die beplannings- en beheermodel is inligting dus nie van 

kleiner welsynsorganisasies en nie- regeringsorganisasies 

verkry nie. Slegs vrywillige welsynsorganisasies is by 

hierdie ondersoek betrokke. Staatsdepartemente is nie by die 

ondersoek betrek nie. 

Die ontwerpte model is slegs by 'n gesinsorgorganisasie 

geYmplementeer en geevalueer en nie ook by 'n 

welsynsorganisasie wat spesialiteitsdiens lewer soos 

byvoorbeeld Kreupelsorg-, Dowesorg-, of 'n 

Blindesorgwelsynsorganisasie nie. 

Die beplannings- en beheermodel is slegs by een 

welsynsorganisasie te wete 'n kerklike organisasie 

geevalueer. Die aard van die organisasie se struktuur en 

personeelsamestelling kon 'n invloed op die evaluering van 

die model gehad bet. 

Die bruikbaarheid van die ontwerpte model is oor 'n tydperk 

van agt maande by 'n gesinsorgorganisasie geevalueer. 

Wanneer die model oor 'n langer periode geimplementeer word, 

sal daar bepaal kan word tot watter mate die model tot 'n 

meer effektiewe, doelmatige en kostebesparende funksionering 

van 'n welsynsorganisasie kan bydra. 

Die model is ontwerp, geYmplementeer en geevalueer op 'n 

tydstip (1993) toe Suid- Afrika in 'n proses van grootskaalse 

strukturele en politieke vernuwing was. Die tydkonteks na 

April 1994 sal 'n invloed he op hoe die model geYmplementeer 

sal word. 

1.7 OMSKRYWING VAN KONSEPTE 

Vir die doeleindes van die ondersoek sal die volgende 

betekenis aan die onderstaande begrippe geheg word: 
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BEGROTXNG 

In 'n begroting word die beskikbare fondse, wat nodig is om 

'n doelwit te bereik, uiteengesit. Dit is 'n plan wat in 

monetere terme uiteengesit word en wat 'n spesifieke periode 
van gewoonlik een jaar dek (Crow & Odewahn 1987: 150; Skidmore 

1983:77). 

BEBBER 
I 

Beheer is die bestuurstaak waardeur die ui tvoering van planne 

gekontroleer word, sodat verseker kan word dat die uitvoering 

van take ooreenkomstig die neergelegde doelstellings, 
standaarde en doelwitte sal plaasvind. 

Operasionele beheer beteken om aan die hand van neergelegde 

standaarde, ondergeskiktes se werkverrigting te meet en te 
vergelyk sodat die nodige korrektiewe aksies geneem kan word 

(Steiss 1984:191-195). 

BELEXD 

Beleid is algemene riglyne wat die bestuur en maatskaplike 

werkers by die neem van besluite lei (Vegter 1980:66). 

BEPLANNXNG 

Beplanning is die bestuurstaak wat te doen bet met: die 

doelbewuste besinning oor doelstellings en doelwitte wat die 
organisasie in die toekoms wil bereik; die middele en 
aktiwiteite daarby betrokke; die probleme wat ondervind mag 
word; die opstel van die mees geskikte plan van aksie vir die 

effektiewe bereiking van die doelstellings en doelwitte 
(Bedeian & Glueck 1983:117; Certo 1983:78; Skidmore 1990:42-

44) • 
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BESTUURDER 

'n Bestuurder is enigeen wat 'n leidinggewende hoedanigheid 

beklee en die leiding neem in die uitvoering van 'n 

spesifieke taak of groep take in die onderneming (Marx 

1984: 161) • Die konsep bestuurder verwys in hierdie proefskrif 

na beide die manlike en vroulike vorm. 

BESTUURSINLIGTINGSTELSEL 

'n Bestuursinligtingstelsel is 'n stelsel waardeur die 

bestuur die organisasie van inligting voorsien, ten einde die 

aktiwiteite van die organisasie te beplan, beheer daaroor uit 

te oefen en om die aktiwiteite te evalueer (Certo 1983:118). 

DOELSTELLINGS 

Doelstellings is handelinge, aksies of planne wat 'n 

welsynsorganisasie oor 'n tydperk wil bereik. Doelstellings 

word vir die organisasie in die algemeen en in besonder vir 

elke afdeling in die organisasie geformuleer. Dit dien as 

riglyne vir besluitneming, konsekwente taakverrigting en die 

formulering van doelwitte (Byars 1984:42; King 1979:353; York 

1982:43). 

DO EL WITTE 

Doelstellings word bereik deur die formulering van spesifieke 

doelwitte. Doelwitte dui die resultate aan wat bereik 

behoort te word deur elke af de ling in die organisasie. 

Doelwitte word vir die korttermyn geformuleer (gewoonlik een 

jaar) en is gerig op die dag-tot-dag funksionering van 

ondergeskiktes (Skidmore 1990: 42; Van Zyl in Kroon 1986: 138) . 
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GRONDVLAK MAATSKAPLIKB WBRKBRS 

"Grondvlak maatskaplike werkers" verwys na daardie 

maatskaplike werkers wat onder die direkte beheer van 'n 

supervisor staan en betrokke is by direkte dienslewering aan 

die klientsisteem. Dit is maatskaplike werkers oor wie 

supervisors lyngesag het. Wanneer daar in hierdie proefskrif 

na grondvlak maatskaplike werkers verwys word dan impliseer 

die konsep beide manlike en vroulike vorm. 

INNOVASIB 

Met die begrip ._ "innovasie" word bedoel dat iets nuut 

daargestel word. Om as 'n innovasie te kwalif iseer beteken 

nie dat die iets totaal nuut hoef te wees nie. 'n Innovasie 

kan die aanpassing of modif isering van iets wees wat reeds 

bestaan (Thomas 1984:111). 

KANTOORBOOF 

Kantoorhoof verwys na die persoon wat in bevel van / n 

welsynsorganisasie is. Die konsep impliseer beide die 

manlike en vroulike vorm in hierdie proefskrif. 

MAATSKAPLIKB TBGNOLOGIB 

'n Maatskaplike tegnologie kan omskryf word as 'n 

tegnologiese middel waarmee maatskaplikewerkdoelstellings 

bereik word (Thomas 1985:483-484). 

METING VAN WERKPRESTASIB/TAAKVERRIGTING/WERKVERRIGTING 

Die meting van werkprestasie/taakverrigting/werkverrigting 

verwys na die meting van 'n welsynsorganisasie in terme van 

sy geformuleerde doelwitte (Anthony & Young 1984: 467-471). 
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MISSIE 

Die missie van 'n welsynsorganisasie verwys na stellingmaking 

van dit waarin die organisasie glo; watter aktiwiteite hy wil 

onderneem; wie sy klientsisteem is en wat hy wil bereik 

(Griffin 1987:592, King 1979:348; Schutte 1981:57). 

MODEL 

Modelle is analogiee van die praktiese situasie en word 

metafories gebruik. 'n Model geld as 'n algemene voorstelling 

wat dien as 'n konseptuele verwysingsraamwerk waarvolgens 

handelinge gerig word (Mullen in Grinnell 1981:606). 

OMGBWINGSVERKENNING 

Omgewingsverkenning verwys na die ontleding van interne en 

eksterne faktore tot die organisasie, wat 'n invloed op die 

funksionering van die organisasie mag hA (Feinstein 1985:38; 

Gup 1979:30; Schmidt 1987:35). 

ONDERGESKIKTES 

"Ondergeskiktes" verwys na daardie werkers ender die beheer 
van 'n bestuurder (byvoorbeeld kantoorhoof, supervisor) en 

oor wie die bestuurder lyngesag het. Wanneer daar in hierdie 

proefskrif na ondergeskiktes verwys word dan impliseer die 

konsep beide die manlike en vroulike vorm. 

POSBESKRYWING 

'n Posbeskrywing behels 'n breedvoerige skriftelike 
uiteensetting van die aktiwiteite, pligte en 

verantwoordelikheid van elke pos in die organisasie (De 

Villiers & Du Toit in Kroon 1986:397). 
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PLAN 

'n Plan is die resultaat van beplanning. 'n Plan is die 

uiteensetting van die voorgenome aktiwiteite wat uitgevoer 

meet word, die doelwitte wat bereik wil word en die tydstip 

waarop die doelwitte bereik moet word (Van Zyl in Kroon 

1986:119). 

PRESTASIEBEOORDELIHG 

Prestasiebeoordeling verwys na die sistematiese evaluering 

van die maatskaplike werker met betrekking tot sy 

werkprestasie en groeipotensiaal. Die evaluering geskied 

periodiek en word meesal deur die persoon se direkte 

supervisor behartig (Austin 1981:85-98). 

PROSEDUREJIANDLEIDIHG 

Prosedures verwys na 'n reeks vasgestelde maniere waarvolgens 

spesifieke take uitgevoer word, byvoorbeeld die opening van 

kinderhofverrigtinge; of die stigting van 'n dienssentrum vir 

bejaardes. Hierdie prosedures word as 'n reel in ( 'n) 

PROSEDUREHANDLEIDING (S) uiteengesit (Terry & Franklin 

1982:179). 

PROGRAM 

'n Program is 'n uiteensetting van aktiwiwteite waarvolgens 

'n plan uitgevoer word (Wheelen & Hunger 1987:210). 

PROSES 

HAT omskryf die konsep proses as 'n ontwikkelingsgang of 

verloop (HAT 1985 sv "proses"). 
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STAHDAARDE 

Standaarde verwys na maatstawwe waaraan die uitvoering van 

take gemeet word (Griffin 1987:529). 

SUPERVISOR 

'n Supervisor is 'n maatskaplikewerkbestuurder be~s met 

supervisie en praktykleiding. Die konsep verwys na beide die 

manlike en vroulike vorm. 

TERUGVOERING 

Terugvoering behels die wedersydse vloei van inligting 

tussen bestuurders en ondergeskiktes. Die inligting stel die 

bestuur in staat om onder andere te bepaal of die organisasie 

sy geformuleerde doelstellings en doelwitte bereik het. 

VOORUITSKATTINGS 

Vooruitskattings verwys na aannames wat die bestuur oor die 

toekomstige funksionering van die organisasie maak met die 

oog op beplanning of besluitneming (Griffin 1987:231). 

1.8 INDELING VAN HOOFSTUKKE 

In hoofstuk een word 'n uiteensetting gegee van die 

motivering vir die ondersoek en die probleem wat nagevors 

word. Die navorsingsontwerp word volledig bespreek met 'n 

aanduiding van die stappe in ontwikkelingsnavorsing wat in 

hierdie ondersoek gevolg word. Duidelike doelstellings en 

doelwitte wat in die ondersoek nagestreef word, word 

verstrek, asook die leemtes en beperkings van die ondersoek. 

Relevante begrippe tot die ondersoek word omskryf. 

Hoof stuk twee behels die analisefase van die 

ontwikkelingsnavorsingsproses. Hierdie hoofstuk behels 'n 
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literatuurstudie waarin 'n uiteensetting gegee word van 

beplanning en beheer as bestuursfunksies. Die 

literatuurstudie bied die basis vir aannames met betrekking 

tot beplanning en beheer waarop die beplannings-en 

beheermodel ontwerp en gebou is. 

Hoofstuk drie behels 'n empiriese bepaling van die stand van 

beplanning en beheer by agt welsynsorganisasies. In hoof.stuk 

vier word die beplannings- en beheermodel ontwerp. 

Toepassingsriglyne word voorgestel met betrekking tot die 

benutting van die model deur welsynsorganisasies. 

Die implementering en evalueringsfase van die 

ontwikkelingsnavorsingsparadigma word in hoofstuk vyf 

ui teengesi t. Die hoof stuk gee 'n bespreking . van die wyse 

waarop die beplannings- en beheermodel geYmplementeer en 

geevalueer is. In hoofstuk ses word daar gevolgtrekkings en 

aanbevelings gemaak omtrent die bruikbaarheid van die 

ontwerpte model en verdere navorsing. 
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HOOFSTUK 2 

LITERATUURSTUDIE: 'N UITEENSETTING VAN BEPLANNING EN BEHEER AS 

BESTUURSFUNKSIBS 

2.1 INLEIDING 

Die doelstellings van hierdie hoof stuk is eerstens om 'n 

bydrae te maak tot die sisteem van kennis omtrent beplanning 

en beheer as bestuursfunksies in welsynsorganisasies en 

tweedens om 'n ontleding te maak van die stand van beplanning 

en beheer as bestuursfunksies in die teorie. 

doelstelling word nagestreef deur die doelwit, 

bestaande literatuur oor beplanning en 

bestuursfunksies te ondersoek en te beskryf. 

Die eerste 

naamlik om 

beheer as 

Die tweede 

doelstelling word nagestreef deur die volgende drie 

doelwitte, naamlik 

'n ontleding te 

om aan die hand van relevante inligting 

maak van beplanning en beheer as 

bestuursfunksies soos dit in winsgerigte en nie-winsgerigte 

organisasies voorkom; om bestaande beplannings- en 

beheermodelle met betrekking tot winsgerigte en nie

winsgerigte organisasies te beskryf en te ontleed en om die 

literatuur en modelontledings as basis te benut vir die 

identif isering van sleutelkonsepte met die oog op die 

f ormuler ing van aannames met betrekking tot beplanning en 

beheer as bestuursfunksies wat op welsynscrganisasies van 

toepassing is. 

In hierdie hoof stuk word aandag gegee aan stap 2 van die 

analisefase van die ontwikkelingsnavorsingsmodel wat in 

hierdie studie gevolg word. (Kyk 1.3.1 Figuur 1.3 p.13 vir 

die voorstelling van die ontwikkelingsnavorsingsmodel). stap 

l van die analisefase, naamlik die probleemstelling, het 

reeds in hoofstuk 1 aandag geniet (Kyk 1.1 p.1). 
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2.2 WELSYNSORGANISASIES AS NIE- WINSGERIGTE DIENSORGANISASIE 

2.2.1 

Voordat die g~noemde bestuursfunksies beskryf word, word 
kortliks 'n oorsig gegee van 'n welsynsorganisasie en die 
verskille tussen 'n winsgerigte teenoor 'n nie- winsgerigte 
onderneming. Die doel hiervan is om 'n agtergrond te gee van 
'n welsynsorganisasie en die bestuur van 'n organisasie 
waarbinne die funksies van beplanning en beheer afspeel. 

OMSKRYWl:NG VAN 'N WELSYNSORGANl:SASl:E 

'n Fondsinsamelingsorganisasie, soos omskryf in artikel 1 van 
die Wet op Fondsinsameling (Wet no 107 van 1978) kan as 'n 
welsynsorganisasie ingevolge artikel 13(1) van die Nasionale 
Welsynswet (Wet no 100 van 1978) registreer. So 'n 

welsynsorganisasie moet maatskaplike welsynsdienste lewer wat 
in die welsynsbehoeftes van die gemeenskap of 'n bepaalde 
gedeel te van die gemeenskap sal voorsien. Artikel 1 (iv) van 

die Nasionale Welsynswet (Wet no 100 van 1978) omskryf die 
aard van werksaamhede wat binne die kader van welsynsdienste 
val, te wete: 

* Maatskaplikewerkdienslewering (soos omskryf in artikel 

l(vii) van die Wet op Maatskaplike Werk (Wet no 110 van 
1978 SOOS gewysig). 

* Die voorkoming en behandeling van sosiaal-patologiese 

toestande in die samelewing. 
* Die bevordering, beskerming of bestendiging van die 

gesins- of huwelikslewe. 
* Die welsyn van bejaardes of liggaamlike of verstandelike 

gestremde persone. 

* Die welsyn van kinders. 
* Die voorkoming van alkoholisme of afhanklikheid van 

afhanklikheidsvormende stowwe. 

* Die voorsiening van behuising aan behoeftige of nood

lydende persone. 

* Enige korrektiewe diens. 
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* Maatskaplike noodleniging. 

'n Welsynsorganisasie funksioneer as 'n nie-winsgerigte 

organisasie en resorteer gewoonlik onder een of ander 

Nasionale Raad. In Suid-Afrika word die lewering van 

welsynsdienste as die verantwoordelikheid van die Staat en 

private sektor beskou. Binne die bree nasionale 

welsynstruktuur het die staat en die vrywillige 

welsynsorganisasies elkeen 'n afsonderlike doel, plek en taak 

(Grobbelaar 1977: 9) . Hierdie welsynsorganisasies se primere 

taak is gerig op direkte maatskaplikewerkdienslewering aan 

persone, groepe of gemeenskappe wat dit nodig het. 

Nasionale welsynsorganisasies of Nasionale Rade het ontstaan 

om die dienste van indi viduele __ organisasies, wat dieselfde 

soort dienste lewer, te koordineer en om samewerking tussen 

soortgelyke organisasies te bevorder. Die meeste kinder- en 

gesinsorganisasies, wat in terme van die Nasionale Welsynswet 

1978 as welsynsorganisasies geregistreer is, is geaff ilieer 

by die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Kinder- en 

Gesinsorg. 

Die afdeling Navorsing en Inligting van die voormalige 

Departement van Volkswelsyn en Pensioene het in 'n ondersoek 

na Welsynsorganisasies in Suid-Afrika, onder andere bevind 

dat daar in 1977 reeds 3940 afsonderlike welsynsorganisasies 

in die land is (Departement van Volkswelsyn en Pensioene 

1977: 13). 

Hierdie indi viduele welsynsorganisasies lewer dienste op 

plaaslike vlak, terwyl die Nasionale Rade dienste op 

Nasionale vlak lewer. Nasionale Rade wat organisasies verb ind 

wat dieselfde soort dienste lewer, dek 'n wyer geografiese 

gebied as die individuele organisasies (Grobbelaar 1977:9-

12) • Dit is nie die taak van Nasionale Rade om direkte 

persoonlike dienste aan persone en groepe te verskaf nie. 



42 

Alle organisasies wat in terme van die Nasionale Welsynswet 

as welsynsorganisasies geregistreer is en wat as doelstelling 

die lewering van 'n diens aan die gemeenskap het, het sekere 

eiesoortige kenmerke, te wete: 

* Daar is 'n afwesigheid van winsbejag; 

* hulle neig om diensorganisasies te wees; 

* hulle is beperk in hulle formulering van doelstelling 

en strategiee deurdat die missie eksplisiet bepaal 

watter tipe dienste gelewer sal word; 

* hulle word deur professionele persone gedomineer; 

* welsynsorganisasies word 

bestuur deur middel van 

beheerraad bestaande uit 

op 'n eiesoortige manier 

'n verkose vakkundige en 

vrywillige persone en 'n 

kantoorhoof. Daar bestaan nie 'n hoof ui tvoerende 

beampte tipies van 'n winsgerigte organisasie by 

welsynsorganisasies nie (Anthony & Young 1988:54-68). 

Turem (1986:16) stel dit onomwonde dat die bestuur van so 'n 

organisasie 'n regmatige terrein van die praktyk van 

maatskaplike werk is. Volgens genoemde skrywer word al le 

welsynsorganisasies, klein of groot, in terme van personeel, 

wel bestuur. Die feit dat 'n relatiewe klein 

welsynsorganisasie (20 en minder personeellede) onder andere 

wel oor 'n begroting beskik, standaarde van dienslewering 

neerle en produktiwiteit van sy werkers evalueer, het alles 

te doen met die bestuur van so 'n organisasie. 

Daar word van welsynsorganisasies verwag om toerekenbaar te 

wees. 'n Maatskaplikewerkbestuurder kan deur middel van 

grondige kennis en toepassing van algemene bestuursfunksies 

en -beginsels verseker dat die organisasie doeltreffend en 

doelmatig bestuur word. Dit is dus vir 'n 

maatskaplikewerkbestuurder noodsaaklik om bestuursvaardig te 

wees, omdat die toerekenbaarheid van 'n organisasie deels 

gesien word as 'n poging om beheer uit te oefen oor die wyse 

waarop die hulpbronne van die organisasie hanteer en spandeer 
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WBSBNSVERSKILLE TUSSEN WINSGBRIGTE EN NIB-WINSGBRIGTB 

ORGAN':ISASIBS 

'n Organisasie is 'n instelling wat sy bestaan regverdig deur 

die geformuleerde doelstellings wat hy wil bereik deur middel 
van 'n groep mense se aktiwiteite. so regverdig 'n 
winsgerigte organisasie sy bestaansreg en die bereiking van 
sy doelstellings op grond van markverwante kragte van vraag 
en aanbod (Ramanathan & Hegstad 1982: 132) . 'n Nie-winsgerigte 
organisasie streef sy bestaansreg en sy doelstellings na in 

terme van die sanksionering van die gemeenskap deurdat 

maatskaplike probleme en behoeftes in die gemeenskap 
aangespreek word. 

'n Kenmerk van 'n winsgerigte organisasie is die primere rol 
wat die winsmotief daarin speel. Hierdie wins word in 'n 
direkte meetbare verband tussen die insette en uitsette van 
so 'n organisasie uitgedruk. 

By 'n organisasie wat nie wins as 'n motief het nie, is die 
verband tussen inset- en ui tsetmeting kompleks. Hierdie 
kompleksiteit kan toegeskryf word aan die feit dat insette 
by laasgenoemde organisasie gekenmerk word deur aspekte soos 
vaardighede, houdings en hulpverlening. Die uitsette 
daarteenoor / is dikwels sekere gedrags-, gesindheids- of 
houdingsveranderinge, wat andersyds weer moeilik meetbaar is 

(Ramanathan & Hegstad 1982:131). 

In aansluiting by voorafgenoemde is 'n verdere kenmerk die 
verskil in besluitneming by die twee tipe organisasies. 
Anthony & Young (1984:35) wys daarop dat besluitneming in 'n 
winsgeorienteerde organisasie gerig is op die bevordering van 
winste. sukses van die tipe organisasie word ook gemeet aan 
die omvang van winste. 
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In die bestuur van / n nie-winsgerigte organisasie daarteenoor 

is besluitneming gerig op die bes moontlike diens aan die 

klientsisteem. In die lig hiervan is Anthony & Young (1984: 

49-50) van mening dat die sukses by laasgenoemde tipe 

organisasie dikwels gemeet word in terme van die omvang en 

gehalte van die diens wat gelewer word. 

Genoemde skrywers is verder van oordeel dat die sukses van 

'n nie-winsgerigte organisasie gemeet behoort te word aan 

die bydrae tot die bevordering van gemeenskapswelsyn. Hulle 

s~ in die verband: "more basically the success of a non 

profit organization would be measured by how much it 

contributes to the public well-being" (Anthony & Young 

1988:50). Omdat die begrip "dienslewering" meer vaag en 

minder meetbaar is as "wins", is dit meer problematies om die 

funksionering of suksesse van 'n nie-winsgerigte organisasie 

te meet. 

'n Wins- en nie-winsgeorienteerde organisasie verskil ook met 

betrekking tot die wyse waarop die organisasie finansiele 

vergoeding vir die produk of diens ontvang. Winsgerigte 

organisasies word vergoed deur die verbruiker tevrede te 

stel. Met ander woorde 'n sakeonderneming as 'n winsgerigte 

organisasie word alleenlik finansieel vergoed indien die 

produk verbruikersbehoeftes bevredig en verbruikers bereid 

is om geld in ruil vir die produk te gee. 

Hierteenoor word nie-winsgerigte organisasies nie direk 

vergoed vir die diens wat gelewer word nie. Hulle hoofbron 

van inkomste is afkomstig van donasies, skenkings en 

staatsubsidies. Hulle is dus sterk begrotingsgerig en 'n nie

winsgerigte organisasie kan slegs oorleef as daar 'n 

begroting is. Die begroting hou nie verband met die 

doelstellings wat bereik word nie, maar dit hou verband met 

die veronderstelling dat die doelstellings bereik sal word. 

Dit kan weer aanleiding gee dat 'n nie-winsgerigte 

organisasie wat so begrotingsgerig is, se funksionering en 
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belangrikheid gemeet word aan die grootte van die begroting 

en personeel. 

Newman & Wallender (1978:26-27) onderskei die volgende 

faktore wat 'n invloed het op die bestuur van 'n 

welsynsorganisasie teenoor die bestuur van 'n winsgerigte 

organisasie. 

* Die resultate van dienslewering (uitsette) is dikwels 

moeilik meetbaar en vaag omskryf. 

* Die verbruiker van die diens (die klientsisteem) het 'n 

relatiewe swak invloed op die funksionering van 'n 

welsynsorganisasie. 

* Werknemers (maatskaplike werkers) identifiseer dikwels · 

sterker met hulle eie professionele beroep en 

professionaliteit as met die doelstellings van die 

organisasie. 

* Die verskaffers of voorsieners van fondse (te wete 

staat, borge) mag 'n direkte invloed he op die interne 

bestuur van 'n welsynsorganisasie. 

Dit blyk dus uit voorafgenoemde bespreking dat die bestuur 

van 'n winsgerigte organisasie onder andere verskil van 'n 

nie-winsgerigte organisasie in terme van die doel wat 

nagestreef word, die wyse waarop besluite geneem word, die 

wyse waarop diens wat gelewer word, die meting van resultate 

en die rol van die verbruikers en werknemers op die 

organisasie. 

Kenmerkende winsgerigte organisasies is onder andere banke; 

sakeondernemings in die tekstiel-, bout- en staalbedryf; 

versekeringsmaatskappye en handelaars in die motor-, bou- en 

meubelbedryf. Hierteenoor maak Smith, Baldwin & White (in 

Connors 1980:3-15) 'n kategoriese indeling van 'n 

verskeidenheid van organisasies wat as nie-winsgerigte 

organisasies geklassif iseer kan word. 
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2.2.3 'N TIPOLOGIE VAN NIE-WINSGERIGTE ORGANI&ASIES 

Smith, Carroll, Kefalas & Watson (1980) maak die volgende 

agtien hoof indelings van organisasies wat nie op winsbejag 

ingestel is nie. Hierdie organisasies lewer die volgende 

dienste aan die gemeenskap (Smith et al in Connors 1980:3-

15) • 

* Gemeenskapsdienste - byvoorbeeld Rotariers, Rapport

ryers. 

* Gesondheidsdienste - byvoorbeeld hospitale, klinieke. 

* Opvoedkundige dienste - byvoorbeeld skole, kleuterskole, 

universiteite en kolleges. 

* Persoonlike groei en selfontwikkeling - byvoorbeeld 

Voortrekkers, Boy and Girl Scouts. 

* Kommunikasie en verspreiding van inligting - byvoorbeeld 

biblioteke, argiewe 

* 

* 

Wetenskaplike en tegniese dienste byvoorbeeld 

Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad, professionele 

beroepsverenigings. 

Maatskaplike welsynsdienste. Dit is in hierdie 

kategorie dat welsynsorganisasies val wat in terme van 

Wet 100 van 1978 (Nasionale Welsynswet) geregistreer is. 

* Selfhelp - byvoorbeeld vereniging vir gehoorgestremde 

kinders, ondersteuningsgroepe/verenigings. 

* Politieke aksies - byvoorbeeld politieke partye. 

* Omgewing en ekologiese omstandighede byvoorbeeld 

* 
omgewingsbewaringsverenigings. 

Die beskerming van die verbruiker byvoorbeeld 

Verbruikersraad, Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde, 

regsklinieke. 

* Godsdienstige aspekte - byvoorbeeld kerkverenigings. 

* Fondsinsameling - byvoorbee1d tipiese organisasie wat 

ingevolge die Wet op Fondsinsameling Wet 107 van 1978 

geregistreer is. 

* Internasionale en transnasionale aangeleenthede 

byvoorbeeld organisasie wat binne- en buitelandse 
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betrekkinge wil bevorder onder andere -

staatsdepartemente, Rooikruisorganisasies, sendingaksies 

van kerkgenootskappe. 

Beroepsverwante aangeleenthede 

werkersunies, sakekamer. 

Ontspanningsaktiwiteite 

leeskringe. 

byvoorbeeld 

Afwykende en kriminele aktiwiteite 

jeugbendes, weerstandsbewegings, 

organisasies. 

byvoorbeeld 

sportklubs, 

byvoorbeeld 

terroristiese 

* Meerdoelige en ander aktiwi tei te - geld vir daardie nie

winsgerigte organisasies wat nie onder die 

voorafgenoemde sewentien kategoriee ingedeel kan word 

nie. 

Vanuit hierdie tipologie van nie-winsgerigte organisasies 

blyk dit dat daar 'n groot verskeidenheid van organisasies 

bestaan wat nie winsgerig is nie. Oit blyk dat 'n 

welsynsorganisasie maar een van talle organisasies is waar 

'n diensmotief eerder as 'n winsmotief nagestreef word. 

DIE BESTUUR VAN WELSYNSORGANISASIES 

Die volgende omskrywing van die konsep "bestuur0 word gegee 

met inagneming van die definisie van die begrip soos dit deur 

Kroon (1986:1-3); Kreitner (1989:9-12); Stoner & Wankel 

( 1986: 3-8) , Van Niekerk ( 1987: 1) , Weihrich & Koontz ( 1993: 4-

5) geformuleer. Bestuur is 'n proses waardeur 'n omgewing 

geskep en gehandhaaf word waarbinne indi vidue en groepe 

individue saamwerk om organisatoriese doelstellings en 

doelwitte te bereik. Doelstellings en doelwitte word bereik 

deur die doelmatige en doeltreffende aanwending van 

hulpbronne en mense in 'n steeds veranderende omgewing. Die 

bestuursproses bestaan ui t vier basiese bestuursfunksies 

naamlik beplanning, organisering, leidinggewing en beheer. 

Vyf bykomende bestuursfunksies bestaan, naamlik 

kommunikering, motivering, koordinering, dissiplinering en 
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besluitneming. Die bestuurder(s) is verantwoordelik om deur 

middel van voorafgenoemde bestuursfunksies die organisasie 

na die bereiking van sy doelstellings en doelwitte te lei. 

Die bestuurder voer bevel oor en neem die leiding ten opsigte 

van 'n aantal ondergeskiktes op sy betrokke bestuursvlak in 

die organisasie. 

Uit die omskrywing blyk dit dat'bestuur 'n proses is waardeur 

individue deur die benutting van hulpbronne streef om die 

doelstellings en doelwitte van 'n organisasie te bereik. In 

die bestuursproses neem 'n bestuurder die leiding ten opsigte 

van die indi vidue deur die toepassing van sekere 

bestuursfunksies. Die bestuursproses vind op meer as een 

bestuursvlak in 'n organisasie plaas. Hierdie bestuursproses 

is volgens Weihrich. & Koontz (1993:5) van toepassing op 

winsgerigte sowel as nie-winsgerigte organisasies. Hieruit 

spruit voort dat maatskaplikewerkbestuurders ook hulle 

welsynsorganisasie, wat dienslewering as doel het, moet 

bestuur. Elke maatskaplikewerkbestuurder sal verantwoordelik 

wees om die aktiwiteite in die organisasie en sy 

ondergeskiktes deur middel van die genoemde bestuursfunksies 

te bestuur. 

Skrywers soos Weihrich & Koontz (1993:5), Murray (1975:364), 

Newman & Wallender (1978:24-26), Selby (1978:92) en Skidmore 

(1990:13-14) is van mening dat die bestuursfunksies wat op 

winsgerigte organisasies van toepassing is, net so geldig is 

vir nie-winsgerigte organisasies. Newman & Wallender 

(1978:27-31) toon aan dat die vier basiese bestuursfunksies 

ook in 'n welsynsorganisasie moet realiseer. Marx & Gous (in 

Marx & Van Aswegen 1979:50-51) wys daarop dat 'n bestuurder 

nie al tyd slegs met een van die basiese bestuursfunksies 

besig sal wees nie, maar dikwels met verskillende fases van 

die basiese bestuursfunksies gelyktydig. Beslui tneming is 

byvoorbeeld nie slegs aanvullend tot beplanning, en 

motivering en dissiplinering slegs aanvullend tot 

leidinggewing nie. Al vyf aanvullende bestuursfunksies kan 
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tydens enige van die basiese bestuursfunksies naamlik 

beplanning, organisering, leidinggewing en beheer aandag 

geniet. Hierdie aanvullende bestuursfunksies kom in 'n 

mindere of meerdere mate by elk van die vier basiese 

bestuursfunksies voor. Skematies kan die bestuursfunksies wat 

deur bestuurders in organisasie hanteer behoort te word, soos 

volg voorgestel word. 

Figuur 2.1: Bestuursfunksies 

Komm uni 
ring kasie 

~---+------iBesluitneming j...,;_-+-------1 

Koordi- Dissipli
nering 

Die konsepte in Figuur 2.1 impliseer die volgende betekenis: 

Beplanning, as primere bestuursfunksie, behels die 

ontwikkeling van onder andere die missie van die organisasie 

en dia doelstellings en doelwitte wat bereik wil word. 

Organisering behels ender andere die skep van 'n interne 

postestruktuur vir die organisasie. Individua word in die 
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poste aangestel en sekere verantwoordelikhede, pligte en 

gesag word aan hulle toegewys om 'n gemeenskaplike doel te 

bereik. In die proses van organisering word verskillende 

bestuursvlakke, afdelings en kommunikasielyne in die 

organisasie geskep. 

Leidinggewing is die proses waardeur werknemers gelei word 

om saam te werk ten einde die doelstellings en doelwitte van 

die organisasie te bereik. Hier speel die motivering van 

werkers 'n belangrike rol. Leidinggewing impliseer leierskap, 

leierskapstyl en leierskapvaardighede wat deur bestuurders 

in ag geneem moet word. 

Beheer is die proses waardeur die uitvoering van planne 

gekontroleer word. Die werkprestasie van ondergeskiktes word 

gemeet en vergelyk met neergelegde standaarde, doelstellings 

en doelwitte. Korrektiewe aksies word geneem waar nodig. 

Beheer word oor die werkprestasie van ondergeskiktes 

uitgeoefen deur middel van terugvoering deur 'n 

bestuursinligtingstelsel (Certo 1983: 9-10; Kroon ( 1986: 5-6) ; 

Kreitner { 1989: 15-17) ; stoner & Wankel ( 1986: 12-13) ; 

Weibrich & Koontz (1993:20-21, 462-463, 490-495). 

Die vyf aanvullende bestuursfunksies naamlik motivering, 

kommunikasie, koordinering, dissiplinering en besluitneming 

bet die volgende betekenis: 

Deur middel van motivering poog 'n bestuurder om sy 

ondergeskiktes sover te kry om vrywillig hulle bes te lewer 

in bulle werk. Kommunikasie is die proses waardeur inligting, 

wat betrekking bet op die aktiwiteite van die organisasie, 

tussen twee of meer persone ontvang en oorgedra word. 

Koordinering is die proses waardeur die aktiwiteite van 

verskillende werkers van verskillende af delings met mekaar 

in ooreenstemming gebring word ten einde die doelstellings 

van die organisasie te bereik. Dissiplinering sluit aan by 
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motivering deurdat 'n ondergeskikte daardeur gemotiveer word 

om sy bes te lewer in die bereiking van die organisasie se 

doelstellings. Besluitneming is 'n proses waarin alternatiewe 

optredes oorweeg en die beste alternatief gekies word om 'n 

probleem op te los. Van Niekerk ( 1987: 53) wys daarop dat 

besluitneming 'n fundamentele bestuursaktiwiteit is, 

aangesien alles wat 'n bestuurder doen, besluitneming vereis. 

Besluitneming kan as die sentrale bestuursfunksie van die 

basiese en aanvullende bestuursfunksies beskou word (Certo 

1983:188; Kroon 1986:8-9; Marx & Gous in Marx & Van Aswegen 

1979:87; Trewatha & Newport 1982:322). 

Vir die doeleindes van hierdie studie val die fokus op 

beplanning en beheer as bestuursfunksies. 

DIE BBLANGRIKllBID VAN BBPLANNIHG EH BBHBBR 

Indien beplanning en beheer die primere bestuursfunksie is, 

kan die vraag gestel word waarom dit enigsins belangrik of 

noodsaaklik is dat 'n welsynsorganisasie sy aktiwiteite 

beplan en beheer daaroor uitoefen. Daar bestaan verskeie 

voordele en waarde wat beplanning en beheer vir 'n 

organisasie inhou. 

Skrywers soos Bedeian & Glueck (1983:177); Certo (1983:78-

79); Cronje, Neuland, Hugo & Van Reenen (1990:87-88); 

Ivancevich, Donnell & Gibson (1986:60); Rue & Byars 

{1986:148); Skidmore {1990:42-44); Smith, Carroll, Kefalas 

& Watson (1980:152) gee verskeie redes waarom beplanning en 

by implikasie, beheer, 'n noodsaaklike bestuursfunksie is. 

Van die belangrikste redes waarom 'n bestuurder hierdie 

funksie behoort na te kom, is die volgende: 

* Be planning vorm die basis van die basiese 

bestuursfunksies. Voordat die bestuurder in 'n 

organisasie die aktiwiteite van personeel kan 

organiseer, 6f leiding gee, 6f beheer uitoefen moet eers 
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beplan word. 

* Beplanning help bestuurders om bewus te wees van 

probleme, bedreigings en geleenthede in die interne en 

eksterne omgewing en stel hulle in staat om die nodige 

aanpassings te maak. 

* Beplanning en beheer bevorder die besluitnemingsproses 

in 'n organisasie. 

* Beplanning en beheer bevorder interpersoonlike 

verhoudinge in 'n organisasie in die sin dat daar onder 

andere duidelikheid bestaan oor pligstate en 

posomskrywings van elke personeellid; deur middel van 

beplanning weet die personeel wat die doelstellings en 

doelwitte is wat deur die organisasie nagestreef word. 

* Deur middel van beplanning verseker 'n bestuurder die 

betrokkenheid van personeel in die bestuur van die 

organisasie. Die betrokkenheid van die personeel in die 

beplanningsproses hou die volgende voordele in: 

Die personeel verbind hulle met die organisasie se 

doelstellings in die sin dat dit "ons" 

doelstellings en nie "hulle" {topbestuur) 

doelstellings is wat nagestreef word nie. 

Beplanning bevorder die moreel en lojaliteit van 

die werknemers onderling. 

Beplanning bevorder die kwaliteit van 

dienslewering deur ondergeskiktes. 

* Sistematiese beplanning en beheer deur bestuurders is 

noodsaaklik omdat welsynsorganisasies enersyds moet 

meeding om beperkte staatsf ondse en donasies van die 

publiek en andersyds aan die publiek verantwoordbaar 
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moet wees vir 'n doeltreffende en doelmatige diens. 

* Deur beplanning bly die bestuurder toekomsgerig; dit lei 

tot die daarstelling van standaarde van dienslewering, 

wat weer bydra tot doeltreffende beheer. 

Daar word vervolgens gelet op spesif ieke voordele wat 

beplanning en beheer vir 'n organisasie inhou -teenoor 'n 

organisasie waar geen beplanning en beheer toegepas word nie. 

Deur middel van beplanning en beheer word die verwagte 

onsekerhede en risiko's van die toekoms beperk, deurdat 

aksieplanne vroegtydig gewysig kan word om by 

veranderende omstandighede aan te pas.(Skidmore 1983: 

50; Ivancevich et al 1986:58; Stoner & Wankel 1986:116-

117; Van Zyl in Kroon 1986:112 ; Weinbach 1990:94). 

Sonder effektiewe beplanning en beheer word daar van 

krisis tot krisis bestuur en moet daar voortdurend vure 

dood geslaan word (Kreitner 1989:143). 

Ef f ektiewe beplanning en beheer verseker groter winste 

en verkope in 'n winsgerigte organisasie (Certo 

1983: 78). Hierteenoor sal 'n nie-winsgerigte organisasie 

(welsynsorganisasie) wat eff ektief beplan en beheer oor 

die planne uitoefen, verseker wees dat doelwitte in 

terme van dienslewering bereik word (Skidmore 1983:44). 

'n Bestuurder wat sonder 'n plan personeel organiseer, 

loop die risiko om voortdurend werkers te ontslaan en 

in diens te neem. Die motivering van personeel tot hoer 

produktiwiteit is bykans onmoontlik indien daar 

voortdurende herorganisasie en 'n groot personeelomset 

in die organisasie voorkom (Rue & Byars 1986:147). 

'n Effektiewe beplanningstelsel lei tot geko5rdineerde 

optrede en verminder die oorvleueling van werk. 

Onsekerhede by werkers oor presies wat hulle take is en 
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die onnodige vermorsing van tyd word deur effektiewe 
beplanning en beheer uitgeskakel (Van Zyl in Kroon 1986: 

112) • 

In 'n organisasie waar beplanning en beheer nie toegepas 
word nie, mag gevind word dat die moreel van die 

personeel laag is. Deur middel van beplanning word daar 
verseker dat elke werker weet wat om te doen en hoe om 
dit te doen. Laasgenoemde skep 'n klimaat in die 
organisasie wat die moreel van werkers bevorder 

(Skidmore 1983:44-45). 

'n Organisasie is ook meer koste-effektief (doelmatig) 
as daar doelbewus beplan en beheer uitgeoefen word. Die 
doel van beplanning is onder andere om die doelstellings 
en doelwitte van die organisasie met die minste koste 
en insette te bereik (Skidmore 1983:44). 

Wanneer daar nie effektief beheer in 'n organisasie 
toegepas word nie, sal 'n bestuurder nie in staat wees 
om krisisse te voorkom nie; om uitsette (dienste) te 
standaardiseer nie; om die werkprestasie van werkers te 

evalueer nie (Rue & Byars 1986:297). 

Daar word tot die slotsom gekom dat bestuurders in 

organisasies aktiwiteite in die organisasie moet beplan en 

beh_eer daaroor moet uitoefen. Die ander bestuursfunksies 
onder andere organisering en leidinggewing kan nie tot hul1e 
reg kom as dit nie deur beplanning en beheer voorafgegaan is 

nie. Beplanning en beheer dra daartoe by dat die personeel 
'n betrokkenheid beleef in die bestuur van die organisasie. 

Laasgenoemde bevorder gesonde onderlinge verhoudinge in 'n 
organisasie. Beplanning en beheer stel die bestuurders in 
staat om toekomsgerig te wees in die dienslewering van die 
organisasie. Sander effektiewe b~planning en beheer sal 'n 
organisasie nie sy doelstellings en doelwitte koste-effektief 
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kan bereik nie. Deur middel van beplanning word die bestuur 

gedwing om planne met duidelike doelstellings te formuleer. 

Beplanning en twee noodsaaklike 

bestuursfunksies 

beheer 

wat 

is 

deur 

dus 

al le bestuurders in 

welsynsorganisasies nagekom moet word. 

2.3 BEPLANNING EN BEHEER AS BESTUURSFUNKSIES 

2.3.l DIE VERB.AND 'l'USSEN BEPLANNING EN BERBER 

Skidmore (1990: 42) wys daarop dat beplanning enersyds 'n 

integrale deel vorm van maatskaplikewerkdienslewering en 

andersyds vervul dit 'n kardinale rol in die bestuur van 'n 

welsynsorganisasie. Beplanning is 'n noodsaaklike 

bestuursaktiwiteit en dit is 'n noodsaaklike voorvereiste vir 

die suksesvolle bestaan en voortbestaan van 'n organisasie 

(Van Zyl in Kroon 1986:109). 

Beplanning is toekomsgerig. Die bestuur van 'n onderneming 

poog om met die beskikbare kennis en inligting die beste 

besluite in die hede te neem wat tot bereiking van doelwitte 

in die toekoms sal lei. (Kroon & van Zyl in Kroon 1995:112). 

Rue & Byars (1986:147) stel dit soos volg: "It should be 

stressed that planning is concerned with future implications 

of current decisions •.. The planner should examine how 

current decisions will limit the scope of future actions". 

Hierdie besluite oor die toekoms van 'n organisasie realiseer 

in die formulering van doelstellings en doelwitte deur die 

bestuur van die organisasie, wat die organisasie binne 'n 

bepaalde tydperk wil bereik. Die besluite realiseer ook in 

die vasstelling van aktiwiteite wat uitgevoer moet word om 

die geformuleerde doelstellings en doelwitte te bereik 

(Ivancevich et al 1986:58; Rue & Byars 1986:147; Van Zyl 

in Kroon 1986:109). 

Dit is ook deur middel van die beheerfunksie van 'n 
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bestuurder dat 'n organisasie in staat gestel word om sy 

aktiwiteite te rig op die bereiking van die geformuleerde 

doelstellings en doelwitte van die organisasie (Crous in 

Kroon 1986:562; Ramanathan 1982:165; Weinbach 1990:76). 

Beheer word as die kruiskant van die muntstuk van beplanning 

gesien. Anthony & Young (1988:4) is meer spesifiek as hulle 

wys op die verband tussen beplanning en beheer: "Planning 

is deciding what should be done and how it should be done; 

control is assuring that the desired results are obtained". 

Deur middel van beheer kan daar vroegtydig aanpassings gemaak 

word wanneer daar van die geformuleerde doelstellings en 

doelwitte afgewyk word. Reeds gedurende die beplanningsproses 

behoort die bestuur 'n doeltreffende beheerstelsel te 

ontwikkel. 

Beplanning is nie aktiwiteite wat slegs deur die topbestuur 

van 'n welsynsorganisasie onderneem word nie, maar alle 

bestuursvlakke het 'n beplanningsverantwoordelikheid. Die 

omvang van die aard van beplanning en planne sal egter van 

bestuursvlak tot bestuursvlak verskil. So sal die topbestuur 

meer betrokke wees by langtermynbeplanning vir die 

organisasie en middelvlakbestuurder se beplanning sal weer 

gerig wees op die dag tot dag funksionering van die 

organisasie (Rue & Byars 1986:151). 

Soos beplanning, is beheer nie 'n eenmalige of laaste 

bestuurstaak nie. Beheer is nie net 'n deurlopende proses 

nie, maar die aard en omvang daarvan sal bepaal word deur die 

bestuursvlak waarop die bestuurder ham bevind. Die beheer 

van die topbestuur sal byvoorbeeld meer teoreties en passief 

en die van die onderleiding meer prakties en aktief wees 

(Marx & Gous in Marx & Van Aswegen 1979: 75-76). Hughes 

(1978:1) gee die volgende samevatting van die verband tussen 

beheer en beplanning: " it must be recognised that 

planning serves both as an input to control and as a means 
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of facilitating control" en verder "Control is generally 

thought of as a means of detecting deviations from standards 

based on or included within a plan. In essence, control 

presupposes the existence of a plan, and control is intended 

to measure performance relative to that plan". 

Ui t laasgenoemde blyk di t beplanning impliseer dat daar 
planne in 'n organisasie saamgestel moet word. Vervolgens 

word daar gelet op die verskille tussen beplanning en planne. 

BBPLANNING EN PLANNE 

Beplanning verwys na die proses wat uitgevoer word ten einde 
'n plan te formuleer. 'n Plan is die resultaat van 

beplanning (Van Zyl in Kroon 1986: 114) • Laasgenoemde skrywer 
gaan verder, deur daarop te wys dat die resul taat van die 

beplanningsproses, naamlik die plan, in 'n geskrewe dokument 

vervat behoort te wees. Sodanige geskrewe plan behoort die 
volgende in te sluit: 

* 'n Uiteensetting van die voorgenome aktiwiteite. wat 
uitgevoer moet word. 

* Die doelwitte wat bereik wil word. 
* Die middele wat benodig word om die aktiwiteite uit te 

voer asook die tydstip waarop die aktiwiteite uitgevoer 
moet word. 

Voorbeelde van funksionele planne in 'n welsynsorganisasie 

is onder andere 'n finansiele plan, 'n personeelplan, 'n 
diensleweringsplan en 'n bemarkingsplan. 

Smith, Carroll, Kefalas & Watson (1980:152) is van mening dat 
'n plan wel die eindresultaat van die beplanningsproses is, 
maar 'n plan op sigself is nooit finaal nie. Planne moet so 

ontwikkel word dat dit by veranderinge in die omgewing van 

die organisasie kan aanpas. 
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DIE BEPLANNINGSPROSES 

Met verwysing na die beplanningsproses word daar nou gelet 

op die stappe in die proses. 

Vanuit die siening van verskillende skrywers (Abels & Murphy 

1981:123-125; Certo 1983:87-89; Cronje et al 1990:89-90; 

Ivancevich et al 1986: 60-74; Marx & Gous in Marx & Van 

Aswegen 1979:57-58; Skidmore 1990:44-51; Van Zyl in Kroon 

1986:120-125) behels die beplanningsproses die ondergenoemde 

stappe. Dit is moontlik dat daar gelyktydig aan meer as een 

van die stappe aandag geskenk word. Die stappe word vir 

anali tiese doeleindes onderskei, maar in die praktyk vorm 

hierdie stappe 'n integrale geheel (Van Zyl in Kroon 

1986:120). Die volgende stappe word onderskei: 

Stap 1: Die formulering van doelstellings en doelwitte 

wat die organisasie wil bereik 

Die oorkoepelende doelstellings wat vir 'n welsynsorganisasie 

geformuleer word, verwys na die rede en doel van die bestaan 

van die organisasie. 

Langtermyndoelstellings verwys na wat die organisasie oor 'n 

tydperk van gewoonlik vyf jaar wil bereik. 'n Belangrike 

kenmerk van die formulering van doelstellings is dat dit 

relatief .abstrak en vaag is (York 1982:84). 

Langtermyndoelstellings word vir 'n organisasie in sy geheel 

gef ormuleer en ook vir die verskillende afdelings binne in 

'n organisasie. 'n Welsynsorganisasie behoort dus 

doelstellings te f ormuleer wat hy ten opsigte van sy 

personeel, sy dienslewering, sy fisiese omgewing en sy 

f inansies wil bereik. 

Hierdie doelstellings word bereik deur die formulering van 

spesifieke bereikbare doelwitte. Van Zyl (in Kroon 1986: 130) 
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maak die volgende stelling met betrekking tot doelwi tte: 

"Doelwitte is bereikbaar en dit stel 'n standaard wat as 

vergelykingsmaatstaf vir die kwalitatiewe en kwantitatiewe 

ontleding van prestasie kan dien". Hieruit word afgelei dat 

doelwitte tydgebonde is ten opsigte van wanneer 'n bepaalde 

prestasie gelewer moet word, maar dit dien oak as 'n 

standaard of norm waarteen werkprestasie gemeet kan word. 

Doelwitte is op die korttermyn, gewoonlik een jaar gerig, en 

is verder gerig op die dag tot dag funksionering van die 

ondergeskiktes in die organisasie. 

Skidmore (1990:45) beklemtoon dat alle personeellede in 'n 

organisasie op 'n demokratiese wyse betrokke behoort te wees 

by die stel van doelstellings en doelwitte vir die 

organisasie. Hierdie betrokkenheid van die personeel by 

f ormulering van doelstellings en doelwi tte is om verskeie 

redes belangrik vir die funksionering van 'n 

welsynsorganisasie. Skrywers soos Austin (1981: 130-131); 

Mondy, Holmes & Flippo (1980:84); Pekar (1982:44); Skidmore 

(1990:46-47); Van Niekerk (1987: 47) wys op die volgende 

redes waarom di t belangrik is dat personeellede betrokke 

behoort te wees by die f ormulering van die doelstellings en 

doelwitte in 'n organisasie: 

* Daardeur word geleentheid geskep vir al die 

persone~llede om 'n inset te lewer tot die doelstellings 

en doelwitte wat die organisasie wil nastreef. 

* Dit gee aanleiding tot grater samewerking en 'n 

eenheidsgevoel onder al die werkers. 

* Werkers in elke afdeling/diensvertakking van 'n 

welsynsorganisasie sal met hulle betrokkenheid in staat 

wees om hulle eie afdeling se doelstellings en doelwi tte 

te "meet" aan die oorkoepelende doelstellings van die 

organisasie. 

* Daar word verseker dat die personeellede hulself 

identif iseer met die doelstellings en doelwitte wat 
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nagestreef word. 
* Werkers word daardeur gemotiveer om hulle take flukser 

af te handel. 

Doelwi tte moet dus in samewerking met ondergeskiktes opgestel 
word. Die gestelde doelwitte dien nie net as 'n basis vir die 
formulering van planne nie, maar ook as beheerinstrument 

(Van Zyl in Kroon 1986:138). 

stap 2: Die insamelinq van inliqtinq 

Ten einde te verseker dat die gef ormuleerde doelstellings 
bereik word, moet 'n bestuurder alle inligting wat 'n invloed 
op die doelstellings en doelwitte mag he, insamel. Hierdie 

inligting moet sowel intern en ekstern tot die organisasie 
gesoek word. Daar behoort onder andere op ekonomiese en 
f isiese hulpbronne en ook op die beskikbare mannekrag in die 

organisasie gel et te word. Hierdie ingesamelde inligting moet 
ontleed word en daar moet verseker word dat die inligting 
volledig en korrek is. 'n Onderneming se 
bestuursinligtingstelsel kan, in aansluiting by 
voorafgenoemde, 'n belangrike bron van inligting wees. Daar 

moet ook vooruitskattings gemaak word wat die organisasie in 
staat stel om aannames oor die toekoms te maak. 

stap 3: Die ontwikkeling van al ternatiewe en die 

f ormulerinq van planne 

Na die insameling en ontleding van inligting, behoort 

verskillende al ternatiewe wyses bedink te word waarmee .die 
gestelde doelstellings en doelwitte bereik kan word. 

Skidmore (1990:49) se in die verband: "A poor ?dministrator 
may take the first path he sees; a good administrator will 
ordinarily consider numerous paths and carefully describe and 

anticipate each". 

Na die oorweging van die verskillende al ternatiewe wyses 
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waarop 'n doelstelling en doelwit bereik kan word, word die 
geskikste of beste alternatief aangewys en 'n plan van aksie 
word opgestel. Beplanning eindig nie hier nie en die plan 

moet verder verfyn en op skrif gestel word. 

stap 4: Beleidsformulerinq 

Vegter ( 1980: 66) omskryf "beleid" as algemene stellings, 
standaarde of riglyne wat die bestuur by die neem van 
besluite lei. Weihrich & Koontz (1993:123) stel dit soos 
volg: " Policies define an area within which a decision is 
to be made and ensure that the decision will be consistent 

with, and contribute to, an objective." 

Beleidsvoorskrifte behoort vir die belangrikste aktiwiteite 

in 'n organisasie uitgereik te word, byvoorbeeld ten opsigte 
van die aanstelling en diensbeeindiging van personeel, die 
bantering van finansies, die bemarking van die organisasie 
en die aard van dienslewering (Van Niekerk 1987:35). 

Stap s: Proqrammerinq, skedulerinq en beqrotinq 

Programmering verwys na die stapsgewyse uiteensetting van die 

volgorde waarin aktiwiteite moet plaasvind om die 
doelstellings en doelwitte te bereik. Skedulering verwys weer 
na die tye waarop die verskillende werkverrigtinge moet 
plaasvind. Verder is 'n plan nie volledig sonder 'n 
begroting nie. Met 'n begroting word bedoel die hoeveelheid 

geld wat vir 'n spesifieke doel toegewys is. Elke plan moet 
dus 'n begroting he en hierdie begrotingsdokument dien ook 
as 'n hulpmiddel waaraan verwagte resultate gemeet word. Met 

ander woorde die begroting dien ook as 'n beheerinstrument. 

stap 6: Prosedures en standaarde van werkverriqting 

Prosedures verwys na vasgestelde maniere waarvolgens 

spesif ieke take uitgevoer word. Prosedures dra daartoe by 
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dat beleid eenvormig deur die personeel uitgevoer word. 

Prosedures word as 'n reel in prosedurehandleidings 

uiteengesit. Standaarde van werkverrigting verwys na vooraf 

neergelegde norme of maatstawwe waaraan die uitvoering van 

take gemeet word. Weihrich & Koontz (1993:581) stel dit socs 

volg: "Standards are yardsticks against which actual or 

expected performance is measured". 

Stap 7: Uitvoerinq en evaluerinq van die plan 

Van Zyl (in Kroon 1986:122) wys daarop dat die voorafgaande 

stappe in die beplanningsproses hoofsaaklik 'n denkproses is. 

Die besluite in terme van doelstellings en doelwitte wat in 

die denkproses geneem is, meet nou ten uitvoer gebring word. 

Die operasionele proses van beplanning bestaan, volgens 

genoemde skrywer, uit die uitvoering en evaluering van die 

finale plan. Die uitvoering van enige plan is onderhewig aan 

beheer, aangesien daardeur bepaal word of die gestelde 

doelwitte bereik is. 

Die beplanningsproses met sy onderdele word gewoonlik in twee 

vorme van beplanning verdeel, te wete strategiese beplanning 

en operasionele beplanning (Certo 1983:82; Goodstein, 

Pfeiffer & Nolan in Pfeiffer 1991: ix - xxxix; Kreitner 

1989:151). Dit is belangrik dat die bestuurder kennis meet 

dra van die onderskeid tussen die twee vorme van beplanning 

en hoe dit in die bestuur van 'n welsynsorganisasie van 

toepassing gemaak kan word. Die rede of motivering vir die 

belangrikheid sal duidelik blyk uit die volgende oorsig van 

strategiese beplanning en operasionele beplanning. 

STRATEGIESB BBPLANNING 

Die benadering tot beplanning deur 

afgelope 50 jaar merkbaar verander. 

organisasies het die 

Deurdat die gemeenskap 

vroeer minder eise in terme van toerekenbaarheid aan 

organisasies gestel het, was baie organisasies in staat om 
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beheer uit te oefen oor die omgewing waarbinne hy 

gefunksioneer het (Radford 1980:2). 

·oie konsep van strategiese beplanning het egter gedurende die 

1950's en vroeer 1960's in die private sektor sy plek begin 

vind. In die verlede kon baie organisasies, beide winsgerigte 

en nie-winsgerigte organisasies, bly voortbestaan omrede 

hulle die regte produk of diens op die regte tydstip aan die 

gemeenskap kon voorsien. Bestuurders van organisasies kan 

egter op die lange duur nie slegs op praktykwysheid en 

intu1sie steun om hulle organisasie in 'n steeds veranderde 

omgewing, te bestuur nie (Ivancevich et al 1986:124; Steiss 

1984: 72). Die volgende faktore het die afgelope twee dekades 

organisasies en hulle bestuur genoodsaak om 'n "strategiese" 

benadering tot die bestuur van hulle organisasies en 

beplanning te begin aanvaar: 

* Die omvang van die aktiwiteite van organisasies 

het verbreed. 

* Massamedia het die verbruiker meer betrokke en 

ui tgesproke gemaak ten opsigte van dienste en 

produkte wat aan hulle verskaf word. 

* Oinamiese veranderinge in die omgewing van die 

organisasie het al hoe meer 'n invloed op die 

voortbestaan en funksionering van organisasies 

begin uitoefen (Radford 1980:2-4). 

Groter druk word ook op welsynsorganisasies geplaas om meer 

toerekenbaar te wees. Welsynsorganisasies behoort 

toerekenbaar te wees teenoor die gemeenskap in terme van 

dienste wat hy !ewer; teenoor die staat en donateurs in 

terme van die benutting en aanwending van sy f ondse (Vogel 

& Patterson 1986:53). Feinstein (1985:35) sluit hierby aan 

deur daarop te wys dat welsynsorganisasies aanpasbaar en goed 

ingelig moet wees ten einde in staat te wees om aan te pas 

by die bedreigings en geleenthede waarvoor hy te staan kom 

in 'n steeds toenemend onvoorspelbare omgewing. Strategiese 
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beplanning stel 'n welsynsorganisasie in staat omaan te pas 

byveranderende omgewingsomstandighede en om antwoorde op die 

volgende vrae te kry. Behoort daar vir die korttermyn of 

langtermyn be plan te word? Wie behoort by die 

beplanningsaktiwiteit betrokke te wees? Behoort die fokus op 

die aktiwiteite van die organisasie of op die veranderinge 

in die omgewing te wees? (Vogel & Patterson 1986: 54). 

Steiner, Gross, Ruffolo & Murray (1994:88-89) omskryf 

strategiese beplanning binne die konteks van 'n nie

winsgerigte organisasie soos volg: "Strategic planning is 

a collective process to make decisions and direct action that 

guide an organization from what it is to what it will become. 

It is based upon decisions about the future of an 

organization within the context of its environment." 

In aansluiting by hierdie omskrywing van strategiese 

beplanning word die volgende kenmerke van strategiese 

beplanning geidentifiseer. 

* In strategiese beplanning word daar gefokus op die 

verhouding en interaksie tussen die organisasie en sy 

omgewing. Di t is gewoonlik die topbestuur wat binne die 

raamwerk van die verhouding tussen die organisasie en 

sy omgewing, hulpbronne op organisatoriese aktiwiteite 

afstem. 

* Strategiese beplanning het te doen met al die 

aktiwiteite van 'n organisasie eerder as met slegs een 

aspek van die werk (Radford 1980:5). 

* Strategiese beplanning is 'n proses waardeur die 

organisasie hom op die toekoms voorberei deur strategiee 

vir verandering te implementeer (Steele 1989:181; 

steiner et al 1994:88). 

* In strategiese beplanning word daar op die organisasie 

as totaliteit gefokus en dit verg insette van personeel 
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op verskillende bestuursvlakke (Ivancevich et al 

1986:125). 

* Die tydhorison vir strategiese beplanning is ongeveer 

vyf jaar. 

* Strategiese beplanning het te doen met besluite wat 

vandag geneem word en wat 'n invloed op die toekoms mag 

he. 

* Strategiese beplanning help die bestuur om die risiko's 

van besluite deeglik te oorweeg. 

* Strategiese beplanning is 'n sistematiese benadering om 

by omgewingsveranderinge aan te pas. Met behulp van 'n 

strategiese plan is 'n organisasie in staat om sy 

toekomstige handelinge te rig en om 'n bestuurspraktyk 

te ontwikkel wat produktief, doelgerig en doelmatig is 

(Feinstein 1985:38). 

* Deur middel van strategiese beplanning word sekere 

basiese en belangrike besluite geneem met betrekking tot 

die missie, doelstellings, beleid, doelwitte en 

hulpbronne van die organisasie. Hierdie besluite word 

in planne omskep deur onder andere inligting in te win 

vanuit die interne en eksterne omgewing van die 

organisas~e (Clarke-Hill & Glaister 1991:14-15; King 

1979:341; Vogel & Patterson 1986:54). 

Strategiese beplanning moet dus as 'n deurlopende proses in 

'n welsynsorganisasie gesien word. Die proses word vervolgens 

uiteengesit. 

STRATEGIESE BEPLANNINGSPROSES 

Hierdie proses word deur 'n verskeidenheid van skrywers 

ontleed onder andere Barnett & Wilsted ( 1988: 17 8) ; Feinstein 
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(1985:36-40); Gardner, Rachlin & Sweeney (1983:25.2- 25.23); 

Ginter, Rucks & Duncan (1985: 582-284); King (1979:343-346); 

Du Preez (in Kroon 1986:162-174); Mcconkey (1981:24-33); 

steiss (1984:76-89). Die volgende stappe kan in die 

strategiese beplanningsproses onderskei word. 

stap 1: verkenning van die interne en eksterne 
omgewing van die orqanisasie. 

'n situasie-analise van 'n organisasie se eksterne en interne 

omgewing is 'n noodsaaklike deel van die strategiese 

beplanningsproses (Du Preez in Kroon 1986:159 ; Fogg 1994:5-

10}. Die doel van hierdie analise is om inligting te bekom 

wat die bestuur van die organisasie in staat stel om: 

* swak en sterk punte in die organisasie te 

identifiseer. 

* Geleentheid en bedreigings in die omgewing van die 

organisasie te identifiseer. 

* 'n Duidelike missie te formuleer. 

* Strategiee te bepaal waarvolgens die doelstellings 

van die organisasie bereik kan word (Du Preez in 

Kroon 1986:167; Feinstein 1985:38; Gup 1979:30; 

Mcconkey 1981:26). 

DIE EKSTERNE OMGEWING 

Met betrekking tot die verkenning van die eksterne omgewing 

behoort die bestuur van 'n welsynsorganisasie onder andere 

die volgende vrae te stel: 

* Watter eise sal die toekomstige omgewing (faktore) 

op die dienslewering van ons organisasie plaas? 

* Watter moontlike hulpbronne kan ons vir 

dienslewering benut (Barnett & Wilsted 1988:178). 

Die bestuur van 'n welsynsorganisasie behoort bewus te wees 
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en begrip te he van veranderinge in onder andere 

maatskaplike, ekonomiese, politieke en tegnologiese 

ontwikkelinge in die samelewing wat tans of in die toekoms 

'n invloed op die funksionering van die organisasie mag he. 

Daar moet vasgestel word of genoemde ontwikkelinge enige 

bedreiging in die voortbestaan, in terme van dienslewering 

en moontlike uitbreiding, vir die organisasie inhou (Du Preez 

in Kroon 1986:159). Bestuurders behoort in die strategiese 

beplanningsproses onder andere die volgende eksterne 

omgewingscenario's in ag te neem, naamlik: maatskaplike, 

ekonomiese, politieke, tegnologiese, wetlike en kulturele 

f aktore ten einde te bepaal watter teenswoordige of 

toekomstige bedreigings of geleenthede hierdie scenario's 

vir hulle organisasie inhou (Alexander 1980: 2. 27-2. 30; Filho 

1982:16; Kreitner 1980:95-98; O.'Donnell 1984:29-:30; Steiner 

et al 1994:88-89; steiner & Miner 1977:96; Terry & Franklin 

1982:157; Unterman & Davis 1984:24; Wilkenson 1983:25.5). 

Inligting met betrekking tot die volgende behoort ingewin te 

word: 

Haatskaplike faktore 

* Demograf iese kenmerke van die gemeenskap waarbinne 

die organisasie funksioneer. 

* Ontwikkelingstendense by ander 

welsynsorganisasies. 

* Identif isering van organisasies wat moontlike 

mededingers vir die organisasie kan wees. 

* Aanvraag vir die dienste van die organisasie deur 

die klientsisteem. 

* Gesindheid van die gemeenskap teenoor die rol en 

funksie van die organisasie in die gemeenskap. 

* Die beeld wat die organisasie aan die gemeenskap 

oordra. 
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Ekonomiese f aktore 

Die bestuur van 'n welsynsorganisasie behoort op hoogte te 

bly met onder andere die volgende ekonomiese faktore: 

* Heersende e• verwagte rentekoerse. 

* Potensiele bronne van inkomste met ·die oog op 

fondsinsameling. 

* Heersende en verwagte f iskale beleid van die 

regering onder andere die subsidiering van 

welsynsdienste. 

* Omvang van werkloosheid (as gevolg van ekonomiese 

depressie) en die invloed daarvan op die 

klientsisteem. 

Politieke faktore 

Hier is van belang: 

* Die invloed wat konstitusionele veranderinge in 'n 

regering se beleid op die missie en doelstellings 

van 'n organisasie mag he. 

* Die rol en moontlike invloed van vakbonde op die 

funksionering van welsynsorganisasies. 

* Die openbare mening met betrekking tot 

welsynsbeleid. 

Tegnologiese f aktore 

Die tegnologie het 'n invloed op alle sfere van die 

samelewing. Bestuurders behoort voortdurend bewus te wees van 

hoe die tegnologie hulle organisasie mag be1nvloed: 

* Inligting behoort ingewin te word met betrekking 

tot wetenskaplike en tegnologiese ontwikkelings 

wat 'n invloed op die mens, sy leefwyse en werk 

mag he, soos byvoorbeeld televisie en openbare 
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vervoer. 
* die bestuur behoort ook te evalueer watter invloed 

tegnologiese ontwikkelinge op die funksionering 
van sy organisasie mag he, byvoorbeeld die rol en 
benutting van rekenaars; geslote-baan-televisie 
vir opleidingsdoeleindes; faksimileemasjiene en 

self one. 

Verkenning van die voorafgenoemde eksterne omgewingsf aktore 
stel 'n welsynsorganisasie in staat om langtermyn strategiese 
besluite in sy beplanningsproses in te bou. 

DIE INTERNE OMGEWING 

Die interne omgewing verwys na die intra-organisatoriese 

funksionering van 'n organisasie. Die bestuur van 'n 
welsynsorganisasie behoort op die volgende te let ten einde 
swak en sterk punte te identifiseer: 

Dienslewerinq aan die qemeenskap 

Is die organisasie in pas met die heersende behoeftes van die 
klientsisteem? 

Mannekraq 

Beskik die organisasie oor die personeel wat in terme van 

opleiding en kundigheid die beste diens aan die klientsisteem 

kan lewer? Beskik die organisasie oor die nodige vrywillige 
werkerskorps met die oog op die lewering van ondersteunende 
dienste? Voorsien die bestuur 'n vermeerdering of 
vermindering in die aantal maatskaplike werkers om in 

toekomstige geprojekteerde behoeftes van die organisasie en 
gemeenskap te voorsien? 
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Pinansies 

Is die huidige wyses van fondsinsameling voldoende om te 

voorsien in die huidige en toekomstige f inansiele behoeftes 

van die organisasie? Bied die huidige boekhoustelsel 'n 

getroue weergawe van die organisasie se inkomste en uitgawes? 

Geskied f inansiele beplanning aan die hand van die huidige 

monet~re ·beleid van die regering? 

Bemarkinq van die orqanisasie 

Hoe word die beeld van die organisasie in die gemeenskap 

bevorder. Geniet die organisasie die ondersteuning van die 

breer publiek of slegs 'n geselekteerde groep uit die 

gemeenskap. 

Pisiese hulpbronne 

Voldoen die f isiese gebouekompleks in die huidige en 

toekomstige behoeftes van die organisasie. Beskik die 

werknemers oor die minimum fasiliteite en geriewe om hulle 

werk te kan doen, byvoorbeeld voldoende kantoorruimte; 

vervoer; ameublement; tegniese hulpmiddele soos ender andere 

telefone, tikmasjiene, rekenaars. 

Inliqtinqstelsel 

Watter kommunikasiekanale bestaan daar in die organisasie 

tussen die bestuurders onderling en met hulle ondergeskiktes. 

Hoe word inligting soos voorstelle en griewe deur die 

grondvlakwerkers aan die topbestuur deurgegee. 

Vooruitskattinq 

Die feit dat beplanning te doen het met "iets" wat in die 

toekoms moet plaasvind, noodsaak dat daar aan die hand van 

die antisipering van die interne en eksterne omgewingsfaktore 
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ook sekere vooruitskattings gemaak moet word. Dejon 

{1978:61) se in die verband: "· •• planning involves the 

making of assumptions regarding the future". Van Niekerk (in 

Kroon 1986:235) sluit aan by die stelling as hy aantoon dat: 

"Die belangrikste gebruik van vooruitskattings is om as 

grondslag vir beplanning te dien". 

Vooruitskattings word gesien as voorspellings, projeksies o~ 

ramings van faktore in die omgewing wat 'n invloed op die 

funksionering van die organisasie mag he (Kreitner 1980:91). 

Verskeie voorui tskattingstegnieke word onderskei onder andere 

selfoordeel wat egter 'n subjektiewe beoordeling van die 

toekoms is; neiqinq analise of ekstrapolerinq waar tendense 

in die verlede gebruik word vir toekomstige projeksie; 

waardevolle inligting kan ook deur middel van navorsinq bekom 

word waarop toekomstige behoeftevoorsiening gebaseer kan 

word. Afgesien van hierdie tegnieke onderskei Van Niekerk 

(in Kroon 1986:236-238) die volgende kwalitatiewe 

voorui tskattingstegnieke wat deur 'n welsynsorganisasie benut 

kan word: 

* Delphi-tegniek. Die tegniek kan vir enige 

vooruitskattingstermyn doeltreffend gebruik word. 

Die koste verbonde aan hierdie tegniek is egter 

hoog. 

* Marknavorsing. By 'n welsynsorganisasie kan dit 

die vorm van aksienavorsing aanneem. Markinlig

ting kan bekom word deur van vraelyste, 

telef oonopnames en paneelbesprekings gebruik te 

maak. Laasgenoemde tegniek behels dat daar van 'n 

paneel deskundiges gebruik gemaak word om 

vooruitskattings te ontwikkel. 

* Personeelmening. Hierdie tegniek is gebou op die 

beginsel dat die persoon of werknemers wat met 'n 

bepaalde funksie of probleem be las is, in die 
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beste posisie is om 'n vooruitskatting te maak. 

Van Niekerk (in Kroon 1986:237) gee die volgende skematiese 

voorstelling van die klassif isering van 

vooruitskattingstegnieke. Hierdie skema van Van Niekerk 

(1986) het hy aangepas uit Cook & Russell (1984:250). (Kyk 

Figuur 2.2 p.72). 

Figuur 2.2 

Klassifikasie van vooruitskattingstegnieke 

I Vooruitska~tingstegnieke I 

I l 
Kwalitatiewe ITydreeksel Kousale 
tegnieke tegnieke 

- Delphi --- Bewegende ._ Regressie 
tegniek gemiddelde ontleding 

- Markna- - Eksponensiale ....__ Ekonometriese 
vorsing gladstryking model le 

,...._ Paneel- - Box-Jenkins ...___ Inset-uitset 
bespreking met ode model le 

t-- Personeel- '--- Tend ens- i.............- Tydreeks-
mening ekstrapolering ontbindings 

Morf ologiese ysimulasie 
~ navorsings-

metode 
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Stap 2: Die form.ulerin9 van 'n missie vir die 

or9anisasie. 

Elke bestuurder van 'n welsynsorganisasie of ten minste die 

topbestuur behoort helderheid te he oor die organisasie se 

missie. Filho (1982:14-15) wys daarop dat 'n organisasie ten 

minste sekere vrae moet stel ten einde sy eie identiteit te 

bepaal. Byars (1991:11) en Hellreigel & Slocum (1986:148) 

beklemtoon dat die vrae gevra moet word ten einde die bestuur 

van 'n organisasie in staat te stel om die bestaan en 

voortbestaan van hulle organisasie te kan regverdig. Steiner 

et al (1994:93) beskou die vasstelling van 'n organisasie se 

missie weer as 'n fundamentele stap in die beplanningsproses. 

Koontz & Weihrich (1988:62) stel dit dat 'n duidelik 

geformuleerde missie vir 'n organisasie noodsaaklik is vir 

die latere formulering van betekenisvolle doelstellings. 

Schutte (1981:57) omskryf die volgende kenmerke van die 

missie van 'n organisasie: 

* Di t verwys na die redes waarom 'n organisasie 

gestig is; 

* di t gee 'n aanduiding van die aard van 

dienslewering waarby die organisasie betrokke wil 

raak; 

* die missiestelling is 'n riglyn vir strategiese 

beplanning in die sin dat dit rigting gee aan dit 

ontwikkeling van strategiee wat as die 

eindresultaat van die strategiese 

beplanningsproses gesien word. 

Tipiese vrae wat gestel kan word by die formulering van die 

organisasiemissie is die volgende: 

* Wie is ons klientsisteem (sisteme)? 

* Waar is hierdie klientsisteem? 

* Watter voordele kan die klientsisteem verwag om te 
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kry as hy van ons dienste gebruik wil maak? 

* Watter beeld wil die organisasie aan die breer 

gemeenskap voorhou? 

* Wie en wat is ons as organisasie? 

* Watter algemene strategie moet ons volg om te 

beweeg van ons huidige posisie na ons verlangde 

posisie in die toekoms? (King 1979:348). 

Dat elke welsynsorganisasie 'n geformuleerde missie behoort 

te he, word bevestig deur die volgende stelling van Weihrich 

& Koontz (1993:122). "Every kind of organized group 

operation has, or at least should have, if it is to be 

meaningful, a purpose or mission". 

Ten einde helderheid oor sy missie te kry sodat die 

doelstellings wat die organisasie wil nastreef, geformuleer 

kan word, behoort die bestuur van 'n organisasie te let op 

die interne en eksterne omgewing. Dit behels die omgewing 

wat 'n invloed op die funksionering van die organisasie mag 

he. 

stap 3: Formulerinq van doelstelling vir die 
orqanisasie asook vir die verskillende 
afdelinqs. 

Wanneer die bestuur van 'n welsynsorganisasie helderheid en 

konsensus het oor die missie wat hy wil navolg en die aard 

van die eksterne en interne faktore wat 'n rol mag speel in 

die toekomstige funksionering van die organisasie, dan 

behoort daar oorgegaan te word tot die formulering van 

doelstellings. Afgesien van die oorkoepelende doelstellings 

wat 'n organisasie wil bereik, behoort daar oak vir elke 

afdeling in die organisasie doelstellings geformuleer te 

word. Ooelstellings behoort vir afdelings soos byvoorbeeld 

finansies, personeel, maatskaplikewerkdienslewering, 

bemarking van die organisasie en f ondsinsameling gef ormuleer 

·te word (Trewatha & Newport 1982:195-196). 
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Dit blyk dat die bestuurders verantwoordelik is vir c;tie 

formulering van die doelstellings in die organisasie (Stoner 

& Wankel 1986:123; Trewatha & Newport 1982:194). York 

( 1982: 84) omskryf doelstellings as aksies wat die organisasie 

oor 'n tydperk wil bereik. Doelstellings behoort op 'n meer 

algemene en abstrakte wyse gef ormuleer te word en moet nie 

vaag of betekenisloos wees nie (York 1982:84-85). 

Die formulering van doelstellings hou die volgende 

implikasies vir 'n welsynsorganisasie in: 

* Dit is 'n algemene verklaring van 'n toestand wat 

'n welsynsorganisasie in die toekoms wil bereik. 

Hierdie verklaring sentreer rondom 'n probleem of 

behoefte wat geidentifiseer is. 

* Dit rig die besluitnemings- en kommunikasieproses 

in 'n organisasie. 

* Di t dien as 'n basis vir die sames telling van 

personeelhandleidings. 

* Di t dien dee ls as riglyn vir evaluering van die 

werkprestasie van ondergeskiktes. 

'n Noue verband bestaan tussen die formulering van 

doelstellings en die missie van die organisasie deurdat 

doelstellings uitdrukking gee aan 'n organisasie se missie 

en strek gewoonlik oor 'n tydperk van langer as een jaar 

(Byars 1984:42; King 1979:353; Weihrich & Koontz 1993:153) ~ 

Stap 4: Die f ormulerinq van be le id vir die 

orqanisasie 

Beleid is 'n staande plan wat bree riglyne vir handelinge in 

'n organisasie verskaf (Certo 1983:127; Weinbach 1990:82). 

Beleid behoort ook ten opsigte van verskillende afdelings of 

diensterreine van 'n organisasie en ook 'n welsynsorganisasie 

geformuleer te word. Die feit dat Filho (1982:16) 

beleidformulering voor doelstellingsformulering stel, wys op 
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die noue verband tussen hierdie twee konsepte. Dit blyk dat 

die formulering van doelstellings deur 'n 

maatskaplikewerkbestuurder slegs betekenis kry indien dit 

ui tdrukking vind in die vorm van beleidstellings. Certo 

(1983:127) konstateer dan ook in die verband: "A policy is 

essentially a general expression of management intent on what 

action should be taken to achieve organizational objectives". 

Volgens Steiner & Miner (1977:24-25) word beleidformulering 

deur die voorafgaande genoemde doelstellings en missie van 

die organisasie bereik. Die siening dat beleidformulering 

na die formulering van doelstellings moet volg, word bevestig 

indien daar op enkele beginsels in beleidf ormulering gelet 

word, tewete: 

* beleid moet verband hou met die doelstellings van 

die organisasie; 

* beleidformulering en beplanning is 

interverbandhoudend en kan nie van mekaar geskei 

word nie; 

* beleid moet ook vir verskillende afdelings in 'n 

organisasie geformuleer word (Eyre 1982:49-50). 

Welsynsorganisasies beskik oor verskillende beleidverklarings 

wat die dienslewering van die spesif ieke organisasie sal 

raak. Daar is gesien dat die Nasionale Rade grootliks 'n 

beleidmakende liggaam is en die geaffilieerde·organisasies 

by sodanige Nasionale Raad word verplig om hulle dienste te 

lewer ooreenkomstig die neergelegde beleid. Daar word hierna 

as voorgeskrewe beleid verwys (Dejon 1978:30-31}. Afgesien 

van hierdie voorgeskrewe beleid, behoort daar ook in 'n 

welsynsorganisasie gef ormuleerde beleid met betrekking tot 

onder andere die volgende terreine of afdelings in die 

organisasie te wees. 
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* Personeelbeleid 

Hierdie beleid behoort riglyne neer te le met betrekking tot 

bevorderingsgeleenthede,byvoordele,vakansieverlof,werkure, 

prestasiebeoordeling en dies meer. 

* Finansiele beleid 

Die beleid behoort voorsiening te maak vir wyses van 

fondsinsameling; 'n effektiewe boekhou-stelsel; die maak van 

beleggings; en die aard en omvang van begrotings. 

* Openbare skakelingbeleid 

Wyses van skakeling met die verbruikersisteem, openbare 

media, gemeenskap en regeringsowerhede moet uitgespel word. 

* Maatskaplike dienslewering 

Duidelike beleidverklarings moet bestaan met betrekking tot 

byvoorbeeld watter klii!'nte van die organisasie se dienste 

gebruik mag maak; en watter maatskaplikewerkmetodes voorrang 

moet geniet {Certo 1983:129). 

Van Niekerk (1987:35-36} stel onder andere die volgende 

"beginsels" voor wat die bestuur by beleidformulering kan 

volg: 

* Beleidf ormulering vir verskillende af delings 

behoort op gekoordineerde wyse plaas te vind. 

* Beleid moet duidelik, verstaanbaar en op skrif 

wees. Beleid moet geredelik beskikbaar wees. 

* Beleid behoort te verander wanneer omstandighede 

dit vereis. 

* Beleid moet die "grense" aandui waarbinne 

ondergeskiktes besluite kan neem. 
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Dit is hoofsaaklik die topbestuur wat beleid formuleer en 

goedkeur. Laervlak bestuurders en ondergeskiktes behoort die 

geleentheid te kry om insette te lewer in die formulering van 

beleid vir 'n organisasie. As laasgenoemdes nie die geleent

heid kry om insette te lewer in beleidsformulering nie, mag 

dit aanleiding gee dat ondergeskiktes geformuleerde beleid 

verkeerd interpreteer en toepas {Trewatha & Newport 

1982: 149). 

Stap S: Die toekenning van hulpbronne (finansieel) 

ten einde die doelstellings te bereik. 

Die toekenning van hulpbronne impliseer dat daar 'n begroting 

vir die organisasie opgestel word. 'n Begroting moet vir 

elke plan opgestel word. 'n Begroting is: 

* 'n staat van verwagte resultate en dui die 

hoeveelheid fondse wat beskikbaar is aan; 

* 'n gids vir die uitvoering van die opdragte; 

* 'n middel om beheer oor die uitvoering van 

aktiwiteite uit te oefen (Reynders 1977:95). 

Volgens crow & Odewahn (1987:150) is dit die daarstelling van 

doelstellings en doelwi tte wat die basis vorm vir die 

ontwikkeling van 'n finansiele plan en dus 'n begroting vir 

die organisasie.'n Begroting is nie net 'n plan van aksie 

nie, maar ook 'n beheermeganisme. Skidmore (1983:72) stel dit 

soos volg: "The budget has two main functions: to record in 

monetary terms realistic goals or objectives of an 

organisation for the coming year, and to provide a monitor 

for the financial activities through the year". Weiner 

(1982:457) beklemtoon dat al die personeel in 'n organisasie 

hulle moet kan identifiseer met die begrotingsproses. 

Bestuurders behoort daarteen te waak dat ondergeskiktes, 

vakkundig sowel as administratief, die begrotingsproses as 

die verantwoordelikheid van slegs een persoon, naamlik die 

finansiele bestuurder sien, Weiner (1982:457) stel dit soos 
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volg: "It is important to sensitize everyone involved in a 

human service organization that collective, not singular, 

responsibility for budget preparation is the best guarantee 

of achieving the agency's missions. 

Stap 6; Die daarstel van beheermaatreils onder andere 
deur die stel van standaarde van 
werkverrigting. 

Griffin (1987:537) omskryf standaarde as neergelegde norme 

of maatstawwe waaraan die uitvoering van die werk of taak 

moet voldoen. Hierdie standaarde dien as riglyn waarvolgens 

'n bestuurder sy beheerfunksie kan uitoefen. 

Strategiese beplanning 

verantwoordelikheid van 

is SOOS 

die 

reeds aangedui, die 

topbestuur van 'n 
welsynsorganisasie. 

welsynsorganisasie 

Die kantoorhoof /direkteur van 'n 
en sy beheerraad behoort 

verantwoordelikheid vir strategiese beplanning te aanvaar. 

Die topbestuur behoort 'n strategiese plan of strategiese 

planne op te stel wat moet aandui in watter rigting die 

organisasie op die langtermyn gaan beweeg. So 'n strategiese 

plan(ne) is 'n samevatting van al die besluite wat geneem is 

om 'n welsynsorganisasie betyds, finansieel en effektief by 

verandering in die eksterne omgewing te kan laat aanpas (van 

Zyl in Kroon 1986:116). 

OPERASIONELE BEPLANNING 

Operasionele of taktiese beplanning is gerig op die daaglikse 

aktiwiteite wat in 'n organisasie uitgevoer moet word. Waar 

strategiese beplanning gerig is op die totale organisasie, 

is taktiese beplanning gerig op die verskillende departemente 

of afdelings in 'n welsynsorganisasie (Filho 1982:13). So 

sal byvoorbeeld 'n finansiile plan, 'n bemarkingsplan, 'n 

maatskaplikewerk-diensleweringsplan almal operasionele of 

taktiese planne wees. 
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Reeser (1981:11-12) en Wheelen & Hunger (1987:13) onderskei 

die volqende kenmerke van operasionele beplanning:-

* Die belangrikste kenmerk 

beplanning is dat dit 

van operasionele 

op middel- en 

laerbestuursvlak plaasvind. Reeser ( 19 81: 11) noem 

in die verband: "···it leads to current action at 

the functional department level". Vir 'n 

welsynsorganisasie sal dit beteken dat 

operasionele beplanning op middelbestuursvlak 

plaasvind op byvoorbeeld die bestuursvlakke van 

funksionarisse soos supervisors, hoof de van 

finansiele afdelings, organiseerders van 

vrywilligers en hoofde van die administratiewe 

afdeling. 

* Deur middel van taktiese beplanning word 

spesifieke doelwitte geformuleer wat gerig is op 

die bereiking van die doelstellings wat in die 

strategiese beplanningsfase geformuleer is. 

Reeser (1981:11) stel dit soos volg: "Each 

functional department will have goals that are 

either implicitly or explicitly derived from goals 

and objectives formulated at higher organization 

levels ... 

Hierdie doelwitte moet gerig wees op doelstellings 

wat vir elke afdeling van 1 n organisasie 

geformuleer is. Doelwitte wat geformuleer word, 

moet aan ten minste die volgende vereistes 

voldoen: 

dit moet duidelik geformuleer word 

die meet meetbaar wees 

dit meet aandui watter resultate verlang word 

die tydsduur vir die bereiking van die 

doelwit(te) meet realisties bepaal word. 
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* In operasi;nele beplanning behoort die doelwitte 

gef ormuleer te word binne die neergelegde beleid 

van die organisasie. 

* 'n Operasionele plan, wat 

operasionele beplanning, het 

aandui wanneer die doelwit(te) 

behoort te word. 

voortspruit uit 

'n tydskedule wat 

van die plan bereik 

* 'n Begroting is 'n integrale deel van operasionele 

beplanning. Die begroting dien as hulpmiddel in 

die bepaling van die beraamde koste vir die 

bereiking van die doelwit(te) van 'n plan. 

* Operasionele of taktiese planne word ook gekenmerk 

deur prosedures (byvoorbeeld prosedurehandelings) 

wat 'n stap-vir-stap beskrywing gee van hoe sekere 

aksies of optrede uitgevoer behoort te word. Terry 

& Franklin (1982:178) omskryf 'n prosedure as 'n 

reeks handelinge wat in 'n chronologiese volgorde 

uitgevoer moet word om 'n taak te verrig. Daar 

sal byvoorbeeld sekere prosedures wees waarvolgens 

die verskillende afdelings in 'n organisasie sy 

jaarlikse begroting moet indien. 

* Tydens die operasionele beplanningsproses moet die 

standaarde waaraan werkprestasie gemeet word, in 

ag geneem word. 

Dit blyk dat strategiese beplanning en operasionele 

beplanning mekaar komplimenteer. In 'n welsynsorganisasie 

behoort veral middelvlakbestuurders, onder andere supervisors 

en ander afdelingshoofde betrokke te wees by operasionele 

beplanning. Hulie behoort betrokke te wees; kennis te neem 

en bewus te wees van die doelstellings wat vir hulle 

funksionele area geformuleer is. Die doelwi tte wat deur 

middelvlakbestuurders geformuleer word, moet geskied binne 
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die raamwerk van die beleid van die organisasie. Doelwitte 
en beleid moet neerslag vind in prosedures ten einde die plan 

van aksie te laat realiseer. Begrotings moet saamgestel word 
in terme van die gestelde doelwitte wat bereik word, wat op 

sigself weer as 'n beheermiddel dien. Beheer word ook 

uitgeoefen deur die werkprestasie van die ondergeskikte te 

meet aan die standaarde wat daargestel is. Aanpassings word 
gemaak as daar van die standaarde afgewyk word. 

2.3.7 

Beide strategiese en operasionele beplanning vind plaas binne 

die bree raamwerk van die beplanningsproses. (Kyk 2. 3. 3 
p.58). Die formulering van doel, doelstellings, omgewings
verkenning en die vasstelling van beleid, korreleer met die 
strategiese beplanningsfase. Die formu1ering van doelwitte, 
die stel van prosedures en die meting van werkprestasie is 
weer deel van die operasionele beplanningsfase. 

BEJIEER AS BESTUURSFUNKSZE 

Daar word vervolgens in aanslui ting by die konsep 
11 beplanning 11 meer spesif iek gel et op befieer as 
bestuursfunksie, waarna 'n onderskeid tussen strategiese 
beplanning en beheer, bestuursbeplanning en beheer asook 
operasionele beplanning en beheer gemaak sal word. 

Anthony & Young (1984:5) wys op die universaliteit van die 
konsep "behe~er" in organisasies. Genoemde skrywers motiveer 

die saak soos volg: "··· the basic control concepts are the 
same in both prof it-orientated and nonprofit organizations, 
but because of the special characteristics of nonprofit 

organizations, the application of these concepts differs in 
some important respects." 

Camillus (1986:10) omskryf beheer as 'n proses waardeur 'n 
organisasie poog om sy beplande organisatoriese doelstellings 
te bereik. Stoner & Wankel (1986:574) se siening van beheer 
slui t hierby aan as hulle se dat beheer die proses is 
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waardeur bestuurders toesien dat die werklike aktiwiteite in 

die organisasie ooreenstem met die beplande aktiwiteite. 

Newman (1975:15) meen egter dat beheer nie slegs bestaan uit 

die vergelyking van werklike resultate met die verlangde 

resultate nie. Syns insiens moet beheer nie slegs uitgeoefen 

word nadat resultate bereik is nie, aangesien dit dan reeds 

te laat is om regstellende aksies te onderneem. 

Ui t voorafgaande blyk di t dat daar meer as een vorm van 

beheer kan bestaan. Crous (in Kroon 1986:563-565); Hellreigel 

& Slocum (1989:624-626); Tosi & Carroll (1982:447) en Van 

Niekerk ( 1987: 245-246) onderskei tussen drie vorme van beheer 

te wete beheer voor die ui tvoering van . die taak, beheer 

tydens die uityoering van die taak en beheer na die 

uitvoering van die taak. 

Beheer voor die uitvoering van die taak staan ook bekend as 

preliminere, of voorkomende beheer. Die doel van beheer voor 

die uitvoering van die taak is om verwagte probleme en die 

gepaardgaande regstellende optrede te voorkom. Daar word 

gepoog om afwykings van beplande aktiwiteite in die 

organisasie te elimineer voordat dit plaasvind. om beheer 

voor die uitvoering van die taak doeltreffend te kan toepas, 

moet die bestuur van / n organisasie aandag gee aan die 

f ormulering van beleid en prosedures, asook die st el van 

standaarde en skedulering (Crous in Kroon 1986:563-564; Van 

Niekerk 1987:245-246). Beleid en prosedures dien as 

voorkomende beheermaatreel deurdat beleid aan die bestuurder 

"grense" bied waarbinne hy besluite kan neem. Prosedure

handleidings verseker reeds by die aanvang van 'n taak dat 

die werk korrek ged6en word. Die stel van standaarde dien as 

voorkomende beheer deurdat die werker reeds tydens die 

aanvang van die taak weet aan watter vereistes sy werk moet 

voldoen, terwyl skedulering die tyd bepaal waarop elke 

aktiwiteit moet begin en eindig (Hellreigel & Slocum 

1986:598; Tosi & Carroll 1982:447 & Van Zyl in Kroon 

1986:124). 
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Deurlopende beheer aan die ander kant verwys na beheer tydens 

die uitvoering van die taak, met ander woorde nadat die 

aktiwiteit wat beplan is 'n aanvang geneem het. Tosi & 

Carroll (1982: 452) onderskei die volgende drie fases in 

deurlopende beheer te wete: 

die meting van werkverrigting; 

die evaluering van die werkverrigting; en 

die neem van korrektiewe aksies. 

Die laaste vorm van beheer vind plaas nadat die taak 

afgehandel is en is dus minder effektief. By die vorm van 

beheer is die aktiwiteit dus voltooi en die gelewerde 

werkprestasie word gemeet aan die gestelde standaarde. Dit 

hou egter die voordeel in dat dit die bestuurder in staat 

stel om te evalueer hoe doeltreffend die hele 

beplanningsaksie was. Beheer na die uitvoering van 

aktiwiteite hou onder andere die volgende twee voordele in. 

Eerstens dien dit as motiveringsvoordeel en dien dit as 

datavoorsiening vir soortgelyke beplanning in die toekoms 

(Crous in Kroon 1986:565). 

Daar kan afgelei word dat beheer plaasvind in die strategiese 

beplanningsfase van 'n organisasie waar doelstellings, 

standaarde en beleid neergele word. Beheer vind ook plaas in 

die operasionele beplanningsfase waar die dag-tot-dag 

aktiwiteite van die organisasie beplan word. Hierdie vorm van 

daaglikse beheer oor die werkverrigting van ondergeskiktes 

word uitgeoefen aan die hand van die neergelegde standaarde 

met die oog op korrektiewe optrede indien nodig. 

Voorkomende, deurlopende en nabeheer behoort in 'n 

welsynsorganisasie ten opsigte van onder andere die volgende 

aspekte uitgeoefen te word: maatskaplikewerkdienslewering, 

fondsinsameling, personeel, begrotings, materiele bates. Op 

sigself is hierdie "terreine" nie direk beheerbaar nie, 

eerder word daar basiese elemente in elkeen van hierdie 
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"terreine" aan beheer onderwerp soos kwaliteit, kwantiteit, 

tyd en koste. Die kwaliteit van maatskaplikewerkdienslewering 

word byvoorbeeld gemeet en dus beheer; begrotings word 

verkwantifiseer; kosteberekening word gemaak met betrekking 

tot materiele bates (Trewatha & Newport 1982:432). 

VEREISTES WAARAAN 'N BEHEERSTELSEL BEHOORT TE VOLDOEN 

Steiss (1984:196-197) en Trewatha & Newport (1982:486-490) 

identif iseer die volgende basiese vereistes waaraan 'n 

beheerstelsel behoort te voldoen: 

* Die stelsel behoort deur elke werknemer verstaan 

te word. 

* Beheer behoort verband te hou met die programme. 

* Die stelsel moet in staat wees om vroeer afwykinge 

van die gef ormuleerde planne betyds ui t te wys, 

met die oog op die.neem van korrektiewe stappe. 

* 'n Beheerstelsel behoort aanpasbaar te wees tot 

verandering in die interne en eksterne omgewing 

van 'n organisasie. 

* Die stelsel moet ekonomies wees. 

* Die aard van korrektiewe aksies wat toegepas sal 

kan word, moet duidelik aangedui word. 

* Die beheerstelsel behoort visueel voorgestel te 

kan word deur middel van woorde, sketse of 

graf ieke. 

* Die effektiwiteit van 'n beheerstelsel word gemeet 

aan die vermoe daarvan om afgehandelde 

werkverrigting te evalueer. 

* Omdat. beheer dikwels gerig is op monitering van 

mens like gedrag mag werknemers weerstand 

daarteenoor openbaar. Om dus die minimum 

weerstand te verseker, behoort werknemers ingelig 

te word op welke wyse die beheerstelsel sal 

meehelp om werksbevrediging te kry. 
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DIE ONTWERP VAN 'N BEBEERSTELSEL 

In die ontwerp van 'n beheerstelsel word daar gel et op Steiss 

(1984:196-197) en Stoner & Wankel (1986:580-585) se 

ui teensetting van die stappe wat gevolg behoort te word. 

Hierdie stappe is van toepassing op alle vorms van 

beheeraktiwiteite. 

stap 1: om.skryf die verlanqde doelstellinqs wat bereik 

wil word 

Die bestuurder moet weet watter doelstellings bereik moet 

word. Daarom behoort doelstellings duidelik en spesifiek 

geformuleerword. 

stap 2: Bepaal voorspellers van resultate 

Die doel hiervan is om vroegtydig enige afwyking van die 

planne en dus die uiteindelike doelstelling te identifiseer 

met die oog op die nodige aanpassing daarvan. 'n Belangrike 

taak van 'n bestuurder sal wees om by die ontwerp van 'n 

beheerstelsel betroubare indikatore of aanduiders van 

doelbereiking (resultate) te bepaal. Stoner et al (1986:581) 

~erwys na Newman (1975) se indikatore aan die hand waarvan 

'n bestuurder kan bepaal of die verlangde resultate bereik 

sal word. Hierdie indikatore is die volgende: 

* Metinq van insette 

Veranderinge in enige sleutel inset (te) tot 'n 

organisasie kan bestuurders dwing om wysigings in 

hulle planne aan te bring of om korrektiewe stappe 

te neem. So byvoorbeeld sal die verminderingvan 

'n staatsubsidie 'n bestuurder dwing om 

aanpassings te maak in sy planne met betrekking 

tot byvoorbeeld die uitbreiding van dienste; of 

waar daar 'n tekort aan personeel is (waar 
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vakatures nie gevul kan word nie} behoort 'n 

bestuurder aanpassings te maak in sy programme. 

* Bekend wees met vroeer resultate 

Hiermee word bedoel dat 'n bestuurder die vroeer 

resultate van 'n program as waarskuwings indikator 

kan benut ten einde te bepaal of daar met die 

program voortgegaan moet word. So kan byvoorbeeld 

die bywoningsyfer van 'n kursus 'n aanduiding wees 

van die sukses daarvan met die oog op die 

voortsetting of terminering daarvan. 

* Simptome 

Alhoewel simptome nie 'n direkte invloed het op 

die werklike resultate nie, kan dit tog deur die 

bestuurder benut word as voorspellingsmeganisme. 

Byvoorbeeld die laat indiening van 'n verslag deur 

'n maatskaplike werker dui enersyds aan dat 'n 

taak wel afgehandel is, maar andersyds mag dit dui 

op 'n potensiele uitbrandingsindroom. 

* Veranderinge in veronderstelde omstandighede 

Alle organisasies funksioneer met vasgestelde 

verwagtinge of veronderstellings wat sy omgewing 

aanbetref. Daar is 'n bestaande verwagting dat 

werknemers elke dag werk toe sal kom. 'n 

Welsynsorganisasie funksioneer byvoorbeeld 

daagliks op die veronderstelling dat die Staat 

welsynsdienste sal subsidieer en dat maatskaplike 

werkers nie sal 

veranderinge in 

veronderstellings} 

staak nie. Enige onverwagte 

die omstandighede {of 

sal die bestuur van 

welsynsorganisasies noodsaak om hulle 

doelstellings en beleid te herevalueer. 
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Stap 3: Daarstellinq van standaarde ten opsiqte van 

resultate wat verlanq word. 

Die daarstelling van standaarde is 'n belangrike komponent 

van die ontwerp van 'n beheersisteem aangesien di t die 

maatstaf is waarvolgens die werklike prestasie van werkers 
gemeet word. Standaarde kan omskryf word as kwalitatiewe en 
kwantitatiewe indekse wat 'n verlangde gehalte, hoeveelheid 

en frekwensie van diens aandui (Gous in Kroon 1986:566, 
Steiss 1984:197, Stoner & Wankel 1986:581). Sou daar geen 
standaarde wees waaraan werkverrigtinge of die geheel van die 

organisasie se funksionering gemeet kan word nie, mag 'n 

bestuurder enersyds oorreageer met betrekking tot ger inge 

afwykings of andersyds glad nie reageer op betekenisvolle 
afwykings nie. 

Volgens Gous (in Kroon 1986:566) word standaarde eintlik deur 
middel van doelwitformulering ontwikkel en is standaarde en 
doelwitte direk verwant. Tipiese standaarde volgens 

laasgenoemde skrywer word onder andere in geld, hoeveelheid, 

gehalte en tyd uitgedruk en is gewoonlik vervat in begrotings 
en doelwitte. Die doelwitte van 'n organisasie kan/word in 
standaarde omgesit deur die doelwitte meetbaar te maak. 'n 

Gemeenskaplike vereiste waaraan standaarde en doelwitte moet 

voldoen is dat beide meetbaar, realisties en aanvaarbaar moet 
wees. Die doel van standaardstelling is eerstens om werkers 
te moti veer tot maksimale werkverr igting en tweed ens dien di t 

as maatstaf waarteen werklike werkverrigting gemeet kan word. 

Standaarde word reeds neergele by die beplanning van 'n nuwe 
program en die bepaling van hulpbronne wat benodig sal word -

met ander woorde die begroting (Steiss 1984:197). Hieruit 
kan dus ook afgelei word dat beheer reeds in die strategiese 
beplanningstadium sy beslag kry. 
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stap 4: Inwin van inligting en meet van 

werkprestasie 

In die ontwerp van 'n beheerstelsel is dit belangrik dat daar 

kanale is waarvolgens inligting ingewin kan word. Inligting 

is ender andere belangrik vir die bepaling van voorspellers 

van resultate. (Kyk stap 2 hierbo). Korrekte inligting stel 

die bestuurder in staat om byvoorbeeld insette te meet, 

gedragsimptome waar te neem en om veranderinge in die 

eksterne omgewing van die organisasie waar te neem. 

Die kommunikasienetwerk in 'n organisasie is die belangrikste 

kanaal vir die vloei van inligting. Dit is ook belangrik dat 

relevante inligting na die verantwoordelike bestuurder 

deurgegee word. Dit is slegs moontlik indien daar sowel 'n 

opwaartse as afwaartse vloei van inligting in die hierargiese 

struktuur van 'n welsynsorganisasie is. so 'n kommunikasie

netwerk van die vloei van inligting word nou gekoppel aan 'n 

doeltreffende bestuursinligtingsisteem {Stoner & Wankel 

1986:582; Steiss 1984:199). 

Hierdie inligting stel bestuurders in staat om die 

werkprestasie van werkers te meet. Wolmarans (1983:123-181) 

bespreek 'n verskeidenheid van metodes aan die hand waarvan 

die werkprestasie van ondergeskiktes gemeet kan word, naamlik 

doelwitbestuur, gedragsveranderde beoordelingskale en 

absolute standaarde wat kwalitatiewe en kwantitatiewe 

stelsels insluit. 

Stap 5: vergelyking van werklike prestasie met die 

standaarde wat gestel is .. 

Die bestuurder evalueer enige afwykings van die gestelde 

standaarde. Hy moet bepaal of die afwyking betekenisvol is 

al dan nie. Die beginsel van beheer by uitsondering word 

toegepas, wat beteken dat slegs belangrike afwykings 

gerapporteer word (Marx & Gous in Marx & Van Aswegen 

1979:77). 
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stap 6: Implementerin9 van korrektiewe aksie 

Met korrektiewe aksie word bedoel dat die afwyking so gou as 

moontlik reggestel moet word. Dit kan gedoen word deur 6f 

die doelstellings te wysig, 6f planne te herfomuleer, 6f 

wysiging aan te bring met betrekking tot die taakverrigting, 

6f om die daargestelde standaarde te hersien {Weihrich & 

Koontz 1993:580; Marx & Gous in Marx & Van Aswegen 1979:76-

78; Trewetha & Newport 1982:434-439). 

2.3.10 TERUGVOERING EN DIE BEHEERPROSES 

Die doel van beheer is, soos hierbo aangedui, om te verseker 

dat die geformuleerde planne uitgevoer word en dat 

toekomstige planne meer effektief ontwikkel word. Om hierin 

te slaag moet die beheerstelsel van 'n organisasie 

voorsiening maak vir die terugvoer van inligting na individue 

oor wie beheer uitgeoefen word en die bestuurders van 

verskillende afdelings {Stoner & Wankel 1986:585). Die 

inligting hou verband met die werkprestasie van werkers en 

die aktiwiteite wat in die organisasie plaasvind. Bestuurders 

in die organisasie gebruik die inligting om korrektiewe 

aksies te neem en om probleme op te los. In hierdie proses 

word leemtes uitgeskakel en aanpassings gemaak in 

strategiese, bestuurs- en operasionele beplanning (Kreitner 

1989:197, 203; Wheelen & Hunger 1987:14). 

Die bestuurders 

betekenisvolle 

in 'n 

besluite 

welsynsorganisasie 

neem indien daar 

kan slegs 

voldoende 

terugvoering van inligting van onder na bo en bo na onder in 

die hierargiese struktuur van die organisasie is. Dit 

impliseer dat 'n bestuurder op al le vlakke terugvoering 

behoort te gee aan sy ondergeskiktes en onmiddellike hoofde 

met betrekking tot die resultate wat sy afdeling bereik het. 

Die bestuur van 'n welsynsorganisasie kan in hierdie verband 

gebruik maak van kwantitatiewe of nie-kwantitatiewe 

inligting. Kwantitatiewe inligting sluit in onder andere 'n 
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f inansiele verslag wat 'n aanduiding behoort te gee van die 

werklike inkomste en uitgawes teenoor die begrote inkomste 

en uitgawes, of nie-monetere inligting soos die getal 

werknemers in 'n afdeling, die aantal ure gewerk, die aantal 

kilometers gery. In die verband moet daar doelbewuste 

skakeling met 'n bestuurder van 'n afdeling en die topbestuur 

in die organisasie wees. 

Nie-kwantitatiewe inligting is onder andere inligting wat 

verkry word deur die bestuurder se eie waarneming van die 

werksaamhede in verskillende afdelings, uit koerantberigte, 

ui t memorandas, tydskrifartikels of deur middel van gesprekke . 
met bestuurders van ander welsynsorganisasies en vergader ings 

(Anthony & Young 1988:665-667). 

2 • 4 ONDERSKEID TUSSEN STRATEGIESE BEPLANNING EN BEHEER, 

BESTUURSBEPLANNING EN -BEHEER EN OPERASIONELE BEPLANNING EN 

BEHEER 

Soos reeds aangedui, kan beplanning en beheer as 

bestuursfunksies nie van mekaar geskei word nie. Camillus 

(1986:15) steun die siening as hy se: "The most obvious 

relationship between planning and control is that it is not 

possible to control without having planned". Verder wys 

Schutte (1981:5) daarop dat die beplannings- en 

beheeraktiwiteite in 'n organisasie twee belangrike faktore 

is wat die doeltreffendheid en doelmatigheid in die bestuur 

van so 'n organisasie verseker. 

Volgens Anthony & Young (1988:4-5) kan organisatoriese 

beplanning en beheer in drie kategoriee geplaas word, te wete 

* strategiese beplanning en beheer 

* bestuursbeplanning en -beheer; en 

* operasionele beplanning en beheer. 

Paar sal vervolgens gelet word op die plek van beheer in elk 
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van hierdie drie kategoriee. 

STRATEGIESE BEPLANNING EN BEHEER 

Camillus (1986:19) toon aan dat strategiese beplanning en 

beheer die verantwoordelikheid van die topbestuur van die 

organisasie is. 

Die topbestuur van 'n nie-winsgerigte organisasie sal dus ook 

die verantwoordelikheid van strategiese beplanning en beheer 

moet aanvaar, omrede: 

* hulle die relevante aspekte van die eksterne 

omgewing dit is onder andere ekonomiese, 

politieke, tegnologiese aspekte - in ag kan·neem 

in die bestuur van die organisasie; 

* hulle die beste in staat is om te let op eksterne 

geleenthede en bedreigings en die interne kragte 

en swakhede in die organisasie; 

* hulle in die beste posisie is om besluite in terme 

van 

die missie van die organisasie te neem; 

doelstellings vir die organisasie; en 

die toewysing van hulpbronne 

be le id neer te le waarvolgens die 

voorgestelde doelstellings bereik sal kan 

word. 

Strategiese beheer vind op drie wyses plaas. Eerstens word 

strategiese beplanning opsigself as 'n vorm van beheer 

gesien. Hughes (1978:1) konstateer in die verband: 11 it 

must be recognized that planning serves both an input to 

control and as a means of facilitating control n. 

Bestuursbesluite op laer bestuursvlakke word bepaal of 
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"beheer" deur die strategiese plan. Hughes (1978:1) 

konstateer verder in die verband: 11 In essence, control 

presupposes the existence of a plan, and control is intended 

to measure performance relative to that plan". 

Tweedens word strategiese planne in realiteit omskep deur 

onder andere die toekenning van hulpbronne, met ander woorde 

deur middel van 'n begroting. In die lig hiervan word die 

begroting van 'n organisasie as 'n belangrike bron van 

strategiese beheer gesien. 

Derdens noem Camillus (1986:21) dat die begroting as 'n bron 

van beheer dien in soverre daar volgens die strategiese plan 

opgetree word. Onverwagte en onvoorsiene veranderings en 

ontwikkelings in die omgewing veroorsaak dat aanpassings in 

die begroting gemaak moet word. Strategiese beheer help die 

topbestuur van 'n organisasie om doelstel:iings te bereik deur 

die monitering en evaluering van die strategiese 

bestuursproses (Certo & Peter 1991:163). 

BESTUURSBEPLANNING EN -BEHEER 

Camillus (1986:2) omskryf bestuursbeplanning en -beheer as 

'n proses waardeur die organisasie sy doelstellings bereik. 

Die ontwikkeling van planne en aksieprogramme en die 

formulering van 'n finansiele begroting is deel van die 

bestuursbeplanning en -beheerproses (Camillus 1986:21; 

Schutte 1981:7). Deur middel van bestuursbeplanning en 

-beheer word daar toegesien dat planne, hulpbronne en die 

begroting doeltreffend en doelmatig aangewend word. Camillus 

(1986:21) haal stedry aan en toon aan dat 'n begroting kan 

dien as beide 'n plan en as 'n beheermiddel. Dit blyk dus dat 

die saamstel van 'n begroting komponente is van beide 

strategiese beplanning en beheer en van bestuursbeplanning 

en -beheer. 

Die bestuursbeplannings en -beheerproses word soos volg 
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saamgevat: 

Die bestuursbeplanningsproses behels die ontwikkeling van 

planne en programme ten einde die doelstellings van die 

organisasie te bereik Schutte (1981: 135). Programmering word 

gesien as 'n proses waardeur die organisasie (i) die 

operasionele inhoud van spesifieke doelwit(te) vasstel (ii) 

bepaal wie verantwoordelik is vir die bereiking van die 

doelwit(te) en (iii) die vasstelling van die keerdatum vir 

die realisering van die doelwit. In die vasstelling van die 

doelwi tte behoort daar kommunikasie tussen die bestuursvlakke 

in 'n organisasie te wees. Middel vlakbestuurders, onder 

andere supervisors en administratiewe beheerbeamptes, behoort 

toe te sien dat die doelwitte realisties geformuleer word en 

binne die vaardigheidspeil en aspirasie van die 

grondvlakwerkers is (Ramanathan 1983: 184) . By implikasie 

beteken dit dat grondvlakwerkers ook betrokke behoort te wees 

by die vasstelling van programdoelwitte 

In die bestuursbeheerproses word daar aandag gegee aan die 

begroting van die organisasie. Ramanathan (1982:475-478) 

onderskei tussen begrotings wat fokus op die werkverrigting 

van 'n welsynsorganisasie en 'n finansiele begroting. 

Begrotings wat op werkverrigting afgestem is, is die 

verantwoordelikheid van die bestuurder van 'n bepaalde 

afdeling. So 'n bestuurder moet verantwoording doen ten 

opsigte van die ui tgawes van 'n program. Die begroting 

voorsien 'n basis vanwaar beheer oor individuele afdelings 

in 'n organisasie uitgeoefen kan word (Anthony & Herzlinger 

1980:327). 'n Begroting word dus benut as 'n plan waarteen 

die werklike werkverrigting van ondergeskiktes gemeet word 

(Anthony & Herzlinger 1980:327). Hellreigel & Slocum 

(1986:623) sluit hierby aan in hulle siening dat 'n begroting 

'n voorkomende en regstellende beheerfunksie het. 'n 

Begroting dien as 'n voorkomende beheerfunksie deurdat die 

bestuurders weet dat hulle afdeling se taakverrigting gemeet 
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sal word aan die hand van hantering van die begroting. 

Hierdie vorm van beheer dwing 'n bestuurder van 'n afdeling 

om sy werker se werk so te beplan dat sy afdeling se 

taakverrigting binne die begroting vir die spesif ieke 

afdeling bly. 'n Begroting dien as regstellende beheerfunksie 

deurdat dit gerig 

afwykings van die 

aanpassings. 

is op die identif isering van enige 

begroting en die maak van nodige 

OPERASIONELE BEPLANNING EN BEBEER 

Operasionele beplanning en beheer is die proses waar daar 

gefokus word op spesifieke take. Dit is die 

verantwoordelikheid van middelvlakbestuur om toe te sien dat 

take doeltreffend en doelmatig uitgevoer word. Die uitvoering 

van die take bring mee dat die doelstellings van die 

organisasie bereik en die beleid ten uitvoer gebring word 

(Crow & Odewahn 1987: 8). Operasionele beplanning en beheer 

is ook die proses waardeur die werkprestasie van 

ondergeskiktes binne die afdeling waar hy werk, gemeet 

word; die meting teen die neergelegde standaarde plaasvind 

en by uitsondering korrektiewe aksies met die toepassing van 

die beginsel van beheer, geneem word (Marx & Gous in Marx & 
Van Aswegen 1979: 77) . Hierdie beheer hou verband met die 

ui tsette van 'n afdeling wat sodanig moet wees dat die 

doelstellings van die organisasie bereik sal word. Uitsette 

van 'n afdeling kan onder andere gemeet word aan: 

* die getal aksies afgehandel bv. aanneming 

* gedragsveranderinge wat gemeet is aan die hand van 

metingskale bv. Heimlerskaal, Hudsonskale of 

enkelsisteemontwerp. 

Hierdie meting van die ui tsette van 'n nie-winsgerigte 

organisasie is volgens Anthony & Young (1988:603) en Anthony 

Herzlinger (1980:221) om twee redes noodsaaklik, naamlik: 
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* om die doelmatigheid van 'n organisasie te bepaal 

waar doelmatigheid verwys na die verhouding tussen 

finansiele in- en uitsette. 

* om die doeltreffendheid van die funksionering van 

die organisasie te meet. Die doeltreffenheid van 

'n nie-winsgerigte organisasie word gemeet aan die 

hand van die werklike uitsette van die organisasie 

en sy doelstelling en doelwitte. 

'n Winsgerigte organisasie meet sy doeltreffendheid en 

doelmatigheid aan sy netto inkomste. 'n Welsynsorganisasie, 

as nie-winsgerigte organisasie kan egter nie sy suksesse 

op sodanige monetere wyse meet nie, omdat die doel van 'n 

welsynsorganisasie verskil van die doel van 'n winsgerigte 

organisasie (Anthony & Herzlinger 1980:39). Die doel van 'n 

welsynsorganisasie is nie om 'n wins te genereer deur middel 

van 'n verbruikersproduk nie. 'n Welsynsorganisasie streef 

eerder daarna om die grootste moontlike diens aan die 

gemeenskap te lewer met die fondse tot sy beskikking. 

Beheer is nie 'n eenmalige of laaste bestuurstaak nie, maar 

'n deur lopende proses. Die aard en omvang daarvan word bepaal 

deur die bestuursvlak waarop die bestuurder hom bevind. so 

sal die beheer van die topbestuur meer teoreties en passief 

en die van die onderleiding meer prakties en aktief wees. 

Laasgenoemde bestuursvlak oefen beheer uit oor die daaglikse 

aktiwiteite van die werkers (Marx & Gaus in Marx & Van 

Aswegen 1979:75-76). 

Uit voorafgaande blyk dit dat daar in die strategiese 

beplannings en beheerproses besluit word op die strategie(e) 

wat gevolg moet word om die doelstellings van die organisasie 

te bereik. Bestuursbeplanning en -beheer is weer die proses 

wat te doen het met die implementering van hierdie strategie. 

Bestuursbeplanning en -beheer het nie te doen met 

gedetailleerde besluitneming in terme van die daaglikse 



97 

aktiwiteite in die organisasie nie. Besluitneming oor 

daaglikse aktiwiteite is die funksie van operasionele 

beplanning en beheer. Schutte (1981:53-54) wys daarop dat 

bestuursbeplanning en -beheer 'n proses is wat binne die 

raamwerk van strategiese beplanning en beheer uitgevoer word. 

Terwyl bestuurbeplanning en -beheer weer die "riglyne" vir 

operasionele beplanning en beheer bied. Middel vlakbestuurders 

het 'n groter betrokkenheid by bestuursbeplanning en -beheer 

as by strategiese beplanning en beheer. 

2.5 SAMEVATTING VAN BEPLANNING EN BEHEER AS BESTUURSFUNKSIES 

Afdeling 2.2 p.42 tot 2.4 p.94 gee 'n oorsig van die stand 

van beplanning en beheer as bestuursfunksies soos dit blyk 

uit die literatuur in bedryfsekonomie en maatskaplike werk. 

Dit is deel van stap 2 van die analisefase van die 

ontwikkelingsnavorsingsparadigma. (Kyk f iguur 1. 3 p. 13) . Ui t 

voorafgaande · blyk dit dat welsynsorganisasies nie

winsgerigte organisasies is wat in terme van die Nasionale 

Welsynswet (Wet 100 van 1978) geregistreer is. Hierdie 

organisasies moet 

bestuursfunksie, 

leidinggewing en 

bestuur word aan die hand 

naamlik 

beheer. 

beplanning, 

oaar is ook 

van erkende 

organisering, 

aanvullende 

bestuursfunksies, naamlik koordinering, kommunikasie, 

motivering, dissiplinering en besluitneming wat in 'n mindere 

of meerdere mate by elk van die basiese bestuursfunksies 

voorkom. Bestuurders op elke bestuursvlak in 'n organisasie 

moet hierdie funksies uitoefen. Daar bestaan verskeie 

voordele waarom 'n organisasie en sy bestuurders die funksies 

van beplanning en beheer moet toepas. Dit verhoed dat 

bestuurders van krisisbestuur afhanklik is, onsekerhede oor 

die toekoms word tot die minimum beperk, di t help die 

organisasie om sy doelwitte te bereik. 

In die ontwerp van 'n beplannings- en beheermodel vir 

welsynsorganisasies kan beplanning nie los gesien word van 

beheer nie. Beheer stel 'n bestuurder in staat om te bepaal 
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of die beplande doelstellings en doelwitte van die 

organisasie bereik is. 'n Bestuurder kan ook deur middel van 

beheer, vroegtydig aanpassings maak in die organisasie se 

aksieplanne wanneer interne en eksterne omstandighede dit 

noodsaak. Beplanning is die eerste en primere 

bestuursfunksie. Bestuurders wat effektief beplan en hulle 

personeel daarby betrek, bevorder interpersoonlike 

verhoudings, die moreel en lojaliteit van werkers in hulle 

organisasie. 

Die beplanningsproses bestaan uit verskillende stappe wat 

begin met die inwin van inligting ten einde doelstellings en 

doelwi tte te formuleer. Laasgenoemdes word in aksieplanne 

omskep en die uitvoering daarvan moet voldoen aan bepaalde 

standaarde en die beleid van die organisasie. Die aksieplanne 

moet stapsgewys ui tgevoer word en die begroting van 'n 

aksieplan dien ook as beheermaatreel. In die 

beplanningsproses word daar onderskei tussen strategiese en 

operasionele beplanning. Die topbestuur van 'n organisasie 

is betrokke by strategiese beplanning wat onder andere behels 

die missie-, doelstellings- en beleidsformulering vir die 

organisasie en verskillende afdelings in die organisasie. 

Operasionele beplanning geskied op laer bestuursvlakke en 

fokus hoofsaaklik op die formulering van doelwitte wat deur 

elke afdeling bereik wil word. 'n Begroting is 'n integrale 

deel van beide strategiese en operasionele beplanning. 

'n Organisasie kan effektiewe beheer oor sy aktiwiteite 

uitoefen as daar 'n doeltreffende bestuursinligtingsisteem 

bestaan wat die vloei van inligting tussen bestuursvlakke 

moontlik maak. Beheer word oor die aktiwiteite {dit is die 

doelstellings en doelwitte wat bereik moet word) in die 

organisasie uitgeoefen deur die resultate van die aktiwiteite 

te meet aan neergelegde standaarde. Afwykings van beplande 

optredes word deur middel van korrektiewe aksies reggestel. 

Die beplanningsproses word nog verder verfyn deur die 
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onderskeid wat daar gemaak word tussen strategiese beplanning 

en beheer, bestuursbeplanning en -beheer en operasionele 

beplanning en beheer. Eersgenoemde het te doen met die 

strategiee wat gevolg sal word om die doelstellings van die 

organisasie te bereik. Tydens bestuursbeplanning en -beheer 

word besluite geneem met betrekking tot die implementering 

van die strategiee. Operasionele beplanning en beheer het 

weer te doen met besluitneming oor die daaglikse aktiwiteite 

van elke afdeling in die organisasie. Deur middel van die 

beheerproses 

uitkomste 

ontvang bestuurders 

van doelstellings en 

terugvoering 

doelwitte. 

van die 

Hierdie 

terugvoering stel bestuurders in staat om aanpassings in 

doelstellings en doelwitte te maak. 

2.6 ONTLEDING VAN BEPLANNINGS- EN BEHEERMODELLE 

In die vorige af delings is daar aandag gegee aan die stand 

van beplanning en beheer as bestuursfunksies soos die twee 

funksies in die literatuur beskryf word. In hierdie afdeling 

word 'n ontleding en beskrywing gegee van die stand van 

beplannings- en beheermodelle soos dit in die bedryfsekonomie 

en maatskaplike werk deur verskillende skrywers uiteengesit 

word. Die doel van hierdie ontleding van beplannings- en 

beheermodelle is om saam met die vooraf gaande 

literatuurstudie aannames te formuleer wat as tentatiewe 

boustene vir die ontwerp van die beplannings- en beheermodel 

vir welsynsorganisasie kan dien. Daar word na die 

uiteensetting van elke beplannings- en beheermodel 

sleutelkonsepte geidentif iseer wat as insette dien vir die 

beoogde model. 

Daar word vervolgens gelet op die beplannings- en 

beheermodelle in die bedryfsekonomie deur Certo ( 1983: 87-89); 

Kreitner (1980:83-85); Schutte (1981:53-87); Terry & Franklin 

(1982:94-108). 

Vanuit die maatskaplike werk word daar gelet op die 
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beplannings- en beheermodelle van Feinstein (1985:35-46); 

Skidmore ( 1990: 44-53) en Vogel & Patterson ( 1986: 53-66) • 

Slegs bogenoemde modelle is ontleed en beskryf, aangesien dit 

geblyk het dat die bespreking van verdere modelle van 

skrywers soos Gardner et al (1983:25.1-25.22); Ginter et al 

. (1985:581-596}; Greenwood & Thomas (1981:397-417); Ramanathan 

(1982:165-187); Reeser (1981:10-13); Steiner & Miner 

(1977:18, 94-101); Trotter (1984:43-60); ; Van Zyl in Kroon 

( 1986: 109-131); Wheelen & Hunger ( 1987: 10-19) in die 

bedryfsekonomie en maatskaplike werk nie meer of nuwe insigte 

in beplanning en beheer as bestuursfunksies gebied het nie. 

Die inhoud van laasgenoemde model le word in 'n mindere of 

meerdere mate deur die bespreekte model le gedek. In die 

uiteensetting van bogenoemde modelle gee ondersoeker sy eie 

Afrikaanse vertaling van die konsepte in beplannings- en 

beheermodelle wat in Engelse literatuur voorkom. 

2.6.l BEPLANNINGSMODEL VAN CERTO (1983) 

Certo (1983:86) stel dit duidelik dat daar in 'n organisasie 

beplan moet word. Hy meld ook dat alle bestuursvlakke by 

beplanning betrokke is, maar dat die topbestuur meer tyd 

bestee aan beplanning as ander bestuurders. 

Laervlakbestuurders is meer betrokke by die dag tot dag 

funksionering van die organisasie en het gevolglik minder tyd 

om 'n bydrae tot beplanning te lewer. 

Skematies kan die verskillende bestuursvlakke en die tyd 

bestee aan beplanning soos volg voorgestel word. (Kyk Figuur 

2.3 p.101). 
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Figuur 2.3 

Bestuursvlakke en beplannin9 volgens Certo (1983) 

------------------~------------
Topbestuur -------------------~--------

Middelvlak -----------------
bestuur --------------

Laervlak 
bestuur 

Certo 

0 Tyd bestee aan beplanning 

---:----
= Beplanningsaktiwiteite 

(Certo 1983:87) 

(1983:87-89) identif iseer ses 

beplanningsmodel naamlik: 

Stap 1: Die formulerinq van doelstellinqs 

00 

stappe in sy 

Certo {1983: 60) konstateer dat die doelstellings van 'n 

organisasie duidelik omskryf en verklaar moet word. Die 

werknemers behoort die doelstellings te verstaan. Vir Certo 

( 1983: 53} verteenwoordig die doelstellings die doel {purpose) 

van die organisaie. Die bereiking van die doelstellings dui 

op die feit dat die or9anisasie sy doel bereik het, wat weer 

die bestaan van die or9anisasie in die gemeenskap regverdig. 

Doelstellings is, volgens Certo (1983:54}, om die volgende 

redes belangrik. 

* Doelstellings dien as riglyn vir doelmatigheid. Met 

doelmatigheid word bedoel die mees ekonomiese benuttin9 

van hulpbronne in die bereiking van die organisasie se 

doelstellings. 
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Dit dien as riglyn vir besluitneming. Daarom is di t 

nodig dat bestuurders en werknemers kennis dra van die 

organisasie se doelstellings. 

* Dit dien as riglyn vir konsekwente taakverrigting. Die 

taakverrigting van die werkers sal konsekwent wees 

indien die doelstelling van die organisasie as basis 

dien vir samestelling van personeelhandleidings. 

* Dit dien as riglyn vir die evaluering van werkprestasie. 

Volgens Certo (1983:60-64) behoort die volgende aspekte in 

gedagte gehou te word wanneer 'n organisasie sy doelstellings 

formuleer: 

* Daar behoort bepaal te word watter faktore in die 

omgewing 'n invloed op die funksionering van die 

organisasie mag he. 

* Doelstellings behoort vir die organisasie as 'n geheel 

geformuleer te word. 

* Daar behoort 'n hierargie van doelstellings te wees. 

* Daardie persone wat verantwoordelik is vir die bereiking 

van doelstellings, behoort inspraak te he of geken te 

word in die proses van doelstellingsformulering. 

* Doelstellings behoort uitdruklik en duidelik geformuleer 

te word. 

* Daar behoort 'n duidelike verband te wees tussen die 

handelinge wat uitgevoer moet word en die doelstellings. 

* Verwagte resultate behoort uiteengesit te word. Werkers 

behoort te weet hoe bestuurders te werk sal gaan om te 

bepaal of 'n doelstelling(s) bereik is of nie. 

Stap 2: Keuse van alternatiewe wyses om doelstellinqs te 

bereik 

Lys alternatiewe wyse waarop doelstellings bereik kan word. 

Sodra die bestuur die organisasie se doelstellings 

geformuleer bet, behoort daar 'n lys gemaak te word van alle 

moontlike maniere waarop die doelstellings bereik kan word. 
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ontwikkel aannames waarop elke alternatiewe wyse 

van optrede berus 

certo (1983:560) omskryf 'n aanname as die veronderstelling 

van alternatiewe wyses waarop 'n doelstelling wat bereik kan 

word, berus. Bestuurders kan byvoorbeeld twee alternatiewe 

voorstelle maak om die doelstelling om hulle dienste uit te 

brei, te bereik: (i) om meer geld vir die bemarking van die 

organisasie beskikbaar te stel, of (ii) om nuwe 

hulpverleningsprogramme in die gemeenskap aan te bied. 

Alternatief nommer een berus op die aanname dat die 

organisasie met 'n groter klientetal meer voorkomend optree. 

Alternatief nommer twee berus op die aanname dat meer kliente 

met spesif ieke probleme bereik sal kan word. 

Stap 4: ltiea die beste alternatief om die doelstellinq te 

bereik 

In hierdie stap speel die besluitnemingsproses 'n belangrike 

rol. Dit is gewoonlik deur 'n proses van eliminering dat die 

bestuur besluit op 'n geskikte alternatiewe wyse waarop die 

doelstellings. van die organisasie bereik kan word. 

Stap S: Ontwikkelinq van planne om die doelstellinq na te 

streef 

. Nadat die bestuur besluit bet op die wyse waarop 'n 

doelstelling nagestreef word, word daar oorgegaan om 'n 

plan(ne) te formuleer. Certo (1983:125) omskryf 'n plan as: 

"··· a specific action to help the organization achieve its 

objectives". 

Stap 6: Omskep planne in aksie 

Die implementering van die planne is die sleutel van 'n 

suksesvolle beplanningsproses want daardeur word doelbewus 

gepoog om die doelstellings van die organisasie te bereik 



104 

(Certo 1983:161). 

Voorafgenoemde vorm die basiese beplanningstappe van Certo 

(1983) se model. 

Certo (1983:405) wys daarop dat beplanning en beheer nie van 

mekaar geskei kan word nie. Hy verwys na beplanning en 

beheer as die Siamese tweeling van bestuur. Mockler soos 

aangehaal deur Certo (1983:405) identifiseer die volgende 

kenmerke van beheer as bestuursfunksie: 

* dit is 'n sistematiese proses waardeur vasgestel word of 

die werkprestasie ooreenkomstig die standaarde wat 

neergele is, plaasvind; 

* hierdie werkprestasie word gemeet aan vooropgestelde 

planne en doelwitte; 

* remediele stappe moet geneem word as daar van die 

neergelegde standaarde afgewyk word. 

Certo (1983:408) gee die volgende voorstelling van die 

beheerproses. (Kyk Figuur 2.4 p.105). 
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Figuur 2.4 

Beheerproses volgens Certo (1983) 

Werk Geen Werkverrigting 
gaan korrektiewe vol gens 
voort optrede standaard 

Vergelyk 
Begin van - Meet van - werkmeting met 
beheer werk standaarde 

Werk Neem korrektiewe Werkverrigting 
gaan optrede merkbaar nie 
voort - vol gens 

standaarde 

(Certo 1983:408) 

Samevattend blyk die volgende uit die model van Certo (1983): 

Beplanning vind op elke bestuursvlak plaas. In die 

beplanningsproses speel die formulering van doelstellings en 

planne om die doelstellings te bereik 'n belangrike rol. 

Beplanning en beheer word as 'n eenheid gesien. 'n Duidelike 

uiteensetting van die beheerproses word gegee. 'n Leemte in 

die model is dat daar in die beheerproses na standaarde 

verwys word waarteen werkverrigting gemeet word, terwyl dit 

nie duidelik-- is in watter stap van die beplanning die 

standaarde geformuleer word nie. 

2.6.1.1 Sleutelkonsepte van hierdie model vir die ontwerp van 

'n model vir welsynsorganisasies 

Met die oog op die ontwerp van 'n beplannings- en beheermodel 

vir welsynsorganisasies blyk dat daar voorsiening gemaak 

behoort te word: 

(i) dat beplanning op verskillende bestuursvlakke plaasvind; 
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(ii) dat doelstellings wat die organisasie wil bereik 

geformuleer word; 

(iii)dat die beheerproses voorsiening maak vir die meting 

van werkprestasie aan die hand van standaarde en die 

neem van korrektiewe aksies; 

(iv) vir die vasstelling van standaarde van dienslewering. 

DIE BEPLANNIHGSMODEL VAN KREITNER (1980) 

Kreitner (1980:83-88) gee 'n uiteensetting van die proses van 

beplanning aan die hand van die volgende vyf veranderlikes 

te wete doel, filosof ie, aannames, beleid en planne. Hierdie 

proses is volgens Kreitner (1980:83) deduktief van aard en 

kan skematies soos volg voorgestel word. 

Figuur 2.5 

Beplanningsmodel van Kreitner (1980) 

STAPPE IH DIE BEPLAHHIHGSMODEL 

DOEL 

FILOSOFIE 

AANNAMES 

BELEID 

PLANNE 

Die formulering van die doel is 'n aanname vir die 

legitimering van die organisasie. Kreitner (1980:83) is van 

mening dat dit vir 'n doeltreffende beplanningsisteem 

belangrik is dat daar 'n formeel qeskrewe en gepubliseerde 
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stellings vir sy DOEL sal wees. Daar moet dus 'n antwoord op 

die vraag: "Waarom bestaan.ons as 'n organisasie?" verkry 

word. Hierdie doelformulering onderskei 'n organisasie dan 

ook van ander organisasies met betrekking tot sy: 

* nis in die samelewing 

* terrein van dienslewering 

Die filosofie verwys, volgens Kreitner (1980:83) na die 

fundamentele oortuigings met betrekking tot die wyse waarop 

die organisasie van plan is om sy doel te bereik. 

Die aannames verwys na die organisasie se veronderstellings 

met betrekking tot die geleenthede en struikelblokke in sy 

omgewing en sy eie interne sterk- en swakpunte. Deur gebruik 

te maak van inligting vanuit sy omgewing kan 'n 

welsynsorganisasie aannames maak wat verband hou met 

hindernisse en geleenthede in sy omgewing, wat 'n positiewe 

of negatiewe invloed op die organisasie mag he. 

Kreitner (1980:86) omskryf beleid, wat die volgende fase in 

sy beplanningsproses is, as II general guidelines ... for 

managerial thinking and action". Dus, nadat 'n organisasie 

sy aannames vanuit sy organisasie en sy omgewing oorweeg en 

bedink het, word daar oorgegaan om beleidsrigtings te 

f ormuleer waarvolgens die betrokke organisasie sal 

funksioneer. Die beleid van 'n organisasie verseker of help 

die topbestuur dat alle laervlakbestuurders hulle eie 

beplanning binne die raamwerk van die organisasie se 

f ilosof ie doen. 

Die doel, filosofie, aannames en beleid van 'n organisasie 

word deur middel van planne omskep in spesif ieke 

doelstellings wat bereik wil word. Volgens Kreitner (1980: 81} 

behoort elke goeie plan sowel 'n doelstelling as 'n 

aksiestelling (action statement) te he. 'n Plan behoort dus 

aan te dui hoe iets bereik gaan word, sowel as wat en wanneer 
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dit bereik moet word. 

Kreitner ( 1980: 88) is van mening dat beplanning by die 
topbestuur in 'n organisasie moet begin en deurwerk na laer 
bestuursvlakke. Volgens hom is die eerste vier stappe naamlik 

doelformulering, filosofiebepaling, die maak van aannames en 

beleidformulering hoofsaaklik die verantwoordelikheid van die 
topbestuur. Dit impliseer dat laer bestuursvlakke en 
grondvlak werkers ook inspraak hierin behoort te he. 

Genoemde skrywer wys ook verder daarop dat beplanning op alle 
bestuursvlakke van organisasies plaasvind naamlik die top-, 
middel- en laerbestuursvlakke. Di_e topbestuur is betrokke 

by strategiese beplanning, middelbestuur by intermediere 
beplanning en die laer bestuursvlakke is betrokke by 
operasionele beplanning. 

Kreitner (1980:88) onderskei tussen voorafgenoemde drie 

begrippe in terme van die tydsduur wat aan elkeen gekoppel 
is. Oaar word verder in die toekoms beplan op topbestuursvlak 
as wat dit die geval is op laer bestuursvlakke. Skematies kan 

die beplanningskontinuum soos volg voorgestel word: 

Figuur 2.6 

Beplanningskontinuum volgens Kreitner (1980) 

BES'I'UURSVLAKKE 

Topbestuur 

Middelvlakbestuur 

Laervlakbestuur 

Beplanningshorisonne 

Strategiese be
planning 
l - 10 jaar 

Intermediere 
beplanning 
6 mde - 2 jaar 

Operasionele 
beplanning 
1 week - 1 jaar 
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Uit Figuur 2.6 blyk dit dat beplanning op 'n laerbestuursvlak 

oor 'n korter tydperk strek. Dit is dan ook meer spesifiek 

van aard omdat die bestuurder meer sekerheid het oor wat 
verwag kan word in die nabye toekoms (een week na een jaar). 

Kreitner (1980) noem egter dat die drie beplanningshorisonne 

mekaar oorvleuel. Oaar kan dus nie rigiede grense vir 

beplanning op elke bestuursvlak geplaas word nie. 

Samevattend blyk die volgende uit die model van Kreitner 

(1980): Organisasies behoort 'n geskrewe doel te he waardeur 
hulle bestaansreg verantwoord word. In teenstelling met Certo 

{1983) se model is beleidsformulering deel van Kreitner 

~1980) se beplanningsproses. Oaar is 'n duidelike onderskeid 

tussen die bestuursvlakke en die aard van beplanning naamlik 

strategiese, intermediAre en operasionele beplanning. Oit 

blyk dus dat beplanning, soos Certo (1983) ook voorstel, op 

elke bestuursvlak plaasvind. Die aanvangspunt van Kreitner 

(1980) se model is ook op 'n hoervlak van abstrahering as die 
model van Certo (1983). Laasgenoemde se model begin met die 

formulering van doelstellings wat meer konkreet is as die 

besinning oor die doel en f ilosofie van die organisasie soos 

Kreitner (1980) se model suggereer. 

'n Punt van kritiek teen die model van Kreitner {1980) is die 

feit dat die model nie voorsiening maak vir beheer nie. 'n 

Verdere leemte is dat die model nie aandui dat planne in twee 
bene verdeel naamlik in die stel van doelstellings en die 

formulering van aksieplanne nie. 

2.6.2.1 Sleutelkonsepte van hierdie model vir die ontwerp van 
'n model vir welsynsorganisasies 

Vir die on twerp van 'n beplannings- en beheermodel vir 

welsynsorganisasies behoort daar verder voorsiening gemaak 
te word vir: 
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(i) die verantwoording vir die bestaan van die organisasie 
naamlik die doel van die organisasie; 

(ii) die formulering van beleid ten einde te verseker dat die 
werk binne die raamwerk van die organisasie se doel 

geskied; 

(iii)die saamstel van aksieplanne; 

(iv) verskillende vorme van beplanning te wete strategiese, 

intermediere en operasionele beplanning. 

BEPLANNZNGSMODEL VAN SCHUTTE (1981) 

Schutte (1981:6) maak 'n onderskeid tussen strategiese 
beplanning, bestuursbeplanning en -beheer asook operasionele 
beheer wat skematies soos volg voorgestel kan word. (Kyk 

p.111 vir skematiese voorstelling van die model). 
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Figuur 2.7 

Beplanningsmodel van Schutte (1981) 

STRATEGIESB BEPLANNING 

- Missie 

- Doelstellings 

- Hulpbronne 

- Beleid 

I 
BESTUURSBEPLANNING EN -BERBER 

- Ontwikkel planne 
en aksie programme 

I 
OPERASIONELE BEHEER 

- Omskrywing van take 
en prosedures 

- Die spesif isering van 
standaarde 

- Meting van werkprestasie 

- Neem van korrektiewe aksie 

Uit Figuur 2. 7 blyk die volgende: Strategiese beplanning word 

deur Schutte (1981) omskryf as die proses waardeur besluit 
word op: 

* die missie van die organisasie en die aard van dienste 

wat die organisasie wil lewer; 

* die doelstellings van die organisasie; 
* dit toewys van hulpbronne byvoorbeeld begrotings, om die 

doelstellings te bereik; en 

* die vasstelling van beleid wat rigting verleen aan die 

bestuursbeplanning- en beheerproses. 

Schutte (1981:7) omskryf bestuursbeplanning en -beheer, wat 

Kreitner (1980} intermediere beplanning noem, as die proses 
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waardeur verseker word dat hulpbronne verkry en eff ektief 

aangewend word ten einde die doelstellings van die 

organisasie te bereik. Dit behels: 

* die ontwikkeling van planne om hulpbronne te bekom 

* die ontwikkeling van planne en aksieprogramme wat 

verband hou met die doel treffende benutting van die 

hulpbronne in daardie afdelings van die organisasie waar 

hulpbronne benodig word. 

Met die begrip "operasionele beheer" verstaan Schutte 

(1981:117) die proses waardeur verseker word dat spesifieke 

take, in die organisasie, uitgevoer word. 

behels: 

Hierdie proses 

* 'n duidelike omskrywing van die taak en die prosedures 

waarvolgens dit uitgevoer moet word; 

* die spesifisering van standaarde van dienslewering; 

* die meting van werklike werkprestasie; 

* die meting van enige afwyking van die gestelde 

standaarde en die neem van korrektiewe aksies. 

Schutte (1981:53-56) wys daarop dat dit belangrik is dat daar 

'n duidelike onderskeid gemaak sal word tussen strategiese 

beplanning en bestuursbeplanning. Hierdie onderskeid is 

noodsaaklik omdat die twee vorme van beplanning op 

verskillende bestuursvlakke plaasvind. Die onderskeid moet 

ook gemaak word omdat, volgens Schutte (1981: 541) strategiese 

beplanning "rigting" gee aan bestuursbeplanning. 

Verder argumenteer Schutte 

doelstellings (wat hy 

(1981:54) 

no em 

dat organisatoriese 

objectives") as basis behoort 

"organizational purpose 

te dien vir strategiese 

beplanning; strategiese beplanning dien weer as basis vir 

bestuursbeplanning en laastens behoort bestuursbeplanning 

weer as basis te dien vir die beheerfunksies in die 

organisasie. 
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Met ander woorde voordat daar met strategiese beplanning 

begin kan word, moet daar eers duidelikheid wees oor die 

organisatoriese doelstellings van die organisasie. 

Laasgenoemde verwys na die missie van die organisasie. Dit 

behels stellingmaking van waarin die organisasie glo, watter 

aktiwiteite hy wil onderneem en wat hy wil bereik. 

Behalwe die vasstelling van die missie·bestaan 'n strategiese 

plan ook uit: die aannames waarop die organisasie se 

strategiee berus ten einde sy missie te bereik en die 

verkenning van veranderlikes in die omgewing wat 'n invloed 

op die funksionering van die organisasie mag he. Aan die hand 

van laasgenoemde word sekere aannames gemaak met betrekking 

tot die strategiee wat die organisasie gaan volg om sy missie 

te bereik. Hiermee saam behoort daar ook gelet te word op 

bedreigings en geleenthede vanuit die omgewing. Daar bestaan 

verskeie tegnieke aan die hand waarvan geleenthede en 

bedreigings geevalueer kan word, te wete die Delphi-tegniek, 

nominale groeptegnieke en dinkskrums. 

Soos aangedui vorm strategiese beplanning weer die basis 

waarop bestuursbeplanning voortbou. Laasgenoemde verwys na 

daardie beplanningsaktiwiteite wat verband hou met die 

uitvoering van take in die organisasie (Schutte 1981:54). 

Volgens Schutte ( 1981: 54-55) is verskillende bestuurders (van 

verskillende afdelings in die organisasie) betrokke by 

bestu'ursbeplanning. Laasgenoemde is die proses waardeur 

riglyne vir operasionele beplanning en beheer neergele word. 

Die volgende f ase in die beplanningsproses van Schutte 

(1981:117) noem hy operasionele beheer. 

Die primere doel van beheer is om die teenswoordige vlak van 

werkprestasie te verbeter. Dit word gedoen deur die 

uitskakeling van enige afwyking van die standaarde van 

werkverrigting wat daargestel is (Schutte 1981:105, 113). 

Hy omskryf operasionele beheer soos volg: "Operational 
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control is die process of ensuring that specific tasks are 

carried out efficiently. It is die dynamic process of 

managing towards the achievement of efficiency standards at 

the supervisory levels of management" (Schutte 1981:117). 

Beheer word hoof saaklik toegepas deur bestuurders op laer 

bestuursvlakke. 

voorgestel word: 

Skematies kan die beheerproses soos volg 

Figuur 2.8 

Proses van beheer volgens Schutte (1981) 

jstandaard: Korrektiewe Fisiese 
handeling sisteem 

Uitset 

I 
Terugvoering 

(Schutte 1981:117) 

Hierdie model van beheer toon aan die terugvoeringsproses 

waardeur uitsette van die fisiese sisteem (die organisasie 

se aktiwiteite) gemeet word aan die gestelde standaarde. 

Verder toon dit aan hoe korrektiewe handelinge gerig is op 

gewysigde insette tot die fisiese sisteem. 

Beheer kan alleenlik toegepas word nadat die volgende aspekte 

duidelik bepaal is, te wete: 

* riglyne vir die meting van insette; 

* standaarde waaraan werkverrigting gemeet kan word; 

* geleenthede vir die meting van werkprestasie; 

* 'n sisteem van terugvoering na hoer vlakke vir bestuur. 

Daardeur sal die hoer bestuursvlakke beheer he oor die 

nakoming en uitvoering van verantwoordelikhede en take 

wat gedelegeer is (Schutte 1981:119). 

Samevattend blyk die volgende aspekte uit die beplannings

en beheermodel van Schutte (1981}: Organisasies moet 'n 

missie he wat 'n weergawe is van waarin die organisasie glo 
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en wat hy wil bereik. Kreitner {1980) verwys hierna as die 

doel van die organisasie. Schutte {1981) onderskei ook tussen 

drie vlakke van beplanning naamlik strategiese beplanning wat 

deur die topbestuur behartig word; bestuursbeplanning en 

-beheer wat op middelbestuursvlak plaasvind en operasionele 

beplanning en -beheer wat op laerbestuursvlak plaasvind. In 

die beheerproses moet daar, · volgens Schutte {1981), 'n 

sisteem van terugvoering van uitsette na hoer bestuursvlakke 

wees. Laasgenoemde aspek kom nie in Certo {1983) se model 

voor nie. Schutte (1981) dui ook aan dat prosedures neergele 

moet word wat die taakverrigting van werkers rig. 'n Leemte 

in laasgenoemde se model is dat daar nie aangedui word waar 

in die beplanningsproses werksprosedures bepaal moet word 

nie. 

2.6.3.1 Sleutelkonsepte van hierdie model vir.die ontwerp van 

'n model vir welsynsorganisasies 

Uit die model van Schutte (1981) sou die volgende aspekte as 
11 boustene" vir die ontwerp van die beoogde beplannings- en 

beheermodel vir welsynsorganisasies benut kon word: 

{ i) dat strategiese beplanning en beheer, bestuursbeplanning 

en -beheer en operasionele beplanning en beheer aan 

onderskeidelik die topbestuur, middel vlakbestuur en 

laervlakbestuur toegese sal kan word; 

(ii) dat 'n organisasie 'n missie moet he; 

{ii) dat hulpbronne verkry en toegese word; 

{iii)dat die beplanningsproses voorsiening maak vir die stel 

van prosedures vir werkverrigting en die beheerproses 

voorsiening maak vir 'n terugvoeringstelsel van die 

resultate van uitsette na hoer bestuursvlakke. 
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DIE BEPLANNINGS- EN BEHEERMODEL VAN TERRY EN 

FRANKLIN (1982) 

Bogenoemde skrywers maak 'n duidelike onderskeid tussen 

strategiese en taktiese beplanning en die beheerproses, soos 

dit uit die beskrywing van hulle model sal blyk. Skematies 

kan Terry & Franklin (1982) se model soos volg voorgestel 

word. (Kyk Figuur 2.9 p.117}. 
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Figuur 2.9 

Beplannings- en beheermodel van Terry & Franklin 
(1982) 

.--~~--1STR.ATBGIESE BEPLANNING 
1 Wat is ons missie 
2 Omgewingsverkenning 
3 Soek en benut hulpbronne 
4 Besluit op doelstellings 

I 
i--~....---iTAKTIESE BEPLANNING 

1 Formuleer doelwitte 
2 Bepaal take wat uitgevoer 

moet word 
3 Wie is vir wat verantwoordelik 
4 Toekenning van hulpbronne 
5 Kwantitatiewe meting van take 
6 Taktiese plan(ne) op skrif 

BEREERPROSES 
Preliminere beheer 

i----i Oeurlopende beheer 
i----1 Terugvoerende beheer 1-------------

Meet werk- Vergelyk met 
- verrigting 1-----1 standaard 

Organisering 
Leidinggewing 

Remediele 
..___ aksie 

I 
stel afwyking 
vas 

I 
Binne perkel 

jNeei ~ 
Gaan voort 
met werk 



118 

Uit Figuur 2.9 blyk die volgende met betrekking tot 

strategiese, taktiese beplanning en die beheerproses. 

Die strategiese beplanningsproses begin volgens Terry & 

Franklin (1982:155) met, ender andere, die volgende vrae: 

* Watter dienste wil ons lewer; 

* Behoort ons ons dienste uit te brei; of 

* Is dit wat ons doen, voldoende; 

* Watter omgewingsfaktore kan 'n invloed uitoefen op ons 

organisasie? 

Samelopend met die stel van bogenoemde vrae word die 

strategiese beplanningsproses in vyf stappe verdeel te wete: 

Stap 1 vasstelling van doelstellings en die insameling 

van data. 

Terry & Franklin (1982:124) omskryf 'n doelstelling as"··· 

the intended goal that prescribes definite scope and suggests 

direction to the planning efforts of a manager". Vir 

strategiese beplanning is die insameling van korrekte en 

betroubare inligting noodsaaklik om die uitvoerbaarheid van 

die vooropgestelde doelstellings te evalueer. 

Stap 2 Assessering van die omgewing 

Terry & Franklin (1982:157) beklemtoon dat faktore in die 

eksterne omgewing, soos ender andere politieke, maatskaplike 

en tegnologiese faktore in ag geneem moet word wat 'n invloed 

op die funksionering van die organisasie mag h~. Hulle verwys 

ook na die kompetisie wat 'n organisasie van 'n ander 

organisasie mag ondervind. 

Stap 3 soek en benut hulpbronne in die omgewing 

Die topbestuur van / n organisasie is verantwoordelik om 

interne sowel as eksterne hulpbronne in sy organisasie, 
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deeglik te verken en te evalueer. Terry & Franklin (1982:158) 

verwys hierna as 'n hulpbron audit. Daar behoort gelet te 

word op sterk en swakpunte in die organisasie met betrekking 

tot onder andere die bemarking van die organisasie; die 

finansiering van die organisasie; personeelaangeleenthede. 

.Stap 4 vasstelling van strategiese alternatiewe 

Organisasies kan een of 'n kombinasie van die volgende 

strategiee volg te wete: 

'n groei- en ontwikkelingstrategie; 

'n strategie van besnoeiing of inkorting van die 

funksies van die organisasie; 

'n strategie wat gemik is op die stabilisering van 

die organisasie. 

Die uiterste strategie wat gevolg kan word, is die van 

Iikwidasie of ontbinding van die organisasie. 

stap s Maak van strategiese keuse 

Hierdie laaste stap in strategiese beplanning is dikwels die 

moeilikste om te neem. Faktore wat die keuse van 'n 

strategie kan be1nvloed, is die volgende: 

die bestu_ur ·· se siening en beskouing van die 

eksterne omgewing; 

die bestuur se houding ten opsigte van die neem 

van risiko's; 

bestuur se kennis van strategiee wat in die 

verlede deur die organisasie benut is; 

die bestuur se organisatoriese en gesagstruktuur. 

Deur middel van taktiese beplanning word die doelwi tte bepaal 

met die oog op die bereiking van strategiese doelstellings. 

Taktiese planne behoort op skrif gestel te word. Daar moet 
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ook duidelik aangetoon word hoe die bereiking van 'n taktiese 

plan gemeet sal word. 

akkuraat wees. 

Die meting moet kw anti tatief en 

Ten opsigte van die take wat uitgevoer moet word ten opsigte 

van taktiese beplanning, moet ook bepaal word 

wie die verantwoordelikheid gaan neem om die taak 

uit te voer; 

die tyd of periode waarbinne die taak afgehandel 

moet word; 

hoeveel fondse bewillig sal word vir die 

afhandeling van die taak. 

Terry & Franklin (1982:122) noem dat daar beheer uitgeoefen 

moet word oor die aktiwiteite van die taktiese beplanning. 

Genoemde skrywers omskryf beheer as"··· determining what is 

being accomplished". Dit beteken dat die werkverrigting van 

werkers geevalueer moet word. Indien dit nodig is, behoort 

maatreels getref word om handelinge wat afwyk van die 

gestelde norme of standaarde weer in ooreenstemming met die 

verwagte werkprestasie te bring. 

Genoemde skrywers beklemtoon, ook soos certo (1983: 405), die 

noue verband tussen beplanning en beheer. Volgens hulle sal 

'n gebrek aan beheer direk bydra tot die mislukking van 'n 

plan. Elke plan behoort dus aan te toon hoe beheer daaroor 

uitgeoefen sal word. Deur die beheerproses word 

onaanvaarbare werkprestasie uitgeskakel deur wysigings in 

onder andere die plan aan te bring. Terry & Franklin 

(1982:423) konstateer in die verband "Effective controlling 

assists in the effort to regulate actual performance to 

assure that it takes place as planned". 

Die beheerproses is ingestel op die meting van die 

werkverrigting van die werknemer. Ten einde dit te doen, moet 

daar data met betrekking tot die werkverrigting ingesamel 
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word. Hierdie inligting kan verkry word deur persooonlike 

waarneming en mondelinge of geskrewe verslae (Terry & 

Franklin 1982: 431-433). Hierna word die werkverrigting 

vergelyk met die gestelde standaard. Slegs waar daar 'n 

groot afwyking van die standaarde is, moet regstelling gemaak 

word. Hier word die belangrike beginsel van beheer by 

uitsondering toegepas wat beteken dat slegs belangrike of 

uitsonderlike afwykings gerapporteer en.reggestel moet word 

(Terry & Franklin 1982:125). 

Wanneer betekenisvolle afwykings voorkom, moet onmiddellik 

opgetree word. Hierdie korrektiewe aksie word hanteer deur 

daardie persone wat gesag en beheer oor die werklike 

werkverrigting het. Hierdie korrektiewe optrede mag die 

wysiging van 'n plan behels, byvoorbeeld verandering in 

prosedures, metodes of standaard. 

Terry & Franklin (1982:426) verkies eerder die konsep 

remediele aksie as korrektiewe aksie, omdat die beheerproses 

meerimpliseer as net om probleme en foute te soek en om dit 

te korrigeer. · Die werknemer se samewerking moet verkry word 

om die oorsprong van die verskil in die resultate en 

standaard te kry. Dit verg dat 'n bestuurder opreg 

belangstel in die werker en horn ondersteun om die nodige 

aanpassings te maak. Terry & Franklin (1982:430) wys ook op 

die verband tussen die bestuursvlak van 'n bestuurder en die 

mate van die bestuurder se direkte beheerverantwoordelikheid. 

Sketnaties kan hierdie verband soos volg voorgestel word: 
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Figuur 2.10 

Beheerverantwoordelikheid van bestuurders 

volgens Terry & Franklin (1982) 

/'\. 
/ \. 

/ \. 
/ \. 

Top
bestuursv l ak 

Gemiddeld // \. 
/ .-...... '\. Middel

bestuursvlak 

Laag 

~ 

.---·/ .- / 
/ 

/ 
/ 

/ 

Voor 

,.,,,..- . ....- ........ 

Deurlopende 

Vorme van beheer 

·-'\.. ........ _ 
' ·-'\. 

'\.. 

' 
Nabeheer 

Laer
bestuursvlak 

Voorbeheer vind plaas deurdat daar reeds planne, prosedures 

en begrotings saamgestel is ten einde te verseker dat die 

uitvoering van take doeltreffend sal wees. Deur middel van 

deurlopende beheer, word verseker dat die taak volgens plan 

ui tgevoer word. Nabeheer vind plaas nadat die taak ui tgevoer 

is (Marx & Gous in Marx & Van Aswegen 1979:76; Trewatha & 

Newport 1982:432-434). 

Die topbestuur wat hoofsaaklik te doen bet met ender andere 

vasstelling van die beleid en beplanningsaktiwiteite wat die 

hele organisasie raak (dit is strategiese beplanning) , is dus 

betrokke by voorbeheer en ook nabeheer. Laasgenoemde bepaal 

in watter mate die langtermynplanne suksesvol uitgevoer is. 

Die topbestuur van 'n organisasie is weinig of geensins 

betrokke by deurlopende bestuur. 

Die middelvlakbestuurder is slegs by voorbeheer betrokke in 

soverre hulle verantwoordelik is vir die operasionalisering 

van ender andere beleid en prosedures. Hulle oefen beheer 
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uit oor die uitvoer van 'n plan en is hulle dus ook betrokke 

by nabeheer. 

Laervlakbestuurders wat direk betrokke is met die dag tot dag 

funksionering van werknemers, is hoofsaaklik betrokke by 

deurlopende beheer. Bestuur op hierdie vlak is slegs 

betrokke by voor- en nabeheer vir sover dit van toepassing 

is op hulle onmiddellike vlak van funksionering. 

Samevattend blyk die volgende uit die beplannings- en 

beheermodel van Terry & Franklin (1982) : Die model gee 'n 

vollediger prentjie van die beplannings- en beheerproses as 

wat dit die geval is met die model van Certo (1983), Kreitner 

{1980) en Schutte (1981). Terry & Franklin (1982) voeg 'n 

element by in die strategiese beplanningsfase naamlik die 

verkenning van die omgewing. Laasgenoemde behels onder andere 

die inwin van inligting met betrekking tot byvoorbeeld 

maatskaplike en ekonomiese faktore wat die organisasie mag 

beinvloed. Daar moet ook gelet word op sterk- en swakpunte 

in die organisasie. Met betrekking tot taktiese beplanning 

wys Terry & Franklin (1982) op die formulering van doelwitte 

wat meetbaar behoort te wees. Die beheerproses bevat 

dieselfde elemente as die beheerproses wat deur certo (1983) 

se model voorgestel word. La as tens toon Terry & Franklin 

(1982) aan dat bestuurders op verskillende bestuursvlakke by 

verskillende vorme van beheer betrokke is. 

2.6.4.1 Sleutelkonsepte van hierdie model vir die ontwerp van 

'n model vir welsynsorganisasies 

Met die oog op die ontwerp van 'n beplanning- en beheermodel 

behoort die volgende aspekte van Terry & Franklin (1982) se 

beplannings- en beheermodel aandag te geniet: 

{i) die belangrikheid van omgewingsverkenning in die 

strategiese beplanningsf ase 

(ii) die formulering van doelwitte wat kwantitatief meetbaar 
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is in die taktiese beplanningsfase 

(iii)sterk- en swakpunte met betrekking tot hulpbronne in die 

organisasie. 

Oaar word vervolgens gelet op drie beplanningsmodelle uit die 

maatskaplike werk naamlik die van Feinstein (1985), Skidmore 

(1990) en Vogel & Paterson (1985). 

DIE BEPLANNINGSMODEL VAN FEINSTEIN (1985) 

Feinstein (1985:36) konstateer dat strategiese beplanning 'n 

sistematiese benadering is waardeur 'n nie-winsgerigte 

organisasie kan verseker dat hy by veranderde 

omgewingsfaktore kan aanpas. Dit verseker 'n bestuurstyl wat 

proaktief is deurdat hindernisse geantisipeer en geleenthede 

gemaksimaliseer word. 

Feinstein (1985:36-37) wys verder daarop dat die strategiese 

beplanningsproses basies dieselfde is as die gewone 

beplanningsproses. Die verskil tussen strategiese 

beplanningsproses en die basiese beplanningsproses is dat 

eersgenoemde sekere tegniese verfyning ondergaan het 

(Feinstein 1985: 36). Die basiese elemente van beplanning 

te wete die assessering van die probleem, die omskrywing van 

die probleem, die selektering van die beste keuse vir die 

oplossing van die probleem, die ontwikkeling en 

implementering van die plan en die monitering van resultate, 

bly dieselfde. 

Feinstein (1985:36-37) haal United Way of America, 1983 se 

weergawe van die strategiese beplanningsproses soos volg aan 

om bogenoemde verfyning tussen strategiese beplanning en die 

basiese beplanningsproses aan te dui: 

* Assessering van 

eksterne omgewing 

programme 
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interne omgewing 
organisatoriese missie 

* omskrywing van 
bedreigings 
geleenthede 
alternatiewe 

* Selektering van 
geskikte programme, fasiliteite, strategiee en 

voorkeur projekte 

* ontwikkeling en implementering van 
projekte, programme en planne 

* Monitering van 
planne en vordering volgens planne 

Feinstein (1985:38-40) gee die volgende uiteensetting van die 
strategiese beplanningsmodel wat sy as die "organisatoriese 
ontwikkelingsbenadering" sien. {Kyk Figuur 2.11 p. 126). 
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Figuur 2.11 

Strategiese beplanningsmodel van Feinstein (1985) 

Analise 

Verwagting Prestasie Teens- Vooruit- Verwagtings 
van ver- in die woordige skattings van perso-
bruikers verlede situasie neel 

I I I 
I 

Identif iseer 
Bestuurs geleenthede Bestuurs 
intu1sie bedreigings waardes 

en sterk- en 
oordeel swakpunte 

I 
Stel doel-

Terug- ~ stellings en .___ Te rug-
veering doelwitte veering 

I 
Bepaal 
strategiee 
en beleid 

I 
Bepaal 
programme 
en projekte 

I 
Berei planne en begrotings veor: 

Feinstein {1985:38-40) beklemtoon die volgende aspekte in 

bogenoemde beplanningsmodel. Sy beskou strategiese beplanning 

as 'n "diagnostiese benadering" of 'n "organisateriese 

ontwikkelingsbenadering". Hiermee word · bedoel dat die 

grootste moontlike betrokkenheid van sleutelf igure in die 

beginfase van die beplanningsproses verkry behoort te word. 

Feinstein (1985:38) konstateer die volgende in verband met 

die diagnostiese benadering: " (it is) the most critical 

part of the planning excercise". Hierdie benadering word 
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gekenmerk deur {i) die inwin van inligting met betrekking tot 

die interne en eksterne omgewing van die organisasie en (ii) 

die ontleding en opweeg teen mekaar van die geleenthede en 

bedreigings {eksterne omgewing) en die sterk en swakpunte 

{interne omgewing) van die organisasie. Op grond van 

voorafgenoemde inligting word aksieplanne vir die organisasie 

ontwikkel. 

Laastens wys Feinstein {1985:38) daarop dat hierdie 

diagnostiese benadering tot die strategiese beplanning op 

sekere basiese aannames berus. 

* Antwoorde op vrae sal verskil namate verskillende 

belangegroepe daardeur geraak word. 

* In 'n organisasie is daar selde konsensus oor die 

aspekte met betrekking tot die interne en die eksterne 

omgewing. 

* Hoe breer die horisontale en vertikale basis is waarop 

inligting ingewin is, hoe meer realisties is die 

gevolgtrekkings waartoe gekom word. 

* Die proses van inligting inwin, skep die geleentheid om 

die vertroue te wen van belangegroepe. Oaardeur word 

ook 'n oop kommunikasienetwerk met die omgewing 

bewerkstellig. 

Dikwels gebeur dit dat dit wat beplan word, nie tot uitvoer 

gebring · word nie. Dit gebeur omdat die lede in 'n 

organisasie nooit werklik deel voel van die beplanning of dat 

hulle nooit werklik verbind voel tot die plan nie. Feinstein 

{1985:40) noem dat die diagnostiese benadering tot die 

beplanningsproses die grootste moontlike deelname van 

ondergeskiktes in 'n organisasie verseker. 

Samevattend blyk die volgende met betrekking tot Feinstein 

{1985) se beplanningsmodel. Die diagnostiese fase is 

soortgelyk aan Steiner & Miner (1977:185-189) se situasionele 

audit en Mcconkey {1981:26) se omgewingsanalise. Die model 
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beklemtoon egter in die aanvangsfase van beplanning die inwin 

van inligting met betrekking tot geleenthede en bedreigings 
in die eksterne omqewinq en swak- en sterkpunte in die 

interne omqewinq van die organisasie. Dit blyk verder dat die 

inhoud van die beplanningsmodel van Feinstein (1985) nie veel 

verskil van die reeds bespreekte beplanningsmodelle in die 

bedryfsekonomie nie. 'n Leemte in die bogenoemde bespreekte 

model is die feit dat daar nie voorsiening gemaak word vir 

missieformulering. 'n Verdere leemte is dat die model nie 'n 
duidelike onderskeid maak tussen strategiese en taktiese 
beplanning nie. Oaar is ook geen aanduiding van die 
beheerproses nie. 

2.6.5.1 Sleutelkonsepte van hierdie model vir die ontwerp van 

'n model vir welsynsorqanisasies 

2.6.6 

Wanneer daar op Feinstein (1985) se model gelet word, sou die 

volgende van belang wees in die ontwerpf ase van die beoogde 
maatskaplike tegnologie: 

(i) die verkenning van die interne omgewing van die 

organisasie in terme van swak- en sterkpunte wat 'n 
invloed op die funksionering van die organisasie mag he; 

(ii) die verkenning van die eksterne omgewing van die 

organisasie in terme van geleenthede en bedreigings wat 
'n invloed op die funksionering van die organisasie mag 
he; 

(iii)bogenoemde verkennings moet gedoen word binne die 

raamwerk van 'n analise van hoe die organisasie in die 

verlede presteer het, wat sy huidige prestasie is en die 

verwagtings oor toekomstige prestasies. 

DIE BEPLANNINGSMODEL VAN SKIDMORE (1990) 

Skidmore ( 1990: 44-51) se beplanningsmodel kan soos volg 
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voorgestel word. 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 

Stap 6 

Stap 7 

Figuur 2.12 

Beplanningsmodel van Skidmore (1990} 

Formuleer doelstellings 

I 

Ontleed organisasie se hulpbronne 

I 
Let op alternatiewe optredes 

I 
Antisipeer die uitkomste van elke 
alternatiewe optrede 

I 
Besluit op die beste plan 

I 
Beplan 'n aksieprogram 

I 
Wees oop vir verandering 

Skidmore (1990:44-53) gee die volgende verduideliking met 

betrekking tot sy beplanningsmodel. In stap 1 word daar 

aandag aan langtermyn- en korttermyndoelstellings gegee. 

Langtermyndoelstellings verwys na die doel van die 

organisasie se bestaan en waarom die organisasie gestig is. 

Hierdie langtermyndoelstellings stem ooreen met wat Kreitner 

(1980:83) die "doel" noem en Schutte (1981:54) die "missie". 

Korttermyndoelstellings fokus op die hede of die onmiddellike 

toekoms en is veral belangrik vir die daaglikse funksionering 

van die organisasie. Die vakkundige en administratiewe 

personeel in 'n welsynsorganisasie behoort op 'n demokratiese 

wyse betrokke te wees by die formulering van die 

doelstellings van die organisasie. 

In stap 2 van die beplanningsproses word 'n ontleding gemaak 

van die organisasie se ekonomiese en fisiese hulpbronne. Die 
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hulpbronne sluit ook die ontleding in van die organisasie se 

mannekrag. Met betrekking tot die personeel as hulpbron moet 

daar onder andere verseker word dat daar voldoende personeel 

is om die organisasie se doelstellings te bereik, dat hulle 

bekwaam is om die werk te kan doen en dat die personeel 

positief is ten opsigte van die doelstellings van die 

organisasie. 

Stap 3 verwys na die 

verskillende wyses van 

doelstellings te bereik. 

proses waar 

optrede om 

daar 

die 

gekyk word 

organisasie 

na 

se 

In stap 4 word die moontlike uitkoms geevalueer van elke 

alternatief wat oorweeg is om 'n bepaalde doelstelling te 

bereik. Deur die moontlike uitkomste van alternatiewe 

optredes teen mekaar op te weeg, kan daar op die beste 

alternatief besluit word. 

In stap 5 van die beplanningsmodel word daar besluit op die 

beste aksieplanne wat sal lei tot die bereiking van die 

organisasie se doelstellings. Aangesien organisasies dikwels 

meer as een doelstelling nastreef en meer as een aksieplan 

het, moet daar tussen die doelstellings geprioritiseer word. 

Sommige doelstellings verg onmiddellike aandag terwyl ander 

op die latere stadium aandag kan kry. 

Stap 6 behels die formulering van 'n spesifieke program 

waarvolgens 'n spesifieke doelstelling bereik gaan word. 

Programaksies word stap vir stap uiteengesit met 'n 

tydskedule vir die bereiking van die doelstelling. Daar moet 

ook voorsiening gemaak word vir die periodieke evaluering van 

die vordering wat gemaak word om die doelstelling te bereik. 

Die evaluering behoort in verslagvorm gedoen te word. 

Stap 7, die laaste van die beplanningsmodel, maak voorsiening 

vir aanpassings in die aksieplan en program wanneer die 

omstandighede dit noodsaak. Volgens Skidmore (1990:50) moet 
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bestuurders buigsaam wees in hulle beplanningsaktiwiteite. 

Samevattend blyk die volgende uit die model van Skidmore 

{1990) in vergelyking met die modelle wat reeds bespreek is. 

Die stappe in die model stem baie ooreen met die stappe in 

die beplanningsmodel van Certo (1983:87-89). Beide l~ klem 

op die formulering van doelstellings en alternatiewe optredes 

om doelstellings te bereik. Waar Certo (1983:468) 'n 

aanduiding gee van die verband tussen beplanning en beheer 

en die beheerproses beskryf, suggereer Skidmore (1990) in 

stap 6 van sy model, slegs dat beheer uitgeoefen meet word. 

Laasgenoemde skrywer se siening van langtermyndoelstellings 

verwys na die missie van die organisasie en 

kortterm}rndoelstellings na doelwitte wat bereik wil word. 

Soos Feinstein (1985:38) beklemtoon Skidmore (1990:45) ook 

die betrokkenheid van diepersoneel by die formulering van 

doelstellings vir die organisasie. Die beplanningsmodel van 

Skidmore (1990) bet die volgende te kortkominge: daar word 

nie aangedui of die verkenning van die omgewing 'n rol speel 

in die beplanningsproses nie; daar word nie gespesifiseer 

waar en wanneer beleid vir en standaarde van dienslewering 

en funksionering van die organisasie gef ormuleer moet word 

nie; ten einde in stap 7 van die model aanpassings met 

betrekking tot aksieplanne te kan maak, behoort daar 

terugvoering aan hoer bestuursvlakke oor die resultate van 

die planne te wees. Die leemte in die model is dat die 

terugvoeringsproses nie aangedui word nie. 

2.6.6.1 Sleutelkonsepte van hierdie model vir die ontwerp van 

'n model vir welsynsorqanisasies 

Dit blyk dat die model van Skidmore (1990) die volgende 

bydrae kan maak met betrekking tot die ontwerp van 'n 

beplannings- en beheermodel vir welsynsorganisasies: 

(i) Die personeel, vakkundig en administratief, behoort by 

die beplanningsproses betrokke te wees; 
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(ii) die doelstellings van die organisasie behoort in 'n 

prioriteitsordelys geplaas te word met die oog op die 

bereiking daarvan. 

DIE BEPLANNINGSMODEL VAN VOGEL & PATTERSON (1986) 

Volgens Vogel & Patterson (1986:54} stel strategiese 

beplanning 'n organisasie in staat om doelbewus te let op die 

interaksie van die organisasie met sy omgewing. Laasgenoemde 

help die organisasie weer om leemtes in beleid wat uitgevoer 

en doelstellings wat bereik wil word, te identifiseer. 

Hierdie leemtes, volgens Vogel & Patterson (1986:54), kan 

slegs geldentif iseer word indien die personeel op al d.ie 

bestuursvlakke van die organisasie 'n aandeel in die 

beplanningsproses het. Die betrokkenheid van die personeel 

by die strategiese beplanningsproses bring volgens Vogel & 
Patterson (1986:56) 'n gevoel van samehorigheid in 'n 

organisasie mee. Hierdie gevoel word verder versterk deurdat 

alle bestuursvlakke in 'n organisasie periodiek veranderde 

omstandighede in sy omgewing moet evalueer en aanpassings 

maak. 

Skematies kan Vogel & Patterson ( 1986: 55} se model van 

strategiese beplanning soos volg voorgestel word: 
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Figuur 2.13 

Strategiese beplanning volgens Vogel & Patterson {1986) 

Eksterne 
omgewing 

Interne 
omgewing 

Missie van die 
organisasie 

Strategie 

Take 

uitkomste 

Volgens Vogel & Patterson {1986:54) begin die strategiese 
·• 

beplanningsproses deur die verkenning van die eksterne 
omgewing waardeur die behoeftes wat die organisasie wil 

aanspreek geassesseer word. Deur die verkenning van die 

interne omgewing van die organisasie en evaluering van swak
en sterkpunte, bepaal die bestuur of die organisasie in staat 

is om die behoeftes aan te spreek. Hieruit spruit voort die 

formulering van die missie van die organisasie wat 'n 
aanduiding is van wat die organisasie wil doen. 

Strategie of strategiee verwys na wat die organisasie besluit 
het om te doen na aanleiding van sy missie. Hierna volg die 

proses waar gedetailleerde planne (take) ontwikkel word om 
die strategiee tot uitvoer te bring. Die uitkomste bepaal hoe 
goed die organisasie sy planne uitgevoer het. Enige afwyking 

van die plan(ne) kan meebring dat die strategie{e) van die 
organisasie aangepas moet word. 
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Samevattend blyk dit dat Vogel & Patterson (1986) in hulle 

strategiese beplanningsmodel na slegs enkele belangrike 

aspekte, wat deel is van die beplanningsproses, verwys. Daar 

word na omgewingsverkenning en missieformulering verwys, 

sonder om aan te dui of doelstellings op grond van 

eersgenoemdes geformuleer moet word. Geen melding word gemaak 

met betrekking tot beleidsverklaring, standaardstelling en 

die beheerproses nie. Die feit dat aanpassings gemaak moet 

word as daar van die planne afgewyk word, impliseer dat daar 

beheer oor die uitvoering van planne moet wees. Die 

uitvoering van take en die evaluering van uitkomste behoort 

deel van taktiese beplanning te wees wat nie so deur die 

model van Vogel & Patterson (1986) aangedui word nie. {Kyk 

2.6.4 p. 116 die model van Terry & Franklin 1982). 

2.6.7.1 Sleutelkonsepte van hierdie model vir die ontwerp van 

'n model vir welsynsorqanisasies 

Die strategiese beplanningsmodel van Vogel & Patterson (1986) 

beklemtoon die feit dat die strategiese beplanningsproses 

begin met die verkenning van die eksterne en interne omgewing 

van die organisasie en die formulering van 'n missie. 

Laasgenoemdes is aspekte wat in die ontwerp van die 

beplannings- en beheermodel vir welsynsorganisasies in 

gedagte gehou moet word. 

2.7 AANNAMES MET BETREKKING TOT BEPLANNING EN BEHEER AS 

BESTUURSFUNKSIES 

Uit die beskrywing van beplanning en beheer soos dit in die 

literatuur voorkom (kyk 2.3 p.55 tot 2.4.3 p.95) en die 

ontleding van die modelle (kyk 2.6.1 p. 100 tot 2.6.7 p.132) 

kan die volgende aannames met betrekking tot beplanning en 

beheer met die oog op die ontwerp van die maatskaplike 

tegnologie, geformuleer word. 

Daar sal na die ui teensetting van elke aanname (waar van 
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toepassing) in 'n blokkie of blokkies 'n aanduiding gegee 

word van die konsepte wat deel van die graf iese voorstelling 

van die ontwerpte beplannings- en beheermodel behoort te 

wees. 

AANNAME 1: Beplanning en beheer vind op elke bestuursvlak 

plaas. 

Hierdie aanname word ondersteun deur die siening van Rue & 
Byars (1986:151) en die modelle van Certo (1983) Schutte 

(1981) (Kyk 2.6.1 p.100 en 2.6.3 p.110). 

AANNAME 2: Verkenning van die belangrikste eksterne 

geleenthede en bedreigings en interne swak- en sterkpunte wat 

'n invloed op die funksionering van organisasie mag he, moet 

geeksploreer word. 

Die modelle van Terry & Franklin (1982) en Feinstein (1985) 

toon aan dat die verkenning van die interne en eksterne 

omgewing van die organisasie in die strategiese 

beplanningsf ase behoort plaas te vind. Skrywers soos Ou 

Preez (in Kroon 1986:159); Ginter et al (1985:583) en 

Mcconkey (1981:24-31) wys op eksterne en interne faktore 

waarop gelet behoort te word. (Kyk 2.3.5 p.65). Inligting met 

betrekking tot die eksterne en interne omgewing is belangrik 

vir die formulering vir die organisasie se doelstellings. 

(Kyk 2.3.3 p.60 stap 2 van die beplanningsproses). 

Eksterne omgewingsf aktore Interne omgewing 

Geleenthede bedreiging swak en sterkpunt 

I I 
Maatskaplike f aktore Dienslewering 
Ekonomiese f aktore Mannekrag 
Politieke faktore Finansies 
Tegnologiese faktore Bemarking 
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AANNAME 3: 'n Welsynsorganisasie behoort oor 'n duidelik 

geformuleerde missie te beskik. 

Die beplanningsmodel van Kreitner (1980), Schutte (1981), 

Terry & Franklin (1982) en Vogel & Patterson (1986) dui 

duidelik aan dat die formulering van 'n missie een van die 

eerste stappe in die beplanningsproses is. Schutte (1981:57) 

gee ~n uiteensetting van die doel van 'n missie. sender 'n 

missie sal 'n organisasie nie in staat wees om sy bestaansreg 

te regverdig nie. 

AANNAME 4: In 'n welsynsorganisasie behoort daar 

doelstellings te wees wat deur die organisasie nastreef word 

en spesif ieke doelstellings behoort vir elke afdeling 

geformuleer te word. 

Die model le van Schutte ( 1981) , Terry & Franklin ( 1982) , 

Feinstein (1985) en Vogel & Patterson (1986) toon aan dat die 

volgende logiese stap in die strategiese beplanningsfase die 

formulering van doelstellings is. sender doelstellings sal 

'n welsynsorganisasie nie weet wat hy wil bereik nie en 

gevolglik kan daar nie uitdrukking gegee word aan sy missie 

nie. (Kyk 2.3.5 p.74 stap 3 van die bespreekte strategiese 

beplanningsproses) . 

Doelstellings 

AANNAME 5: Die bestuur van 'n welsynsorganisasie behoort 

beleid neer te le met betrekking tot die verskill~nde 

afdelings SOOS 

aangeleenthede, 

organisasie. 

ender andere 

dienslewering en 

finansies, 

bemarking 

person eel 

van die 

Bogenoemde aanname word ondersteun deur Kreitner (1980: 86-87) 
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wat aantoon dat die afwesigheid van beleid meebring dat die 

werkverrigting van werkers nie binne die raamwerk van die 

organisasie se doel geskied nie. Die voordeel van beleid in 

'n organisasie is dat dit riglyne bied waarbinne besluite 

geneem kan word. {Kyk 2. 3. 3 p. 61 stap 4 van die 

beplanningsproses en 2.3.5 p.75 stap 4 van die strategiese 

beplanningsproses) 

---fl Beleid t-
AANNAME 6: Bestuurders in 'n welsynsorganisasie behoort te 

verseker dat daar 'n duidelike geformuleerde begroting is vir 

elke plan o,f program in die organisasie. 

Die model le van Schutte { 1981) en Terry & Franklin ( 1982) 

verwys na die begroting van die organisasie as die benutting 

van hulpbronne in die organisasie. sonder 'n begroting sal 

'n organisasie nie in staat wees om sy beplanning ui t te voer 

en beheer oor die aktiwiteite van werkers uit te oefen nie. 

(Kyk 2.3.3 p.61 stap 5 van die beplanningsproses) 

---11 Begroting Ii----
AANNAME 7: Middelvlakbestuurders {supervisors) behoort aan 

die hand van die geformuleerde doelwitte, aksieplanne vir 

hulle afdelings te formuleer, byvoorbeeld doelwitte ten 

opsigte van die welsynsprogram. 

Doelwitte is mikpunte waarop 'n welsynsorganisasie sy 

aktiwiteite rig. York {1982:110) omskryf 'n program as 'n 

sistematiese plan waardeur 'n welsynsorganisasie sy doelwiite 

kan bereik. 

Met so 'n aksieplan of program, is 'n bestuurder in staat om 

doelwitte wat die afdeling wil bereik, die prosedures wat 

gevolg moet word om die doelwitte te bereik en die middele 
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(begroting) wat nodig is om die doelwitte te bereik, te 

formuleer. {Kyk 2. 3. 2 p. 57 waar beplanning en planne bespreek 

word). 

Elkeen van die beplannings- en beheermodelle wat ontleed is, 

dui aan dat 'n plan of die ontwikkeling van 'n plan of planne 

die resultaat van beplanning is. 

Uit die beplanningsmodel van Schutte (1981) en Kreitner 

(1980) blyk dit dat daar slegs na die formulering van 

aksieplanne verwys word. Dit verwys inderdaad na die 

saamstel van 'n program aan die hand waarvan die 

geformuleerde doelwitte bereik kan word. Dit is hoofsaaklik 

die model van Terry & Franklin {1982) wat 'n duidelike 

onderskeid maak tussen program en doelwitte. 

Laasgenoemde skrywers wys daarop dat die samestelling van 'n 

program die volgende komponente kan insluit: doelwitte, 

beleid, prosedures en standaarde van dienslewering en 'n 

begroting {Terry & Franklin 1982:182). 

Dit blyk dus dat daar in die operasionele beplanningsfase aan 

doelwitformulering aandag gegee moet word. 

----ii Doelwitte 1~---

AANNAME 8: Daar behoort standaarde van werkprestasie 

neergele te word wat kan dien as maatstawwe waaraan die 

werkverrigting van ondergeskiktes gemeet kan word. 

Slegs die beplannings- en beheermodel van Schutte (1981) 

verwys na die stel van standaarde waaraan die werkprestasie 

van werkers gemeet word. Certo (1983) verwys ook indirek na 

die feit dat daar in 'n organisasie standaarde behoort te 

wees waaraan die werkverrigting van werkers gemeet kan word. 

Sonder kriteria waaraan werkverrigting gemeet kan word sal 

die bestuurder nie in staat wees om sy beheerfunksie uit te 
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oefen nie (Weihrich & Koontz 1993:579). 

Standaarde 

AANNAME 9: Maatskaplikewerkbestuurders op elke bestuursvlak, 

het 'n beheerfunksie en 'n verantwoordelikheid om beheer in 

'n organisasie uit te oefen. 

Hierdie aanname word ondersteun deur die bespreking van 

beheer soos dit op strategiese-, bestuurs- en operasionele 

beplanningsvlak voorkom. (Kyk 2.4.1 p.92, 2.4.2 p.93 en 2.4.3 

p.95). Die algemene leemtes in die bespreekte modelle is 

dat nie al die skrywers die beheerproses deel maak van hulle 

beplanningsproses nie. Slegs die modelle van Schutte 

(1981), Terry & Franklin (1982) en in 'n mindere mate die 

model van Vogel & Patterson (1986) gee 'n aanduiding dat 

beheer wel deel van die beplanningsproses is. 

Beheer 

AANNAME 10: Oaar behoort 'n stelsel in 'n organisasie te 

wees waardeur die werkverrigting van werkers geevalueer kan 

word en korrektiewe aksies geneem kan word. 

Slegs deur middel van 'n beheerstelsel sal 'n organisasie in 

staat wees om te kan bepaal of die beplande doelstellings en 

doelwitte bereik is. (Kyk 2.3.7 p.82 waar beheer as 

bestuursfunksie bespreek word). 

Die beplanningsmodel van Certo (1983) stel dit duidelik dat 

die uitoefening van beheer die meting of evaluering van die 

werkverrigting van werkers impliseer. Hierdie opvatting word 

verder ondersteun deur die uiteensetting van 'n beheerstelsel 

vir organisasies in 2.3.9. p.86. 
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Meting van werkverrigting~j~~~ 

AANNAME 11: 'n Welsynsorganisasie behoort in sy beplannings

en beheerproses oor 'n terugvoeringsisteem te beskik 

waarvolgens inligting oor die bereiking van doelstellings en 

doelwi tte in die organisasie aan werkers en bestuurders 

deurgegee kan word. 

Sander so 'n sisteem sal bestuurders nie in staat wees om 

regstellings te maak waar daar van beplande doelstellings en 

doelwitte afgewyk word nie. (Kyk 2.3.10 p.90 waar 'n 

bespreking van terugvoering en die beheerproses gegee word) . 

Die model van Terry & Franklin (1982), Feinstein (1985) en 

Schutte (1981) .dui aan dat terugvoering wel 'n komponent is 

in die beplannings- en beheerproses van 'n organisasie. 

AANNAME 12: 

behoort by 

Terugvoering 

Die personeel, vakkundig en administratief, 

die beplannings- en beheerproses van 'n 

organisasie betrokke te wees. 

Hierdie aanname word duidelik ondersteun deur Skidmore 

(1990:45) wat daarop wys dat al die personeel van 'n 

welsynsorganisasie by die beplanningsproses betrokke behoort 

te wees. (Kyk 2.6.6 p. 128). Hierdie betrokkenheid van die 

personeel is tot voordeel van die beplanningsproses en die 

funksionering van die organisasie. (Kyk 2.2.5 p.51 waar die 

belangrikheid van beplanning as bestuursfunksies bespreek 

word). 

Personeel 

AANNAME 13: In die beplannings- en beheerproses behoort daar 

onderskei te word tussen strategiese beplanning en beheer; 
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bestuursbeplanning en -beheer en operasionele beplanning en 

beheer. Laasgenoemde beplannings en beheervlakke behoort 

onderskeidelik aan die top-, middel- en/of laerbestuursvlak 

toegese word. 

Hierdie aanname word deur die model van Schutte (1981) en 

verder deur Camillus (1986: 19), Ramanathan (1982: 184) en Marx 

& Gous (in Marx & Van Aswegen 1979:75-76) onderskryf. (Kyk 

2.4.1 p.92, 2.4.2 p.93 en 2.4.3 p.95). 

---: strategiese beplanning en beheer I 
I 

-~~~: Bestuursbeplanning en -beheer I 
I 

-~~~: Operasionele beplanning en beheer :i----

2.8 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is aandag gegee aan die bestuur van 

welsynsorganisasies en is daar gewys op die belangrikheid van 

beplanning en beheer as bestuursfunksies. In die 

beplanningsproses is daar onderskei tussen strategiese 

beplanning en beheer, bestuursbeplanning en -beheer en 

operasionele beplanning en beheer. Uit die literatuur blyk 

dit dat daar beheer oor beplanning as bestuursfunksie 

uitgeoefen moet word. Bestuurders in 'n welsynsorganisasie 

het 'n beplannings- en beheerverantwoordelik met betrekking 

tot hulle bestuurvlak. Beheer moet oor ondergeskiktes se 

werkverrigting uitgeoefen word en daar moet 'n stelsel van 

terugvoering wees van inligting in die organisasie vanaf die 

grondvlakwerkers na die topbestuur en omgekeerd. Met die 

ui teensetting en beskrywing van beplanning en beheer as 
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bestuursfunksies is die doelstelling om 'n bydrae te maak tot 

die sisteem van kennis en om beplanning en beheer as 

bestuursfunksies te ontleed, bereik. 

Bestaande beplannings- en beheermodelle is beskryf en ontleed 

en daar kon sleutelkonsepte met betrekking tot beplanning en 

beheer geidentif iseer word wat op welsynsorganisasies van 

toepassing gemaak kan word. Hierdie sleutelkonsepte kon benut 

word om aannames te f ormuleer met betrekking tot beplanning 

en beheer as bestuursfunksies by welsynsorganisies. Met die 

bereiking van hierdie doelwitte is die doelstelling, naamlik 

om 'n ontleding te maak van die stand van beplanning en 

beheer as bestuursfunksies in die teorie, bereik. 
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HOOFSTUK 3 

'n EMPIRIBSE BEPALING VAN DIE STAND VAN BEPLANNING EN BEBBER BY 

WELSYNSORGANISASIES 

3.1 INLEIDING 

Die doelstelling van hierdie hoofstuk is om 'n ontleding te 

maak van die · stand van beplanning en beheer as 

bestuursfunksies in die praktyk. Ten einde die doelstelling 

te bereik is die doelwit gestel om empiries die stand van 

beplanning en beheer by welsynsorganisasies te bepaal. (Kyk 

1.5.1 p.27). Die voorafgaande aannames en die literatuur

studie dien as basis vir die opname van die stand van 

beplanning en beheer by welsynsorganisasies. Hierdie opname 

vorm nog deel van stap 2 van die analisefase van die 

ontwikkelingsnavorsingsmodel wat in die ondersoek gevolg 

word. (Kyk 1.3.1 Figuur 1.3 p.13). 

Vir hierdie opname is onderhoudskedules benut wat deur 

agt kantoorhoofde, 16 supervisors en 32 maatskaplike werkers 

in agt welsynsorganisasies voltooi is. (Kyk Bylae A, B en c 
vir die onderskeie onderhoudskedules en 1. 3. 2 p. 14 vir 

bespreking van die navorsingsprosedure en -metode) . 

In hierdie af deling word elke vraag in die onderskeie 

onderhoudskedules afsonderlik bespreek. Ooreenstemmende vrae 

in die onderskeie skedules word met mekaar vergelyk ten einde 

vas te stel of die onderskeie respondente saamstem of verskil 

met betrekking tot die beplanning- en beheeraktiwiteite in 

hulle organisasie. Hierdie vergelyking word ook gedoen ten 

einde die stand van beplanning en beheer by 

welsynsorganisasies te evalueer. Waar van toepassing, word 

daar ook 'n aanduiding gegee of die geformuleerde aannames 

bevestig word. Daar word vervolgens eers 'n ontleding gegee 

van die onderhoudskedule wat deur die agt kantoorhoofde 

voltooi is, dan volg die ontleding van die onderhoudskedule 
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wat deur die sestien supervisors voltooi is. Laastens word 

die 32 onderhoudskedules ontleed wat deur die maatskaplike 

werkers voltooi is. 

3.2 PROFIEL VAN K.ANTOORHOOFDE 

Vraag 1.1 tot 1.8 van die onderhoudskedule aan kantoorhoofde 

gee 'n oorsig van die profiel van van die kantoorhoofde wat 

by die opname betrek is. (Kyk onderhoudskedule - Bylae A) 

a. Posbenaminq van kantoorhoofde 

sewe kantoorhoof de het as direkteure en een as 

personeelbestuurder bekend gestaan. 

b. Tydperk wat pos beklee word 

Die agt kantoorhoofde is gemiddeld drie jaar in hulle huidige 

pos met 'n minimum van een jaar en 'n maksimum van dertien 

jaar. 

c. Akademiese kwalifikasie van die kantoorhoofde 

TABEL 3.1 

Jaar waarin hoogste kwalif ikasie behaal is deur kantoorhoofde 
N=S 

KWALIFIKASIE JAAR TOTAAL 

52 57 75 76 80 81 84 90 

M A MW •••••••• 1 l l 3 
B A HONS ••••• l l 2 
B A MW •••••••• l l 
Diploma in MW. l l 
Ander .••.•.... 1 1 

TOTAAL •••••••• l l l l 1 l 1 l 8 

Uit Tabel 3.1 is dit duidelik dat vyf respondente nagraadse 

opleiding het en dat vier respondente hulle hoogste 

kwalifikasie gedurende die tydperk tussen 1980 en 1990 behaal 
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het. Terwyl vier respondente hulle hoogste kwalifikasie in 

die tydperk tussen 1952 tot 1976 behaal het. Die 
Honneursgraad is in personeelbestuur terwyl die ander 'n 
diploma in algemene bestuur was. Twee kantoorhoofde beskik 

dus nie oor maatskaplikewerkopleiding nie. 

d. Reqistrasie by die suid-Afrikaanse Raad vir Haatskaplike werk 

Ses van die agt respondente is by die Raad geregistreer en 
hulle beoef en gemiddeld reeds sestien jaar die beroep 
maatskaplike werk. Van die res was een vir ongeveer 35 jaar 
'n direkteur van 'n maatskappy voor sy huidige betrekking en 
die ander respondent het ongeveer sewentien jaar as 
personeelbestuurder gewerk. 

e. Voriqe posisies beklee 

Die kantoorhoofde met maatskaplikewerkopleiding het gevorder 
vanaf die pos van maatskaplike werker wat direkte dienste aan 
kliente gelewer het, na 'n supervisor tot by hulle huidige 
pos. van die hoofde het onder andere ook poste beklee as hoof 
maatskaplike werker, as navorser by 'n Nasionale Raad, en 
privaat praktiserende maatskaplike werker. Die twee 

kantoorhoofde wat nie as maatskaplike werkers opgelei is nie, 
het poste as personeelbestuurder en direkteur van maatskappye 

beklee. Dit blyk dus dat die hoofde by 'n welsynsorganisasie 
hoofsaaklik tot so 'n pos toegetree het nadat hy of sy ten 
minste eers die pos van supervisor beklee het. 

f. Bestuurskursusse byqewoon en bestuursopleidinq onderqaan 

Die respondente het 'n verskeidenheid van kursusse in 
bestuurswese bygewoon. Van die kursusse was onder andere 
algemene bestuursvaardighede, personeelbestuur, finansiele 
bestuur en bemarking van welsynsdienste, die bestuur van 
menslike hulpbronne. Die duur van die kursusse het gewissel 

van een dag tot drie weke. 
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g. Departemente en/of afdelinqs in die welsynsorqanisasies 

Daar is gepoog om 'n beeld te kry van die verskillende 

afdelings in 'n organisasie ten einde die spanwydte van 

bestuur van die hoofde van kantore te bepaal. 

Na die ontleding blyk dit dat die afdelings in 

welsynsorganisasie enersyds verdeel word in vakkundige 

maatskaplikewerkdienslewering en andersyds in af delings wat 

met die administratiewe sake van 'n welsynsorganisasie 

handel. Met betrekking tot maatskaplikewerkdienslewering is 

die volgende afdelings gel.dent if iseer, naamlik aanmelding 

aannemingsorg, bemarking, bejaardesorg, gemeenskapswerk, 

gemeenskapsontwikkeling, kindersorg, ongehude ouersorg, 

pleegsorg, rekonstruksiewerk, studentepraktykskoling en 

vrywilligers. 

Met betrekking tot administratiewe sake is die afdelings met 

die volgende benamings in die agt welsynsorganisasies 

aangetref, naamlik ontvangs, finansies, fondsinsameling, 

personeel. 

Bogenoemde is die mees algemene afdelings/diensvertakkings 

wat by die welsynsorganisasies aangetref word. 

h. Aantal personeel 

Tabel 3. 2 gee 'n weergawe van die getal personeel indiens van 

die agt organisasies wat in hierdie ondersoek betrek is. 

Hierdie personeel verteenwoordig nie diegene wat by die 

takkantore van die organisasies in diens is nie. 
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TABEL 3.2 

Personeel in diens van die welsynsorganisasies 

Voltyds Voltyds Deeltyds Deeltyds TOTAAL 
·-· Permanent Tydelik Permanent Tydelik 

Administratiewe 
Person eel 248 16 43 307 

supervisors 56 7 1 64 

Maatskaplike 
werkers 188 2 54 l 245 

TOTAAL 492 18 104 2 616 

Uit Tabel 3.2 blyk dit dat die welsynsorganisasies 

hoofsaaklik .voltyds permanente en deeltydse permanente 

personee~. in diens het. Daar is gemiddeld 3,8 maatskaplike 

werkers vir elke supervisor en gemiddeld 77 personeellede per 

welsynsorganisasie. Daar kan dus afgelei word dat 

welsynsorganisasies in hierdie ondersoek oor relatief groot 

getalle personeel beskik. 

Uit die profiel van die kantoorhoofde kan daar afqelei word 

dat alma! tersiere opleiding ondergaan het. Slegs twee 

kantoorhoofde se formele opleiding was gerig op die bestuur 

van 'n organisasie. Die res van die kantoorhoofde se 

opleiding was in maatskaplike werk. Dit blyk dat die 

kantoorhoof de hoof saaklik deur die bywoning van 

bestuurskursusse hulle kennis met betrekking 'tot bestuur 

verbreed het. Die hoofde van kantore bestuur organisasies wat 

gemiddeld 77 personeellede per organisasie bet. Die 

organisasies is onderverdeel in 'n verskeidenheid van 

afdelings of departemente. Dit blyk ook verder dat die agt 

kantoorhoofde gevorder het vanaf 'n junior pos in dieselfde 

of ander organisasie tot die huidige pos as hoof. 

3.3 BESTAAN VAN 'N BEPLANNINGSKOMITEE 

Die kantoorhoofde moes aandui of hulle organisasie oor 'n 
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formeel saamgestelde beplanningskomitee beskik. (Kyk vraag 

2.1 van Bylae B). 

Al agt die organisasies beskik oor 'n formeel saamgestelde 
beplanningskomitee. Dit blyk dat die komitee hoofsaaklik 
saamgestel is uit die senior personeel. Dit is die direkteur 

en supervisors van 'n organisasie. By twee organisasies is 
die finansiele bestuurder ook lid van die beplanningskomitee. 
Dit is in ooreenstemming met Rue & Byars (1986: 151) se 
siening dat die topbestuur van 'n organisasie betrokke 

behoort te wees by die beplanningsaktiwiteite van 'n 
organisasie. In die praktyk is supervisors meer betrokke by 
die ui tvoering van die beplanning. Hierui t blyk di t dat 
supervisors by twee bestuursvlakke betrokke is. Een waar hy 

by beplanningsaktiwiteite betrokke is en 'n ander vlak waar 
hy die uitvoering van die beplanning behartig. King 
( 1979: 358-359) verwys na hierdie tweeledige betrokkenheid van 
supervisors as beplanningsorganisasie. 

Die kantoorhoofde is ook gevra om aan te dui aan watter sake 
hulle beplanriingskomitee aandag geskenk het gedurende die 
afgelope jaar. 'n Beperking in die vraag was dat die 

kantoorhoof de slegs die sake genoem het waaraan hulle 
beplanningskomi tee aandag gegee het. Hulle het nie al tyd 
aangedui hoe hulle aandag gegee het aan die genoemde sake 
nie, of wat hulle presies in die verband gedoen het nie. 

Die volgende sake het die aandag van die beplanningskomi tees 
geniet: 

welsynsprogramme en die hersiening en goedkeuring 
van riglyne met betrekking tot aanneming en pleegsorg. 
personeelbestuur. 

die ontwikkeling van 'n bestuursinligtingstelsel. 

die verbetering van 'n kostebeheersisteem. 
herevaluering van die begroting, fondsinsameling en 
donateurs as gevolg van verminderde staatsubsidie. 
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Die hersiening van die missie van die organisasie. 
Probleemverskynsels socs ender andere werkloosheid, 
armoede en straatkinders het aandag geniet. Di t is egter 
nie bekend presies wat die betrokke beplanningskomitees 

in die verband beplan het nie. 
aandag is gegee aan indiensopleiding van maatskaplike 
werkers, die akkommodering van maatskaplike hulpwerkers 
en die werwing van vrywillige werkers. 

beleid met betrekking tot kruiskulturele maatskaplike 
werk, aanmelding en maatskaplikewerkdienste aan ander 
etniese gemeenskappe bet aandag geniet. 

a. Benutting van 'n konsultant 

Die vraag is aan die kantoorhoofde gestel of hulle 
organisasie van 'n konsultant in hulle beplanningsaktiwiteite 
gebruik maak en indien wel, hoe dikwels. Ses van die 
organisasies benut 'n konsultant. Orie organisasies benut die 
konsultant een maal per jaar, twee een maal per maand en een 
elke tweede maand. 

Ui t voorafgaande ui teensetting kan daar afgelei word dat 
sommige beplanningskomitees van 'n konsultant gebruik maak. 
Hierdie beplanningskomitees het aandag gegee aan aktuele sake 
socs byvoorbeeld welsynsprogramme, werkloosheid, armoede en 
straatkinders. 

3.4 OMGEWINGSVERKENNING 

Die aanname is gemaak dat 'n welsynsorganisasie 'n 
verkenning behoort te maak van belangr ike omgew ingscenar io' s. 

(Kyk 2. 7 p. 13 5 aanname 2) • In die lig hiervan is die 
kantoorhoofde gevra om aan te dui watter omgewingsfaktore 'n 
rel speel in hulle beplanningsaktiwiteite en watter tipe 
hulpbronne hulle benut om inligting oor daardie faktore in 
te win. Hulle mos ook aandui hoe die ingesamelde inligting 
deel word van hulle beplanningsaktiwiteite. 
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a. omqewinqsfaktore 

Die kantoorhoofde is gevra om aan te dui watter van die 

volgende omgewingsfaktore, te wete maatskaplike, ekonomiese, 

politieke, kulturele, tegnologiese en wetlike in hulle 

beplanning oorweeg word. Hulle is ook gevra om, waar 

moontlik, die aard van die spesifieke omgewingsfaktore wat 

aandag geniet bet, aan te dui. Tabel 3. 3 gee 'n uiteensetting 

van die omgewingsfaktore wat in ag geneem was. 

TABEL 3.3 

omgewingsverkenning 
N=S 

Maatskap. Ekonomie. Politieke Kulturele Tegnolog.1 Wetlike 

n ' n .t n t n t n t n ' 
Ja .••. 8 100 8 100 7 87,5 7 87,5 5 62,5 7 87,5 
Nee ••• 1 12,5 1 12,5 3 37,5 1 12,5 

TOTAAL 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 

Uit Tabel 3.3 blyk dit dat die organisasies veral 

maatskaplike, ekonomiese, politieke en kulturele faktore 

tydens hulle beplanningsaktiwiteite in ag neem. Tegnologiese 

faktore word in 'n mindere mate in ag geneem. Dit blyk dus 

dat organisasies wel omgewingsfaktore in ag neem in hulle 

beplanningsproses. Hierdie inligting stel organisasies in 

staat om sterk- en swakpunte te identifiseer ten einde sy 

missie en doelstellings te formuleer. Dit is in 

ooreenstemming met Schutte (1981:9); Steiner & Miner 

(1977:95); Terry & Franklin (1982:157). 

Die aard van die omgewingsfaktore wat aandag geniet het, was 

die volgende: 

Ten opsigte van maatskaplike faktore is daar onder andere 

aandag gegee aan armoede, 

molestering. 

werkloosheid en seksuele 



151 

Met betrekking tot eltonomiese fa'.l!Ptore was heersende 

rentekoerse, beskikbaarheid van fondse en ·koste-effektiewe 

dienslewering belangrik. Die omvang van armoede en 

werkloosheid wat direk verband hou met die ekonomie, word ook 

in ag geneem. 

Politielte falttore is oorweeg waar dit 'n invloed op 

welsynsbeleid en maatskaplikewerkdienslewering mag he. 

I<ulturele faktore is belangrik omdat grater samewerking 

tussen en ui treiking na verskillende kul ture noodsaaklik is. 

Teqnoloqiese f aktore is in ag geneem met die oog op die 

benutting van rekenaars en oudio-visuele apparate vir 

indiensopleiding. 

Wetlike f aktore is belangrik in die lig van wetwysigings en 

die impak daarvan op maatskaplikewerkdienslewering en 

fondsinsameling. 

Die volgende hulpbronne is deur die organisasies benut om 

inligting in te win oor omgewingsfaktore. 

mondelinge terugvoering van die personeel self asook die 

klientsisteem 

f ormele skakeling met ander welsynsorganisasies 

benutting van konsultante en akademici 

gereelde bywoning van simposiums en inligtingsf orums 

doelbewuste benutting van massamedia onder andere 

koerante, radio en televisie 

gereelde bestudering van navorsingsverslae 

Die inligting wat die organisasies deur middel van 

voorafgenoemde bronne inwin, word deur middel van bespreking 

tydens verqaderinqs tussen die kantoorhoof en supervisors of 

tussen die kantoorhoof, supervisors en maatskaplike werkers 

deel van die beplanningsproses van die organisasie. 
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Met betrekking tot omgewingsverkenning kan daar af gelei word 

dat die kantoorhoofde doelbewus let op faktore wat 'n invloed 

mag he op die funksionering van hulle organisasie. 

3.5 FOJ<US VAN BEPLANNINGSAKTIWITEITE 

Die kantoorhoofde is gevra om aan te dui waarop hulle fokus 

in hulle beplanning ten opsigte van verskillende aspekte in 

hulle organisasie en watter bronne hulle benut om inligting 

oor hierdie aspekte in te win. Hulle mos ook aandui hoe die 

ingesamelde inligting deel word van die organisasie se 

beplanningsproses (Kyk vraag 3.2, 3.2.l en 3.2.2 van Bylae 

A). Die kantoorhoofde het soos volg op die vrae reageer. 

a. In die beplanning ten opsigte van dienslewering aan 

die kliintsisteem was die fokus op onder andere die 

benutting van meetinstrumente in die evaluering van die 

maatskaplike funksionering van die klient, die primere 

behoeftes van die klientsisteem en kruiskulturele 

dienslewering. 

b. Bronne wat benut is om inligting met betrekking tot 

bogenoemde in te win, was onder andere maandelikse 

statistieke, terugvoering van supervisors, maatskaplike 

werkers, predikante, ander professies betrokke by die 

klientsisteem. 

c. Met betrekking tot die finansies van die organisasie 

het die fokus geval op 1 n koste-effektiewe begroting en 

op fondsinsameling deur die skepping van projekte. 

d. Die bron wat hier benut is om inligting te kry, was 

hoofsaaklik die begroting en die f inansiele state. Dit 

geskied gewoonlik maandeliks of kwartaalliks en op 1 n 

formele wyse, byvoorbeeld deur middel van vergaderings. 

e. In die beplanning van die mannekrag van die organisasie 
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was die f okus op personeelontwikkeling, 

personeelbenutting, die organisatoriese klimaat en beter 

diensvoorwaardes aan die personeel. 

f. Bronne wat hier benut is om inligting in te win, was 

die person eel tydens personeelvergaderings en 

supervisors in beheer van 'n diensvertakking in die 

organisasie. 

g. In hulle bemarkingsbeplanning is gefokus op die 

bekendstelling van dienste, die uitbou van die beeld van 

die organisasie en die generering van fondse. 

h. Die bronne wat benut is om inligting oor bogenoemde in 

te win was onder andere die evaluering van projekte deur 

die personeel en informele terugvoering deur verbruikers 

van die diens. 

i. In die beplanning met betrekking tot fisiese hulpbronne 

onder andere geboue en vervoer, is daar aandag gegee aan 

die instandhouding en die ekonomiese benutting van 

geboue en motorvoertuie. 

j . Hier was die personeel, vakkundig en administratief, die 

grootste bron van inligting ten einde te beplan met 

betrekking tot die f isiese hulpbronne. 

k. Daar is kl em gele op die kommunikasieproses in die 

interne inligtingstelsel van die organisasies deur onder 

andere noodsaaklike inligting te dokumenteer ten einde 

'n effektiewe databasis te verseker. 

1. Ook hier was die personeel die hoofbron waardeur 

inligting ingewin word. Dit geskied hoofsaaklik deur 

middel van vergaderings. 

m. Daar word deurgaans deur middel van verslae aan en 
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besprekings deur komitee-, personeel- en 

beplanningsvergaderings verseker dat die inliqtinq deel 

word van die beplanningsproses van die 

welsynsorganisasie. 

Ui t voorafgaande kan afqelei dat die organisasies wel op 

mikrobestuursfaktore fokus wat 'n wesenlike rol speel of kan 

speel in die bestuur van die organisasie byvoorbeeld 

dienslewering aan kliente, finansies, mannekragbestuur en die 

bemarking van die organisasie. Kruger (in Kroon 1986:92-93) 

wys daarop dat inligting met betrekking tot hierdie 

mikrobestuursfaktore 'n belangrike rol speel in onder andere 

die formulering van doelwitte vir die organisasie. 

3.6 VOORUITSKATTINGSTEGNIEKE 

Welsynsorganisasies behoort erkendevooruitskattingstegnieke 

te benut in die beplanningsproses. Deur die benutting van 

vooruitskattingstegnieke word daar gepoog om te bepaal wat 

die toekoms mag inhou. Smith, Carroll, Kefalas & Watson 

( 1980: 151) stel dit soos volg: "Forecasting is part of 

planning that embodies our estimates, projections, or 

speculations about what conditions will be". 

In vraag 3.3 van die onderhoudskedule aan die kantoorhoofde 

(Kyk Bylae A) word daar gelet op die vooruitskattingstegnieke 

wat deur die organisasies vir beplanningsdoeleindes benut 

word. Tabel 3. 4 gee / n aanduiding van die 

vooruitskatingstegnieke wat benut word. 
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TABEL 3.4 

Benutting van vooruitskattingstegnieke 
N=S 

Self- Neiging Mark- Delphi- Paneelbe- Personeel 
oordeel analise navorsing met ode spreking mening 

n % n % n ' n ' n % n % 

Ja •••• 5 62,5 4 50 6 75 0 0 3 37,5 7 87,5 
Nee ••• 3 37,5 4 50 2 25 8 100 5 62,5 1 12,5 

TOTAAL 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 

Uit Tabel 3. 4 kan afgelei word dat die Delpbi-metode as 

voorui tskattingstegniek deur geen een van die respondente 

benut word nie. Verder blyk dit dat selfoordeel deur vyf 

(62,5%), marknavorsinq deur ses (75%) en die meninqs van die 
personeel deur sewe ( 87, 5%) welsynsorganisasies as die 

belangrikste vooruitskattingstegnieke in hulle beplanning 

benut word. 

Uit vooraf gaande kan af qelei word dat 

vooruitskattingstegnieke wel in die welsynsorganisasies benut 

word. Steiner & Miner (1977:94-97) wys daarop dat 

organisasies vooruitskattings behoort te maak in terme van 

onder andere verwagte maatskaplike, ekonomiese en politieke 

tendense in die samelewing. Hierdie vooruitskattings is 

noodsaaklik omdat beplanning toekomsgerig is. In sy geheel 

gesien blyk dit dat welsynsorganisasies in hierdie ondersoek 

van vooruitskattingstegnieke gebruik maak. Daar is egter nie 

in die ondersoek bepaal in watter mate van die tegnieke 

gebruik gemaak is nie. 

3.7 MISSIEFORMULERING 

Met betrekking tot die missie van / n organisasie is die 

aanname gemaak dat dat 'n welsynsorganisasie oor 'n geskrewe 

missie behoort te beskik. (Kyk 2.7 p.136 aanname 3). 
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Aan die hand van hierdie aanname is die kantoorhoof de gevra 

of hulle organisasie oor 'n missie beskik en wat die rol van 
hul Nasionale Raad in die formulering daarvan was. Hulle moes 
ook aandui of die missie al hersien is en watter rol die 
missie in die organisasie se beplanningsaktiwiteite speel. 

Hierdie vrae is aan die respondente gestel aangesien 'n 
missie die bestuur van 'n organisasie in staat stel om die 

bestaan en voortbestaan van sy organisasie te regverdig. Dit 

is ook naas die verkenning van die omgewing 'n primere stap 

in die beplannings- en beheerproses van 'n organisasie 
(Hellreigel & Slocum 1989:260-261; Schutte 1981:53-54; 
Weihrich & Koontz 1993:122). 

Al agt welsynsorganisasies beskik oor 'n missie waarvan ses 
in geskrewe vorm was. Die personeel van 'n organisasie wat 
nie oor 'n geskrewe missie beskik nie, mag beleef dat hulle 

slegs 'n dag tot dag bestaan het. Sender 'n geskrewe missie 

loop 'n organisasie die risiko om doelstellings te formuleer 
wat hy wil nastreef wat irrelevant tot sy "bedoelde missie" 
mag wees (Du Preez in Kroon 1986:173; Wheelen & Hunger 

1987: 12-13). Dit blyk ook volgens Van Zyl (in Kroon 1986: 120) 
en Wheelen & Hunger (1987:11) dat die formulering van die 

organisasie se missie die verantwoordelikheid van die 
topbestuur van 'n organisasie is. 

Na 'n ontleding van die ses geskrewe missies en gemeet aan 
die vereistes vir missie formulering soos bespreek in 2.3.5 
p. 73 stap 2 blyk die volgende: Al ses die missies het 

aangedui wat die aard van hulle dienste is en wie hulle 

klientsisteem is. Slegs vier organisasies het in hulle missie 
aangetoon hoe hulle beoog om hulle dienste te lewer. Twee 
organisasies het aangedui waar hulle dienste lewer, terwyl 

slegs een organisasie sy bestaansreg in sy missie verantwoord 
(met ander woorde die waarom vraag is beantwoord). Nie een 
van die organisasies dui aan watter voordeel die 
klientsisteem kan verwag om te kry as van die dienste gebruik 

gemaak word nie. 
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In aansluiting hierby is die kantoorhoofde ook gevra om hulle 

siening te gee van die rol van die missie in beplanning. Die 

respondente was nie baie duidelik in hulle antwoord op die 

vraag nie. Antwoorde het gewissel van "dit help met 

beplanning", "bied riglyne vir doelstellings" tot "dit help 

ons om te bepaal wat ons wil nastreef". 

As die missie volgens Terry & Franklin (1982:155}, Steiner 

& Miner (1977:99) en Mcconkey (1981:261) die primere stap in 

die beplanningsproses is, wat die bestaansreg en doel van 'n 

organisasie regverdig, kom di t voor asof die 

welsynsorganisasies hulle missie nie as die basiese f ondament 

sien waarop die funksionering van so 'n organis~sie gebou is 

nie. 

Die respondente is ook gevra om aan te dui watter rol bulle 

Nasionale Raad in die formulering van hulle organisasie se 

missie speel. 

Sewe (87, 5%) van die respondente het aangetoon dat hul 

Nasionale Raad geen rol speel in die formulering van hulle 

missie nie. Slegs een het genoem dat hulle missie gebou is 

op die missie van hul Nasionale Raad. 

Dit blyk dus dat die meerderheid van organisasies in terme 

van hulle missie onafhanklik en selfstandig funksioneer, ten 

spyte van die koordinerende, beplannings en samewerkende 

funksie van die Nasionale Rade (Theron soos aangehaal deur 

Grobbelaar in Grobbelaar 1977:10-11). Dit kan moontlik 

toegeskryf word dat die Nasionale Rade in die jare negentigs 

nie meer dieselfde prominente rol speel as in die 

sewentigerjare nie. 

Filho (1982:15-20) beskou die missie van 'n organisasie as 

dinamies van aard. Dit beteken dat 'n organisasie sy missie 

voortdurend moet bersien en aanpas. Dit is noodsaaklik omdat 

'n organisasie voortdurend moet aanpas by veranderinge in sy 
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omgewing andersins loop die organisasie gevaar om te stagneer 

en slegs 'n stryd om oorlewing voer. Lorange (1982: 130) 

beklemtoon in hierdie verband die volgende: "Rapid changes 
in the environment suggest that the definition of businesses 
should be reviewed frequently, so that the relevance of the 
business definitions can be maintained". Hierdie stelling 
is ook op die funksionering van welsynsorganisasies van 
toepassing. 

In die lig hiervan is die respondente gevra wanneer laas hul 

missie hersien is, waarom di t nodig was en deur wie die 
hersiening gedoen is. 

Die afgelope twee jaar het vyf (62,5%) van die 

hulle missie hersien, twee (25%) het nuut . , . 

organisasies 
saamgestelde 

missies en een (12,5%) weet nie wanneer laas hulle missie 
hersien is nie. 

Die redes wat aangevoer is waarom dit nodig was vir die 
hersiening is soos volg: "Missie is nuut saamgestel", ''nooit 
een gehad nie", "om 'n meer formele geskrewe missie te he", 
"politieke en maatskaplike veranderings in die samelewing het 
dit genoodsaak". 

Verder blyk dit dat hoofsaaklik die senior personeel in 'n 
organisasie die hersiening van die missie onderneem. 

Daar kan ui t bogenoemde afqelei word dat die die 
welsynsorganisasies oor onbevredigende geformuleerde missies 

beskik. Die meeste missie omskrywings voldoen nie aan die 

basiese vereistes van 'n missie nie. Daar word verder afgelei 
dat die meerderheid kantoorhoofde die formulering van 'n 
missie nie as eenmalige gebeurtenis sien nie, maar dat die 

hersiening daarvan wel nodig is. 
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3.8 DOELSTELLINGFORMULERING 

Naas die formulering van 'n missie is die aanname ook gemaak 
dat 'n welsynsorganisasie doelstellings behoort te formuleer 

wat hy oor 'n tydperk wil bereik. (Kyk 2.7 p.136 aanname 4; 
Hellreigel & Slocum 1989:202; Weihrich & Koontz 1993:130-131; 
Wheelen & Hunger 1987:13). In die lig hiervan is die 
kantoorhoofde gevra om aan te toon watter doelstellings in 
hulle organisasie in 'n geskrewe en watter in 'n ongeskrewe 
vorm is; op watter wyse word die doelstellings aan die 
personeel beskikbaar gestel word; hoe verseker word dat 

doelstellings bereik word; in watter mate die doelstel1ings 
van hulle Nasionale Raad in ag geneemword in die formulering 

van doelstellings vir die organisasie; en wie verantwoordelik 
is vir die formulering van doelstelings. 

Tabel 3.5 gee 'n aanduiding of doelstellings ten opsigte van 
die verskillende afdelings in geskrewe of ongeskrewe vorm is. 

TABEL 3.5 

Doelstellings in geskrewe vorm 
N=B 

Diena- Vakkund. Administr Finansies Hulp- Bemark-
lewering personeel personeel bronne ing 

n % n % n % n % n % n % 

Ja •••• 8 100 8 100 8 100 8 100 7 87,S 7 87,S 
Nee .•• l 12,S l 12,S 

TOTAAL 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 

Uit Tabel 3. 5 blyk dit dat die meerderheid van die 
doelstellings ten opsigte van die verskillende afdelings van 

die welsynsorganisasies in 'n geskrewe vorm is. 

Die doelstellings wat in 'n geskrewe vorm is, word deur 
middel van vergaderings en skriftelike dokumentasie aan die 
personeel beskikbaar qestel. Die personeel is ook self 

betrokke by die formulering van doelstellings en hulle dra 
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gevolglik kennis daarvan. Doelstellings wat nie in 'n 

geskrewe vorm is nie, word deur middel van vergaderings aan 
die personeel oorgedra. 

Daar word verseker dat die doelstellings van die organisasie 
bereik word deur middel van deurlopende evaluering deur die 
kantoorhoof, supervisor en bestuurskomitee van onder andere 
die welsynsprogram, maandelikse statistieke en die begroting. 

Slegs vyf van die welsynsorganisasies neem die doelstelling 

van hulle Nasionale Raad in ag by die f ormulering van hulle 
eie doelstellings. In aansluiting by die vraag blyk dit dat 
slegs senior personeel, dit is hoofde en supervisors, 

verantwoordelik is vir die f ormulering van doelstellings in 
die organisasie. 
betrokke is nie. 
doelstellings van 

Dit is opvallend dat grondvlakwerkers nie 
Dit is ook verder opvallend dat die 

Nasionale Rade by 'n groter aantal 
organisasies 'n rol speel as wat die geval was met die missie 
van die Rade. 

Uit voorafgaande bespreking kan daar afgelei word dat die 
welsynsorganisasies wel doelstellings formuleer. In hierdie 
ondersoek is daar egter nie bepaal in watter mate die 
doelstellings van die organisasies by hulle geformuleerde 
missie aansluit nie. Die haalbaarheid en die omvang van die 
doelstellings in terme van die bestaansreg van die 
organisasie is dus nie geevalueer nie. Die doel was bloot om 
te bepaal of organisasies wel doelstellings formuleer. 

3.9 BELEIOFORMULERING 

Die aanname is gemaak dat welsynsorganisasies 
beleidsverklarings behoort neer te le vir die verskillende 

afdelings en/ of diensvertakkinge in die organisasie. (Kyk 2. 7 
p.136 aanname 5). Beleidverklarings dien as riglyne vir 
besluitneming en dit behoort te verseker dat die besluite in 
ooreensternmming met die doelstellings van die organisasie is 
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(Hodgetts & Kuratho 1990:171). vraag 6. 1 tot 6. 5 van die 

onderhoudskedule aan die kantoorhoofde (Kyk Bylae A) maak 

voorsiening vir die stand van beleidsformulering by die 

organisasies. 

Tabel 3.6 gee 'n weergawe van die vraag of die organisasies 

oor geskrewe beleid beskik met betrekking tot verskillende 

diensvertakkings en/of afdelings. 

TABEL 3.6 

Beleid in geskrewe vorm 
N=8 

Di ens- Vakkundig Administ. Finansies Hulpbron- Bemark-
lewering personeel personeel ne ing 

n % n % n % n % n % n % 

Ja •••• 7 87,5 7 87,5 7 87,5 6 75 7 87,5 6 75 
Nee ••• 1 12,5 1 12,5 1 12,5 2 25 1 12,5 2 25 

TOTAAL 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 

Uit Tabel 3.6 kan afgelei word dat daar qeskrewe beleid ten 

opsigte van die belangrikste afdelings in die welsyns

organisasies bestaan. Dit blyk dus dat die organisasies 

funksioneer ooreenkomstig die algemene siening dat daar 

beleid ten opsigte van verskillende afdelings van 'n 

organisasie geformuleer behoort te word. Dit is in 

ooreenstemming met Filho (1982:13-20) se siening in hierdie 

verband. 

Die inhoud van die qeskrewe beleid word aan die personeel 

oorgedra of beskikbaar gestel hoofsaaklik deur middel van 

handleidings, inligtingstukke en vergaderings. Waar beleid 

nie qeskrewe is nie, 

oorgedra. Skidmore 

belangrikheid van 

is dit mondelings aan die werknemers 

(1990:164-165) le klem op die 

eff ektiewe kommunikasie in 'n 
welsynsorganisasie. Sou die mondelingse oordra van ongeskrewe 

beleid nie effektief gedoen word nie, loop die werkers die 

risiko om verkeerde besluite in sy werksituasie te neem. Hy 

konstateer in die verband: "How can sound policies be 
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formulated if staff communication does not take place? Two

way communication is part of the democratic process and is 

essential for making sound decisions and determining 

effective policies" (Skidmore 1990:165). 

Op die vraag of hulle Nasionale Raad 'n rol speel in die 

formulerinqvan beleid van hulle organisasie, was die reaksie 

SOOS volg: 

Orie van die respondente toon aan dat hulle Nasionale Raad 

qeen rol speel in die f ormulering van hulle beleid nie en vyf 

is van mening dat die beleid van hulle Nasionale Raad wel 

bree riglyne bied waarbinne hulle hul beleid formuleer. Oaar 

kan dus afgelei word dat die organisasies ooreenkomstig die 

aanvaarde praktyk optree, in die sin dat Nasionale Rade 

beleid op nasionale vlak formuleer en welsynsorganisasies 

hulle eie beleid dienooreenkomstig aanpas. Dit is in 

ooreenstemming met Grobbelaar (1977:9-20) se uiteensetting 

van die rol van Nasionale Rade en beleidformulering. 

By die formulerinq van beleid in die agt welsynsorganisasies, 

blyk dat slegs die senior personeel daarby betrokke is. Een 

respondent het egter aangedui dat grondvlak maatskaplike 

werkers wel inspraak in beleidformulering het. In die 

f ormulering van die vraag oor beleidf ormulering is daar nie 

verwys na beleid op verskillende bestuursvlakke nie. Dit kon 

daartoe geiei het dat die kantoorhoof de in die beantwoording 

van die vraag slegs gedink het in terme van beleid op 

topbestuursvlak. 

Daar kan aanvaar word dat daar 'n groter betrokkenheid van 

die grondvlak behoort te wees met betrekking tot 

beleidsformulering insake die dag-tot-dag funksionering van 

die organisasie. 

In aansluiting by voorafgaande vraag is daar ook bepaal of 

die organisasies enige beleidverandering die afgelope jaar 
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{in terme van die ondersoekperiode September 1991 tot 

September 1992) gemaak het, waarom dit nodig was en wat die 

aard daarvan was. Die respondente het soos volg op die vrae 

reageer: 

Ses (75%) van die organisasies het wel sekere 

beleidsaanpassings gemaak. Die respondente het demografiese 

veranderings, politieke faktore en die beleid van die Staat 

as redes aangevoer waarom di t nodig was om beleid in die 

organisasie te verander. Hierdie beleidaanpassing bet 

betrekking gehad op f ondsinsameling en die omvang van 

dienslewering aan alle etniese groepe. 

Met betrekking tot die vraag hoe daar verseker word dat die 

beleid van die organisasie uitgevoer word, blyk dit dat 

hoof saaklik supervisors toesien dat die beleid van die 

welsynsorganisasie korrek uitgevoer word. 

Uit voorafgaande kan daar afgelei word dat die personeel by 

die welsynsorganisasies bekend is met die geskrewe beleid van 

die verskillende afdelings in die organisasie. Dit blyk ook 

dat senior personeel verantwoordelik is vir die aanpassing 

van die organisasie se beleid binne die bree raamwerk van die 

beleid van hulle Nasionale Raad. 

3.10 STANDAARDE TEN OPSIGTE VAN WERKVERBIGTING 

'n Verdere aanname was dat 'n welsynsorganisasie standaarde 

van werkprestasie behoort te he aan die hand waarvan die 

werkverrigting van ondergeskiktes gemeet kan word. {Kyk 2.7 

p.138 aanname 8). Volgens Weihrich & Koontz (1993:578-579) 

is die stel van standaarde van werkverrigting een van die 

primere stappe in die beheerproses. Werkstandaarde dien as 

die skakel tussen beplanning en beheer { Van Niekerk 1987: 36-

37). Ten einde hierdie aanname te evalueer is vraag 7.1 tot 

7.3 in die betrokke onderhoudskedule aan die kantoorhoofde 

gestel. Tabel 3.7 gee die respons van die kantoorhoofde op 
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die vraag of daar geskrewe standaarde ten opsigte van die 

dienslewering van die vakkundige en administratiewe personeel 

en vrywillige werkers, waaraan hulle werkverrigting gemeet 

kan word, bestaan. 

TABEL 3.7 

standaarde t.o.v taakverrigting 
N=B 

Vakkundige Adminstrat. vrywillige 
personeel personeel werkers 

n % n ' n ' 
Ja • ••• 7 87.5 4 50.0 4 50.0 
Nee ••• 1 12.5 4 50.0 4 50.0 

TOTAAL 8 100.0 8 100.0 8 100.0 

Dit blyk dat hoofsaaklik ten opsigte van die adrninistratiewe 

personeel en vrywillige werkers daar by vier (50%) van die 

welsynsorganisasies geen geskrewe standaarde bestaan nie. 'n 

Vraagteken kan geplaas word of laasgenoemde 

welsynsorganisasies in staat is om effektiewe beheer oor sy 

administratiewe personeel · uit te oefen indien daar nie 

geskrewe standaarde van werkverrigting in die organisasies 

bestaan nie. 

Waar die standaarde van werkverriqtinq in 'n qeskrewe vorm 

bestaan, word dit deur middel van 'n personeelhandleiding, 

ander dokumentasie of die posomskrywing aan die werkers 

beskikbaar gestel. Waar die standaarde nie in 'n qeskrewe 

vorm bestaan nie, word dit onder andere deur middel van 

indiensopleiding aan die personeel beskikbaar gestel. 

Die kantoorhoofde moes ook aandui wie verantwoordelik is vir 

die vasstelling van standaarde. Dit blyk dat die 

verantwoordelikheid 

organisasies berus. 

grondvlakwerkers ook 

op die senior personeel in die 

Slegs een kantoorhoof het genoem dat 

betrokke is by die vasstelling van 

standaarde van diensverrigting. 
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Die kantoorhoof de het die volgende waarde gesien in die stel 

van standaarde vir werkverrigting, "dit dien as 

beheermiddel", "belangrik vir die beeld van die organisasie", 

"bied rigting aan dienslewering", "werkers weet wat van hulle 

verwag word". 

Ui t bogenoemde bespreking kan afgelei word dat die 

organisasies moeite doen om hulle werkers op hoogte te hou 

van die standaarde ten opsigte werkverrigting. Daar kan 

verder afgelei word dat, ten spyte van die feit dat sommige 

organisasies nie oor geskrewe standaarde beskik nie, 

welsynsorganisasies standaardstelling as belangrik beskou. 

3.11 BEGROTING VAN DIE ORGANISASIE 

Die aanname is gemaak dat organisasies oor 'n begroting 

behoort te beskik vir elke plan of program. (Kyk 2.7 p.137 

aanname 6) • Die doel was nie om 'n ontleding van hulle 

begrotings te maak in terme van inkomste en uitgawes nie. 

Daar is slegs geeksploreer met betrekking tot: wie die 

begroting goedkeur en hoe die. jaarlikse begroting saamgestel 

word; die belangrikheid van die hersiening van die begroting 

en hoe beheer oor die inkomste en uitgawes uitgeoefen word; 

en die betrokkenheid van die qrondvlak by en beheer oor die 

begroting. 

By al die welsynsorganisasies is dit die bebeerraad van die 

organisasie wat die beqroting qoedkeur. Die algemene 

prosedure wat gevolg word in die proses van qoedkeuring van 

die begrotinq is die volgende: 

Elke supervisor in beheer van 'n afdeling of diensvertakking 

in die organisasie is saam met die kantoorhoof 

verantwoordelik vir die samestelling van 'n begroting. 

Gewoonlik is die f inansiele bestuurder ook hierby betrokke. 

Die totale begroting word dan aan die beheerraad vir 

goedkeuring voorgele. 
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Die jaarlikse bersieninq van 'n organisasie se begroting is 

vir die respondente belangrik ( i) om wanbesteding en 

oorbesteding te voorkom, (ii) omdat die behoeftes van die 

gemeenskap voortdurend verander op politieke, maatskaplike 

en ekonomiese terreine. Bebeer word hoofsaaklik maandeliks 

of drie maandeliks uitgeoefen om te verseker dat die 

organisasie se ui tgawes nie hulle inkomste oorskry nie. 

Hierdie bebeer geskied aan die hand van die evaluering van 

die f inansiele state van die organisasie. Die persone wat 

betrokke is by die uitoefening van die beheer is gewoonlik 

'n kombinasie van die beheerraad, direkteur (kantoorhoof), 

supervisors en finansiele bestuurder. 

Slegs by vier (50%) van die welsynsorganisasies is die 

maatskaplike werkers, as qrondvlakwerkers, betrokke by die 

begrotingsamestelling. Hulle word deur middel van 

vergaderings of hulle welsynsprogram die geleentheid 

gebied om betrokke te wees of om 'n bydrae te lewer in die 

saamstel van die organisasie se begroting. 

Redes waarom die grondvlak nie betrokke by die saamstel van 

die begroting van 'n welsynsorganisasie is nie, is die 

volgende, "hulle beskik nie oor die genoegsame kennis nie", 

"finansiele deskundige word hiervoor gebruik", "organisasie 

is te groot en maak dit onprakties". 

Daar word ui t bogenoemde bespreking af qelei dat daar hoe 

prioriteit aan die begroting van die organisasie geskenk word 

omdat: hoofsaaklik senior personeel en die beheerraad by die 

saamstel en goedkeuring van die begroting betrokke is; die 

begroting gereeld hersien word; daar beheer oor die begroting 

uitgeoefen word. Dit blyk verder dat administratiewe 

personeel, afgesien van die f inansiele bestuurder, nie 

inspraak in die samestelling en/of hersiening van die 

begroting het nie. 
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3.12 PRESTASIEBEOORDELING 

Die vrae met betrekking tot die prestasiebeoordeling van die 
grondvlakwerkers (kyk vrae 9.1 tot 9.6 van die 
onderhoudskudele Bylae A) is gegrond op die aanname dat die 
standaard van werkverrigting van individuele werkers deur 'n 
prestasiebeoordeling van sodanige werker gemeet kan word. 
(Kyk 2. 7 p.139 aanname 10). Prestasiebeoordeling · of 
evaluering van werkprestasie deurloop die proses van die 
meting van die werk teen die standaard tot die uiteindelike 

neem van korrektiewe stappe indien nodig. (Kyk 2. 3. 9 p. 86 vir 
die uiteensetting van die proses). 

Al agt kantoorhoofde het aangedui dat hulle maatskaplike. 

werkers aan prestasiebeoordelinq blootgestel word. Ses het 

'n jaarlikse prestasiebeoordeling terwyl een dit 2 maal per 
jaar doen en een evalueer hulle werkers kwartaalliks. 
Hierdie beoordeling word hoofsaaklik deur die supervisors 

gedoen. 

Redes wat aangevoer is vir die doel van hulle 
prestasiebeoordelinq was, dat dit benut word om standaard en 
werkverrigting te evalueer. Di t hied ook die geleentheid vir 
die verbetering van dienslewering. 

Die prestasiebeoordeling word hoofsaaklik aan die hand van 

'n evalueringsvorm gedoen en gesprekvoering met die betrokke 
werker. 

Die respondente het ui teenlopende menings gegee van hoe 
verseker word dat die resultate van die prestasie

beoordelings in hulle beplanningsisteem terugqevoer word. 
Die volgende metodes word gevolg:-

* Terugvoering van die prestasiebeoordelings word aan die 
bestuursvergadering gegee met die oog op die aanpassing 
in beplanning 
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* Resul tate word teruggevoer na indiensopleidingsprogramme 

* Die benutting van die doelwitbestuurstelsel. Dit behels 

die evaluering van die bereiking van doelwitte. 'n 

Kombinasie van die volgende persone is hierby betrokke, 

te wete die kantoorhoof, supervisor en maatskaplike 

werkers. 

Die·· .respondente moes aandui watter inligtingstelsels hulle 

benut om terugvoering van die werkverrigting van hulle 
~ 

werkers te ontvang. Ten opsigte van beide die vakkundige en 

administratiewe personeel, was die kommunikasiekanaal 

gewoonlik deur middel van senior personeellede, te wete 

assistant direkteur, supervisors, senior administratiewe 

beampte of finansiele bestuurder. Hierdie terugvoering het 

hoof saaklik geskied deur middel van samesprekings tussen en 

met senior personeellede. 

Met betrekking tot evaluering van die werkverrigting van die 

werkers kan daar afgelei word dat die organisasies die doel 

van prestasiebeoordeling sien as die wyse waarop die 

werkverrigting van die werkers bevorder kan word. Die 

beoordeling vind minstens jaarliks plaas. Daar word op 'n 

formele wyse gesorg dat die resultate van die beoordeling 

deel word van hulle beplanningsisteem. Dit is hoofsaaklik 

senior personeel wat benut word in die proses van 

prestasiebeoordeling. 

3.13 UITVOER EN BEHEER OOR BEPLANNING 

Die vraag is aan die kantoorhoofde gestel hoe hulle verseker 

dat die beplanning in hulle organisasie ui tgevoer word en 

hoe beheer daaroor plaasvind. (Kyk vraag 10 in Bylae A). 

Volgens die kantoorhoofde word daar hoofsaaklik deur middel 

van vergaderings (tussen senior personeel, dit is die 

direkteur en supervisors) verseker dat die organisasie se 

beplanning uitgevoer word. In aansluiting hierby dien die 

begroting en maandelikse statistieke van die werkers as 
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beheermaatreels. 

samevattend blyk die volgende met betrekking tot beplanning 

en beheer as bestuursfunksies en die stand van die funksies 

by welsynsorganisasies soos bevind deur middel van die 

onderhoudskedules wat deur die kantoorhoofde voltooi is. 

Die organisasies hanteer hulle beplanningsaktiwiteite deur 

middel van 'n beplanningskomitee met die fokus op ender 

andere die klientsisteem en maatskaplikewerkdienslewering. 

Omgewingsf aktore word deurgaans met die oog op beplanning in 

ag geneem. Daar word op 'n formele wyse te werk gegaan om 

inligting met betrekking tot omgewingsfaktore in te samel 

ten einde dit deel te maak van die organisasie se 

beplanningsproses. Die menings van die personeel is die 

belangrikste vooruitskattingstegniek wat deur die 

organisasies benut word. Al agt organisasies beskik oor 'n 

missie en hulle Nasionale Raad speel 'n minimale rol in die 

formulering van 'n missie vir die organisasie. Doelstellings 

is grootliks in geskrewe vorm en word op f ormele wyse ender 

die aandag van die personeel gebring. Die grondvlak is nie 

betrokke by die evaluering of formulering van doelstellings 

nie. Ook die beleid van die organisasies is hoofsaaklik in 

geskrewe vorm en word onder andere deur middel van geskrewe 

dokumentasie onder die aandag van die personeel gebr ing. 

Nasionale Rade speel 'n groter rol in beleidformulering van 

die organisasies as wat dit die geval met 

doelstellingformulering is. Met die oog op die beheerproses 

is standaarde van taakverrigting hoofsaaklik ten op sigte 

van die maatskaplike werkers in geskrewe vorm. Die 

organisasies handhaaf enersyds 'n eenvormige prosedure in 

die saamstel van hulle begroting en andersyds is die 

maatskaplike werkers weer minimaal betrokke in die proses van 

begrotingsformulering. Die jaarlikse hersiening van die 

begroting dien as belangrike beheermiddel. 

Prestasiebeoordeling word deur al die organisasies op 'n 

formele wyse onderneem. As deel van die beheerproses word 
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daar toegesien dat die resultate van die evaluering dee1 word 

van die beplanningsproses. 

3.14 PROFIEL VAN SUPERVISORS 

Daar word vervolgens 'n ontleding gegee van die opname by 

supervisors met betrekking tot beplanning en beheer as 

bestuursfunksies; 

Sestien supervisors, twee per organisasie, was by die opname 

betrek. Die supervisors het die onderhoudskedule in Bylae B 

voltooi. Waar daar meer as twee supervisors by een 

organisasie was, is 'n seleksie aan die hand van 'n 

eenvoudige ewekansige steekproef met behulp van 'n tabel van 

toevallig:e getalle gemaak. (Kyk 1. 3. 2 p.14 vir die bespreking 

van die navorsingsplan). Vraag 1.1 tot 1.7 van die 

onderhoudskedule aan die supervisors gee 'n oorsig van die 

profiel van die respondente. 

a. Posbenaming van supervisors 

Die maatskaplike werkers het 6f as 'n supervisor, of 
programbestuurder 6f as 'n senior maatskaplike werker bekend 

gestaan. 

b. Duurte van posbekleding 

Die supervisors was gemiddeld 3,7 jaar, teenoor die 3 jaar 

van kantoorhoofde, in hulle huidige pos. Die poste is vir 

tydperke van minstens 1 jaar tot hoogstens 5 jaar en 6 maande 

beklee. 

c. Hoogste kwalifikasie bebaal deur supervisors 

Tabel 3.8 gee 'n uiteensetting van die hoogste kwalifikasie 

wat die supervisors behaal het en Tabel 3.9 dui die jaar aan 

waarin die kwalifikasie behaal is. 



171 

TABEL 3.8 

Hoogste kwalif ikasie behaal deur supervisors 

N=l6 

Kwalifikasie n ' 
Diploma in MW 5 31,3 

B A MW 4 25 

Hon MW 3 18,7 

M A MW 3 18,7 

B Soc Sc MW 1 6,3 

TO TAAL 16 100 

Uit Tabel 3. 8 kan gesien word dat ses (37, 4%) van die 

supervisors nagraadse opleiding het. Daar is egter nie 'n 

aanduiding of hierdie nagraadse opleiding van supervisors in 

'n bestuursrigting is nie. Hierteenoor het vyf van die agt 

kantoorhoofde oor nagraadse opleiding beskik. 

TABEL 3.9 

Jaar waarin hoogste kwalif ikasie behaal is deur supervisors 

N==16 

Jaar waarin kwalif ikasie behaal is 

58 67 72 74 75 76 77 80 83 91 92 TOT. 

Dipl. MW. 1 1 1 1 1 5 
B A MW ••• l 1 1 1 4 
B A HON •• 1 1 1 3 
M A MW ••• 1 1 1 3 
B Soc Sc 
MW ••• • • •• 1 1 

TOTAAL ••• 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 16 

Tabel 3.9 toon aan dat die meeste supervisors, naamlik sewe, 

hulle hoogste kwalif ikasie gedurende die sewentigerjare 

behaal het. Die drie supervisors wat hulle hoogste 

kwalifikasie in 1991 en 1992 behaal het, het hulle vorige 

kwalifikasie in 1976, 1981 en 1987 behaal. In vergelyking met 

die kantoorhoofde is daar ook supervisors wat hulle hoogste 
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kwalif ikasie in die periode vanaf die vyftigerjare tot die 

negentigerjare behaal het. 

d. Tydperk van beroepsbeoefening 

Al 16 supervisors is by die Suid-Afrikaanse Raad vir 

Maatsk:aplike Werk geregistreer en Tabel 3.10 gee 'n 

uiteensetting van die aantal jare wat ~ie supervisors die 

beroep beoefen. 

TABEL 3.10 

Tydperk wat beroep beoef en word 

N=l6 

n % 

8 - 10 jaar. ... 3 18,7 

11 - 13 jaar ••• . 4 25 

14 - 16 jaar ••• . 3 18,7 

17 - 19 jaar ••• . s 31,3 

20 - 22 jaar .... 1 6,3 

TOTA.AL ••••• • ••• • • • 16 100 

Uit Tabel 3.10 blyk dit dat vyf (31,3%) van die supervisors 

reeds tussen 17 en 19 jaar die beroep beoefen en dat 'n 

totaal van nege (56,3%) reeds langer as 14 jaar in die beroep 

maatskaplike werk staan. 

e. Bestuurskursusse bygewoon deur supervisors 

Slegs twee (12,5%) van die supervisors het tot en met hierdie 

ondersoek nog geen bestuurskursusse bygewoon nie. 

Die res, naamlik veertien (87,5%) het bestuurskursusse 

bygewoon wat onder andere betrekking gehad het op: 

strategiese beplanning en algemene bestuur wat die basiese 

bestuursfunksies ingesluit het, naamlik beplanning, 
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organisering, leidinggewing en beheer; mannekragbestuur; 

tydbestuur; doelwitbestuur; finansiele bestuur. Dit blyk dat, 

soos die kantoorhoofde (kyk 3.2 p.145 f), die meerderheid 

supervisors kennis dra van een of ander f aset van die bestuur 

van welsynsorganisasies. 

f. Duur van kursusse 

Die bywoning van bestuurskursusse deur supervisors het 

gewissel van 1 dag tot 1 week, of oor 'n tydperk van 6 maande 

of een jaar of 3 jaar. 

g. Maatskaplike werkers onder beheer van 'n supervisor 

Die supervisors moes aandui hoeveel voltydse en/of deeltydse 

maatskaplike werkers onder hulle direkte supervisie is. 

Tabel 3.11 gee 'n volledige weergawe van die getal voltydse 

en deeltydse maatskaplike werkers onder die beheer van die 

16 supervisors in hierdie ondersoek. 

TABEL 3.11 

Beheer oor maatskaplike werkers 
N=16 

NOMMER VAN MAATSKAPLIKE WERKERS TOTAAL 
SUPERVISOR 

VOLTYDS DEELTYDS 

1 1 1 
2 1 1 
3 2 2 
4 2 3 5 
5 3 2 5 
6 4 4 
7 4 2 6 
8 5 5 
9 5 5 
10 5 5 
11 5 5 
12 6 1 7 
13 7 1 8 
14 8 8 
15 9 9 
16 9 1 10 

TOTAAL 75 11 86 

Uit Tabel 3.11 blyk dat 14 supervisors in beheer van twee of 

meer maatskaplike werkers is. 
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Daar kan af gelei word dat die supervisors take meet delegeer 

na ondergeskiktes en dit impliseer dat beheer oor die 

uitvoering van die take uitgeoefen meet word. 

Vo lg ens Griff in (1987:275-277) verlig delegering die 

werklading van 'n bestuurder (supervisor), maar dit 

vermeerder sy spanwydte van leiding en dus ook beheer. 

Daar word vervolgens aandag gegee aan die ontleding van die 

vrae wat spesif iek op beplanning en beheer as 

bestuursfunksies betrekking gehad het. (Kyk Bylae B vrae 2.1 

tot 2.10). 

Uit die profiel van die supervisors blyk dit dat almal, socs 

in die geval van die kantoorhoofde, tersiere opleiding 

ondergaan het. Daar is nie 'n aanduiding in watter mate 

laasgenoemde opleiding spesif iek op maatskaplikewerkbestuur 

gerig was nie. Soos met die kantoorhoofde die geval was, het 

die supervisors ook hulle kennis met betrekking tot die 

bestuur van welsynsorganisasies verbreed deur die bywoning 

van bestuurskursusse. Daar word afqelei dat die supervisors 

oor die algemeen 'n korter periode (nie langer as ongeveer 

vyf jaar nie) in hulle huidige pos is, teenoor die tydperk 

of periode wat hulle die beroep staan. (Kyk 3.14 d p.172 en 

. Tabel 3.10 p.172 wat die tydperk wat die beroep beoefen word 

weergee). 'n Verdere afleiding met betrekking tot die profiel 

van die supervisors·is dat hulle gemiddeld 5,3 maatskaplike 

werkers ender hulle beheer het. In hierdie verband se Marx 

(in Marx en Van Aswegen 1979: 12) dat 'n bestuurder enige 

persoon is wat in beheer van twee of meer individue in 'n 

organisasie is, afgesien van die hierargiese vlak waarop hy 

verkeer. 

3.15 SUPERVISORS SE SIENING VAN DIE MISSIE VAN DIE ORGANISASIE 

Die supervisors is gevra om 'n omskrywing van hulle 

organisasie se missie te gee. 
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Slegs een supervisor kon nie 'n omskrywing van sy organisasie 

se missie gee nie. Uit die ontleding van daardie supervisors 

wat wel 'n omskrywing kon gee, blyk dit dat hoofsaaklik die 

wat- en wie- vraag beantwoord word. Die respondente was in 

staat om die aard van hulle dienslewering (die wat-vraag) 

te identif iseer deur onder andere om behoeftes, versorging 

en beskerming van die kind en die verhoging van die 

lewenskwaliteit van die klient, aan te spreek. Die 

beantwoording van die wie-vraag dui op die klientsisteem wat 

bedien word onder andere kerklidmate, kinders, bejaardes. 

Op grand van die feit dat die kantoorhoofde aandui dat die 

senior personeel in hulle organisasie verantwoordelik is vir 

die hersiening van die organisasiemissie, kan daar afgelei 

word dat die supervisors bewus behoort te wees van die aard 

van hulle organisasie se missie. (Kyk 3.7 p.155). 

3.16 BETROKKENHEID VAN DIE SUPERVISORS BY BEPLANNINSAKTIWITIETE 

Die supervisors is gevra in watter mate hulle betrokke is by 

die volgende beplanningsaktiwiteite in hulle organisasie 

naamlik formulering van doelstellings, beleid, begroting en 

doelwitte, asook die vasstelling van standaarde van 

dienslewering en die skryf van prosedurehandleidings. Die 

supervisors moes ook hulle betrokkenheid by bogenoemde 

aktiwiteite verduidelik. (Kyk Bylae B vraag 2.2 en 2.2.1). 

Tabel 3 .12 gee 

betrokkenheid by 

organisasie. 

'n weergawe van die supervisors se 

die beplanningsaktiwiteite van hulle 
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TABEL 3.12 

Betrokkenheid van supervisors by beplanningsaktiwiteite 

N=16 

Alt yd Soma Nooit I Totaal 

n \ n \ n ' n \ 

Beplanning 9 56,3 7 43,7 0 0 16 100 

Doelstellings 6 37,5 8 50 2 12,5 16 100 

Beleid 2 12,5 10 62,5 4 25 16 100 

Begroting 4 25 4 25 8 50 16 100 

Standaarde 8 50 7 43,7 1 6,3 16 100 

Doelwitte 8 50 6 37,5 2 12,5 16 100 

Prosedure- 3 18,7 9 56,3 4 25 16 100 
handleidings 

Uit Tabel 3 .12 blyk dit dat meer as die helfte van die 

supervisors naamlik nege (56,3%) altyd by die 

beplanninqsaktiwi tei te van die organisasie betrokke is. 

Almal is egter in 'n minder of meerdere mate by beplanning 

betrokke. Voorafgenoemde betrokkenheid van supervisors as 

middelvlakbestuurders is in ooreenstemming met Camillus 

(1986:2), Schutte (1981:7), Weihrich & Koontz (1993:123), 

Weiner (1982:423-424) se beskouing van die bestuursbeplanning 

en beheerverantwoordelikheid van supervisors. Die supervisors 

dui aan dat hulle by beplanning betrokke is deur middel van 

bestuursverqaderinqs. 

Dit blyk dat ses (37,5%) supervisors altyd en agt (50%) 

supervisors .§.Qfil2 by die formulering van die doelstellings van 

die organisasie betrokke is. Hieruit kan afgelei word dat 

supervisors wel betrokke is by die formulering van 

doelstellings van die organisasie. Hierdie bevinding bevestig 
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die kantoorhoofde se siening dat senior personeel, dit is 

hoofde en supervisors, betrokke is by die formulering van 

doelstellings in die organisasie. (Kyk 3.8 p.159). 

Supervisors verduidelik dat hulle hoofsaaklik deur middel van 

bestuursvergaderings by die formulering van doelstellings 

betrokke is. 

Dit blyk ook verder dat twee (12,5%) supervisors altvd en 

tien (12,5%) supervisors .§.Qlll§. by die formulering van beleid 

in die organisasie betrokke is. Volgens die supervisors gee 

hulle dikwels slegs terugvoering aan die bestuur oor die 

invloed van beleid op die klientsisteem. Wanneer hulle wel 

by die formulering van beleid betrokke is, geskied dit 

hoofsaaklik in samewerking met die kantoorhoof. Daar kan 

afgelei word dat supervisors by die formulering van beleid 

in hulle eie afdeling betrokke is. Hierdie bevinding is in 

ooreenstemming met Eyre (1982:49) en Weihrich & Koontz 

(1993:123-;124) se siening dat middel- en laervlakwerkers 

betrokke behoort te wees by die formulering van beleid in 'n 

organisasie. Die vier (25%) supervisors wat nie betrokke in 

beleidformulering is nie, is van mening dat dit die taak van 

die topbestuur van die organisasie is. 

Uit Tabel 3.12 kan ook afgelei word dat die helfte van die 

supervisors naamlik agt (50%), nooit betrokke is by die 

formulering. van die begroting nie. Slegs vier (25%) 

supervisors is altyd daarby betrokke. 

Camillus (1986:21) wys daarop dat die samestelling van die 

begroting van 'n organisasie beide deel is van strategiese

en bestuursbeplanning. Dit kan dus van supervisors verwag 

word om op bestuursbeplanningsvlak meer by die formulering 

van die begroting betrokke te wees. 

As verduideliking het die supervisors aangedui dat hulle nie 

betrokke is by die formulering van die oorkoepelende of 
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totale begroting van die organisasie nie. Hulle lewer 

hoof saaklik insette in samewerking met die kantoorhoof en 

f inansiele bestuurder. In sy geheel gesien blyk di t dat 

ongeag of supervisors direk betrokke is by die begroting al 

dan nie, hulle te minste insette in hierdie verband lewer. 

Di t is in ooreenstemming met die siening van die 

kantoorhoof de dat supervisors in samewerking met die hoof van 

die kantoor en f inansiele bestuurder verantwoordelik is vir 

die samestelling van 'n begroting. (Kyk 3.11 p.165). 

Met betrekking tot die f ormulerinq van doelwitte dui Tabel 

3. 12 aan dat slegs agt ( 50%) supervisors al tyd en ses 

(37.5%) soms daarby betrokke is. 

In hulle verduideliking toon die supervisors dan ook aan dat 

hulle slegs 'n moniterings, of fasiliterende rol in 

samewerking met die maatskaplike werkers vertolk in die 

formulering van doelwitte. Dit blyk dus dat die formulering 

van doelwitte hoofsaaklik die taak van grondvlak maatskaplike 

werkers is. Dit is in ooreenstemming met Skidmore (1990:42) 

se siening in hierdie verband. 

Prosedurehandleidinqs bied aan die werkers in 'n 
welsynsorganisasie 'n reeks vasgestelde maniere waarvolgens 

spesif ieke take uitgevoer word. In die lig hiervan moes die 

supervisors aandui of hulle by die skryf van 

prosedurehandleidings betrokke is. 

Nege (56, 3%) van die supervisors is soms betrokke by die 

skryf van prosedurehandleidings en vier (25%) is nooit 

daarby betrokke nie. Minder as 'n kwart van die supervisors 

naamlik drie (18,7%), is altyd daarby betrokke. 

Uit die verduidelikings van die supervisors oor hulle 

betrokkenheid by die skryf van prosedurehandleidings blyk 

dit dat hulle 'n adviserende rol hierin speel. Sommige is 

weer saam met al die personeel daarby betrokke of slegs by 
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die skryf van sekere dele daarvan. Die supervisors wat altyd 

by die skryf van prosedurehandleidings betrokke is, het nie 

'n verduideliking van hulle betrokkenheid gegee nie. Daar kan 

afgelei word dat die supervisors in hulle betrokkenheid by 

die saamstel van prosedurehandleidings 'n hulpmiddel het aan 

die hand waarvan hulle hul eie beheerfunksie kan uitoefen. 

Dit blyk dat die organisasies oor prosedures beskik waardeur 

verseker word dat die werkverrigting van die personeel 

ordelik en glad verloop SOOS deur Weiner ( 1982: 423-424) 

voorgestel word. Hy konstateer in die verband: "Clients and 

staff alike expect an organizational environment which runs 

smoothly and orderly. The first basic administrative task 

of the human services manager is to see to it that there are 

standard operating procedures that create performance 

standards that are commonly understood and accepted." 

Hieruit blyk dit dat prosedures in 'n organisasie die basis 

le vir die standaarde waaraan werkverrigting behoort te 

voldoen. 

Die meerderheid supervisors naamlik vyftien (93,8%) is by 

die vasstellinq van standaarde van dienslewering van die 

werkers betrokke, wat in ooreenstemming met die kantoorhoofde 

se siening in die verband is. (Kyk 3.10 p.163). Die 

supervisors verduidelik hierdie betrokkenheid in die sin dat 

hulle deurlopend, in samewerking met mede-supervisors en 

kantoorhoofde, betrokke is by vasstel en aanpassing van 

standaarde van dienslewering. 

Daar kan afqelei word dat supervisors deur die stel van 

standaarde ook by beheer as bestuursfunksie betrokke is. Dit 

is in ooreenstemming met Steiss (1984:197) en Tosi & Carroll 

(1982:447). 

3.17 METING VAN WERKPRESTASIE VAN WERKERS 

Die supervisors moes aandui wie in die welsynsorganisasie 
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verantwoordelik is vir die meting van die werkprestasie van 

grondvlak maatskaplike werkers. In aansluiting by hierdie 

vraag moes hulle aandui watter tipe meetinstrument benut 

word asook die frekwensie van meting, die doel van en wyse 

van inligting inwin met die oog op die meting, en aan wie 

terugvoering verleen word. Vrae 2. 3 tot 2. 8 van 

onderhoudskedule aan die supervisors (kyk Bylae B) het 

betrekking. 

Tabel 3.13 gee 'n uiteensetting van wie in die organisasies 

verantwoordelik vir die meting van die werkprestasie van 

werkers is. 

TABEL 3.13 

Meting van werkprestasie van maatskaplike 
werkers 

N=l6 

n % 

Kantoorhoof en 5 31,2 
Supervisor 

Slegs Supervisor 9 56,3 

Ander 2 12,5 

TOTAAL 16 100 

Uit Tabel 3.13 kan afgelei word dat dit hoofsaaklik 

supervisors, naamlik nege (56,3%) is, wat die werkprestasie 

van maatskaplike werkers meet. Dit is in ooreenstemming met 

die kantoorhoofde se siening in die verband. (Kyk 3. 12 

p.167). Dit is ook in ooreenstemming met Weiner (1982:483) 

se siening dat supervisors hoofsaaklik verantwoordelik is vir 

die meting van die werkprestasies van werkers. Die twee 

(12,5%) "ander" het verwys na die meting deur die 

kantoorhoof, supervisor en die betrokke maatskaplike werker. 

Tabel 3.14 gee 'n aanduiding van die tipe meetinstrument wat 

deur die welsynsorganisasies benut word teenoor die 
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frekwensie waarteen die meting plaasvind. 

TABEL 3.14 

Frekwensie van meting van werkprestasie teenoor meetinstrument 
N•l6 

Een maal Twee maal Maande- Deur- Geen TOTAAL 
Aard van per jaar per jaar liks lopend vaste 
meet- patroon 

instrument 
n ' n \ n \ n \ n -' n \ 

Geen •..••• l 20,S l 6,3 
Evaluer-
ingsvorm •• 7 87,5 3 100 l 100 l 100 2 66,7 14 87,4 
Vraelys ••• l 33,3 l 6,3 

TOTAAL •••• 8 100 3 100 1 100 1 100 3 100 16 100 

Veertien (87, 4%) supervisors se organisasie beskik 'oor 'n 

evaluerinqsvorm aan die hand waarvan die werkprestasie van 

die maatskaplike werker gemeet word. Die kantoorhoofde het 
ook aangedui dat die werkers se werk hoofsaaklik aan die hand 
van 'n evalueringsvorm beoordeel word. (Kyk 3 .12 p.167). 

Slegs een (6,3%) organisasie beskik oor geen 
evalueringsinstrument nie. 

Die frekwensie waarteen die evaluering plaasvind, wissel 

vol gens Tabel 3. 14 van een maal per j aar tot geen vaste 

patroon nie. Die meerderheid evaluerings, te wete elf (68,8%) 
vind jaarliks of twee maal per jaar plaas. Die kantoorhoofde 
het ten opsigte van die frekwensie van werkprestasiemeting 

oak aangedui dat die meting hoofsaaklik jaarliks of twee maal 

per jaar plaasvind. Die literatuur oor werkprestasiemeting 
gee nie 'n absolute norm met betreking tot die aantal kere 
wat die werkers se werk per jaar gemeet behoort te word nie. 

Weiner {1982:483) suggereer dat hierdie meting van die 
werkers jaarliks of twee keer per jaar behoort plaas te vind. 

Met betrekking tot die doel van die metinq van die werkers 

se werkprestasie, het die supervisors die volgende as die 
belangrikste doelstellings van die meting aangedui. 
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* om doeltreffendheid en doelmatigheid in dienslewering 

te bevorder 

* merietebeoordeling met die oog op salarisverhoging 

• om beroepsgroei te meet deur die identif isering van 

behoeftes en leemtes 

* om hoe standaarde van dienslewering aan die 

klientsisteem te verseker 

* om die maatskaplike werker te help om te ontwikkel tot 

'n onafhanklike verantwoordelike werker deur die meting 

van sy sterk- en swakpunte. 

Dit blyk uit die bovermelde menings dat die meting van die 

werkprestasie doelgerig gedoen word in die sin dat die meting_ 

gerig is op of die groei en ontwikkeling van die werker of 

tot die voordeel van die klientegemeenskap. 

Hierdie doelstellings is in ooreenstemming met die 

doelstellings wat deur Cayer soos aangehaal deur Weiner 

(1982:483) in hierdie verband ge1dentifiseer is. 

Die supervisors moes aandui watter formele en watter 

informele wyses hulle aanwend om die inligting oar die 

werksaamhede van die werkers in te win. 

Die volgende formele werkmetodes word benut 

* benutting van leers, voorgeskrewe vorms 

* supervisiegesprekke en verslae 

* maandelikse statistieke 

* optrede tydens vergaderings en terugvoering van ander 

personeellede 

Die volgende informele werkwyses is ge1dentif iseer: 

* indirekte waarneming 

* prestasie in die gemeenskap 

* waarneming van verhoudings 

* betrokkenheid by personeelontwikkelingsgeleenthede 

* implementering van indiensopleidingsgeleenthede 
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* waarneming tydens gevallebesprekings 

* terugvoering van ander personeel 

Die supervisors benut dus 'n wye verskeidenheid van metodes 

om f ormeel en inf ormele inligting oor die werksaamhede van 

die werkers in te win. 

Die supervisors moes in vraag 2.6 tot 2.7.1 aandui of hulle 

terugvoering gee aan hulle maatskaplike werkers en 

kantoorhoofde met betrekking tot die evaluering van die 

taakverrigting van die werkers. Die respondente moes ook 

aandui op watter f ormele en inf ormele wyses hierdie 

terugvoering geskied. (Kyk Bylae B). 

Al die supervisors gee terugvoering aan hulle maatskaplike 

werkers asook hulle kantoorhoof in verband met die evaluering 

van die werkers se taakverrigting. 

Die supervisors gee slegs op 'n formele wyse terugvoering 

aan hulle werkers met betrekking tot die evaluering van hulle 

taakverrigting. Hierdie terugvoering geskied hoofsaaklik deur 

middel van die supervisiegesprek en in die vorm van geskrewe 

kommentaar op die leers van die werkers. 

Die af leiding wat gemaak word, is dat supervisors uitsluitlik 

op 'n formele wyse terugvoering aan die maatskaplike werker 

gee. 

Met betrekking tot die terugvoering aan kantoorhoofde, 

rapporteer die supervisors saaklik deur middel van formele 

gesprekvoering en skriftelike verslae oor die werkers se 

werkvermoens. Die maandelikse statistiekvorms dien ook as 

terugvoeringsinstrument. :Informele wyses van terugvoering 

geskied hoof saaklik deur middel van informele gesprekvoering 

met die hoof. Hierui t kan af gelei word dat kantoorhoof de weet 

of die geformuleerde planne van die organisasie uitgevoer 

word. (Kyk 2.3.10 p.90). 
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Uit bogenoemde kan daar afgelei word dat die meting van die 

werkprestasie van ondergeskiktes wel op 'n doelgerigte wyse 

by welsynsorganisasies plaasvind. Die meting word hoofsaaklik 

deur supervisors en ten minste een per jaar gedoen. Die 

kantoorhoof ontvang terugvoering van hierdie meting van die 

werkprestasie van werkers wat plaasgevind het. 

3.18 BEHEER.,QOR DAG-TOT-DAG TAAKVERRIGTING VAN MAATSKAPLIKE 

WERKERS 

Die vraag is aan die supervisors gestel hoe hulle te werk 

gaan om beheer ui t te oefen oor die dag-tot-dag taak

verrigting van hulle maatskaplike werkers. Die supervisors 

gebruik die volgende werkwyses om beheer oor hulle 

maatskaplike werkers uit te oefen. Dit is onder andere: 

* deur middel van supervisiegesprekke 

* kontrolering van werkprogram en keerdatums van die 

werkers 

* deur middel van daaglikse kontak en waarneming van die 

werksaamhede van die werkers 

* kontrolering van die weeklikse beplanning van die 

werkers 

Voorafgaande werkwyses om beheer oor werkers uit te oefen 

word ook deur Abels & Murphy (1981:144) bevestig. 

Uit bogenoemde blyk dit dat die supervisors hulleself verbind 

tot beheer oor die maatskaplike werkers en daaglikse beheer 

en kontrole as hulle verantwoordelikheid aanvaar. 

3 .19 SUPERVISORS SE SIENING VAN MAATSKAPLIKE WERKERS SE 

BETROKKENHEID BY DIE BEPLANNINGSPROSES 

Die supervisors is gevra om aan te dui in watter mate hulle 

maatskaplike werkers betrokke is by 

* die f ormulering van die begroting 
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* die stel van standaarde 

* die formulering van beleid en 

* die formulering van doelstellings vir die organisasie. 

Tabel 3.15 gee 'n weergawe hiervan. 

TABEL 3.15 

Siening van supervisors van maatskaplike werkers se betrokkenheid by 
die beplanningsproses 

N=16 

Begroting Stel van Be le ids- stel van 
van standaarde formulering doelstel-

organisasie lings 

n % n % n % n % 

Altyd •• 3 18.7 2 12.6 1 6.2 3 18.7 
Some ••• 4 25.0 7 43.7 9 56.3 8 50.0 
Nooit •• 9 56.3 7 43.7 6 37.5 5 31.3 

TOTAAL. 16 100 16 100 16 100 16 100 

Uit Tabel 3 .15 blyk dit dat 'n klein persentasie maatskaplike 

w.erkers altyd betrokke is by voorafgenoemde aktiwiteite in 

die organisasie. 

Nege {56,3%) supervisors het aangedui dat hulle werkers nooit 

betrokke is by die saamstel van dieorganisasie se beqrotinq 

nie. Dit word toegeskryf aan die feit dat die taak deur of 

die topbestuur, of finansiele departement, of die 

bestuurskomitee gedoen word. 

Die sewe (43,7%) supervisors wat van mening was dat werkers 

altyd tot soms betrokke is by die saamstel van die 

organisasie se begroting, dui aan dat di t hoofsaaklik geskied 

deur middel van die welsynsprogram en hul projekte. Dit blyk 

dat bykans die helfte van die supervisors aandui dat die 

werkers onder hulle beheer insette !ewer tot die begroting. 

Di t blyk in ooreenstemming te wees met die bevinding dat 

slegs vier (50%) kantoorhoofde aandui dat hulle werkers 'n 

bydrae lewer tot die begroting. Die bestuur van 
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welsynsorganisasies behoort toe te sien dat die werkers ten 

minste 'n sensitiwiteit vir die begroting en begrotingproses 
in die organisasie ontwikkel soos deur Weiner ( 1982: 457) 

voorgestel word. (Kyk 2.3.5 p.78 stap 5). 

Ewe veel supervisors, naamlik sewe (43,7%) noem dat werkers 
soms en nooit by die vasstellinq van standaarde van 
dienslewering in die welsynsorganisasies betrokke is nie. Vir 
'n klein persentasie van supervisors, naamlik twee (12,6%), 

is werkers altyd daarby betrokke. Laasgenoemde word verseker 
deur afdelingsvergaderings waar die doeltreffendheid en 
doelmatigheid van die betrokke afdeling geevalueer word. Die 
kantoorhoof de is egter van mening dat die senior personeel 

verantwoordelik behoort te wees vir die stel van standaarde 
van werkverrigting. (Kyk 3.10 pl63). 

Verder kry die werkers soms geleentheid om tydens 

vergaderings of supervisiegesprekke hul menings te gee oor 
die standaarde van dienslewering. In die geval waar 
maatskaplike werkers nooi t betrokke is by die vasstelling van 
standaarde nie, word die taak as die verantwoordelikheid van 
die topbestuur van die organisasie gesien. Maatskaplike 
werkers is wel betrokke by die stel van standaarde wanneer 
hulle insette lewer by die doelwitte wat in die operasionele 

beplanningsfase bereik wil word. (Kyk 2.3.9 p.88 stap 3 en 

2.3.6 p.79}. 

Nege (56,3%} en ses (37,5%) supervisors onderskeidelik dui 
aan dat die werkers soms en nooit by die formulerinq van die 

beleid van die organisasie betrokke is nie. Die kantoorhoofde 
bet in hierdie verband aangedui dat slegs senior personeel 
by die formulering van beleid in hulle organisasie betrokke 

is. (Kyk 3.9 p.160}. 

Uit hulle verduideliking noem die supervisors dat die 
maatskaplike werkers slegs die geleentheid kry om insette of 

kommentaar te lewer op die beleid van die organisasie. Die 



187 

formulering van beleid word as die taak van die bestuur van 

die welsynsorganisasie gesien. 

Weihrich & Koontz (1993:123-124) wys daarop dat beleid vir 

die verskillende bestuursvlakke in 'n organisasie geformuleer 

word en daar moet verwag word dat maatskaplike werkers meer 

betrokke by beleidsformulering moet wees. (Kyk ook 2.3.5 p.75 

stap 4). 

Met betrekking tot die tormulering van doelstellings was die 

menings soortgelyk as met betrekking tot die f ormulering van 

die beleid. Maatskaplike werkers word hoofsaaklik soms, soos 

deur agt ( 50%) van die supervisors aangedui, geleentheid 

gegee om insette te lewer. Waar hulle nooit betrokke is nie, 

word dit gesien as die taak van die topbestuur. Dit blyk uit 

die literatuur dat dit hoofsaaklik bestuurders of senior 

personeel is wat die verantwoordelikheid neem om 

doelstellings vir die organisasie te formuleer. (Kyk 2.3.5 

p.74 stap 3 en 3.8 p.159). 

samevattend blyk die volgende met betrekking tot die stand 

van beplanning en beheer as bestuursfunksies op 

supervisorsbestuursvlak: Die supervisors se kennis van hulle 

organisasie se missie is beperk tot wat hulle as organisasie 

doen en wie hulle klientsisteem is. Waar die supervisors 

betrokke is by die beplanningsaktiwiteite van die 

organisasie,·vind dit hoofsaaklik binne 'n vergaderingsopset 

plaas. Hulle het 'n groter betrokkenheid by die stel van 

standaarde as byvoorbeeld die formulering van beleid en 

doelstellings. Ten opsigte van doelwitformulering en skryf 

van prosedurehandleidings het hulle hoofsaaklik 'n 

fasiliterende, moniterings en adviserende rol. Supervisors 

is meer betrokke by die meting van die werkprestasie van 

maatskaplike werkers as die kantoorhoofde. Die insameling van 

inligting met die oog op en die terugvoering aan die 

maatskaplike werker en kantoorhoof ten opsigte van die meting 

geskied hoofsaaklik op 'n formele wyse. Hulpbronne wat in 
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hierdie verband benut word is onder andere 

supervisiegesprekke, vergaderings, leers, samesprekings. Ook 

die daaglikse beheer wat die supervisors oor werkers uitoefen 

geskied op 'n formele wyse. Hier dien die werker se 

werkprogram en supervisiegesprekke as die belangrikste 

beheerinstrumente. Maatskaplike werkers onder die beheer van 

die supervisors het 'n minimale betrokkenheid in die 

beplanningsaktiwiteite soos·onder andere die formulering van 

beleid en doelstellings en die stel van standaarde van die 

organisasie. Die maatskaplike werkers lewer slegs 'n beperkte 

inset deur middel van vergaderings en supervisiegesprekke. 

3.20 PROFIEL VAN MAATSJ<APLIKE WERl{ERS 

Daar word vervolgens 'n ontleding gegee van die opname by 

maatskaplike werkers met betrekking tot beplanning en beheer 

as bestuursfunksies. Twee-en-dertig maatskaplike werkers, 

vier per organisasie, is by die opname betrek. Met die oog 

op die insameling van data in die opname, het die 

maatskaplike werkers die onderhoudskedule in Bylae c voltooi. 

Waar daar meer as vier maatskaplike werkers by een 

organisasie was, is 'n seleksie aan die hand van 'n 

eenvoudige ewekansige steekproef met behulp van 'n tabel van 

toevallige getalle gemaak. (Kyk 1.3.2 p.14 vir die bespreking 

van die navorsingsplan) . Ooreenstemmende vrae, waar van 

toepassing, in die onderhoudskedules word met mekaar vergelyk 

ten einde vas te stel wat die onderskeie respondente se 

siening met betrekking tot die beplannings- en 

beheeraktiwiteite in hulle organisasie is. 

Vraag 1. 1 tot 1. 5. 1 van die onderhoudskedule aan maatskaplike 

werkers gee 'n oorsig van die profiel van die maatskaplike 

werkers wat by hierdie opname betrek is. (Kyk Bylae C) 

a. Posbenaminq van maatskaplike werkers 

Al 32 maatskaplike werkers het direkte 
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maatskaplikewerkdienste aan die klientsisteem gelewer. As 

maatskaplike werker het hulle die volgende poste beklee. 

TABEL 3.16 

Posbenaming van maatskaplike werkers 

N=32 

POS 
n \ 

Veldwerker •••••• 27 84,4 

Aanmeldings-
werker • .......... 4 12,5 

Pleegsorg/ 
rekonstruksie-
werker ....•...•• 1 3,1 

TOTAAL •••••••••• 32 100 

Sewe-en-twintig (84,4%} van die maatskaplike werkers het as 

veldwerkers gewerk, terwyl vier (12, 5%) as aanmeldingswerkers 

en een (3, 1%} as pleegsorg /rekonstruksiewerker, gewerk het. 

b. Aantal jare in die pos 

Tabel 3.17 gee 'n weergawe van die duurte in die huidige pos. 

POS 0 1 

n % n % 

Veldwerker •••. 10 100 7 n.B 
Aanmeldings-
werker •••••••• 2 22.2 
Pleegsorg/ 
rekonstruksie· 
werker •••••••• 

TOTAAL •••••••• 10 100 9 100 

TABEL 3.17 

Aantal jare in die pos 

Aantal jare in pos 

2 3 4 5 

n % n % n % n 

3 75.0 2 100 1 33.3 3 

2 66.7 

1 25.0 

4 100 2 100 3 100 3 

o = minder as een jaar 

N=32 

TOTAAL 

20 

% n % n % 

100 1 100 27 84.4 

4 12.5 

1 3.1 

100 1 100 32 100 



190 

Drie-en-twintig maatskaplike werkers was twee jaar en minder 

in hulle pos. Slegs een maatskaplike werker was reeds twintig 

jaar in die pos. Daar kan af gelei word dat die werkers 

redelik min ervaring in die maatskaplikewerkpraktyk het. 

c. Boogste akademiese kwalif ikasie deur die maatskaplike werkers 

Tabel 3.18 gee 'n uiteensetting van die aard van die hoogste 

akademiese kwalif ikasie van die maatskaplike werkers teenoor 

die jaar waarin hierdie kwalifikasie behaal is. 

TABEL 3.18 

Jaar waarin hoogste kwalif ikasie behaal is deur maatskaplike werkers 

N=32 

Kwalif ikasie 

J 
A BA MW BA HONS (MW) MA MW DIPLOMA in MW B SOC SC MW 
A 
R n % n % n % n % n % 

49 •• 1 100 
73 •• 1 10 
74 •• 1 10 
76 •• 2 20 
80 •• 2 20 
84 .• 1 10 
86 •• 2 20 
87 •. l 10 1 12,5 
88 •• 3 30 1 33,3 
89 .• 1 33,3 2 25 
90 •• 2 20 1 33,3 2 20 2 25 
91.. 3 30 3 37,5 

TOT 10 100 3 100 1 100 10 100 8 100 

Ui t Tabel 3. 18 kan gesien word dat agtien werkers oor 'n 
basiese maatskaplikewerkgraad beskik en tien werkers oor 'n 

diploma in maatskaplike werk. Slegs vier maatskaplike 
werkers het nagraadse opleiding. 

d. Aantal l:>eroepsjare van die maatskaplike werkers 

Al 32 maatskaplike werkers is by die Raad vir Maatskaplike 

Werk geregistreer. Tabel 3.19 gee 'n weergawe van die aantal 
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jare wat die maatskaplike werkers reeds in die beroep staan 

teenoor die pos wat hulle tans beklee. 

TABEL 3 .19 

Aantal beroepsjare van die maatskaplike werkers 

N=32 

POS TO TAAL 

Jare Veldwerker Aanmeldings- Pleegsorg\ 
in werker rekonstruksie 
die werker 

beroep 
n ' n % n ' n % 

0 • •••• 7 25,9 7 21,9 
1 . .... 5 '18, 5 l 25 6 18,8 
2 • .••• 4 14,8 4 12,S 
3 . .•.. 4 14,8 4 12,S 
4 . .... 2 7,4 l 25 3 9,4 
5 . ••.• l 3,7 l 3,1 
6-• • ·- •• l 3,7 l 3,1 
8 • •••• 1 3,7 l 3,1 
9 • •• -•• 1 3,7 1 3,1 
11 •••• 1 25 l 3,1 
13 •••• l 25 l 3,1 
15 •••• 1 100 1 3,1 
20 •••• 1 3,7 1 3,1 

TOTAAL 27 100 4 100 l 100 32 100 

Uit Tabel 3.19 blyk dit dat sewe {25,9%) van die veldwerkers 

minder as een jaar in die beroep en vier {14,8%) veldwerkers 

reeds tussen vyf en nege jaar in die beroep staan. Verder 

kan afgelei word dat twee {50%) van die aanmeldingswerkers 

reeds tussen elf en dertien jaar in die beroep staan en dus 

ervare maatskaplike werkers is. Die pleegsorg/ 

rekonstruksiewerker staan reeds vyftien jaar in die beroep. 

In sy geheel gesien blyk dit dat 'n groot persentasie van die 

veldwerkers, te wete twee-en-twintig {81, 4%), minder as vyf 

jaar in die beroep maatskaplike werk staan. 

Uit die profiel van die maatskaplike werkers kan daar afqelei 

word, dat die minderheid maatskaplike werkers oor nagraadse 

of gevorderde diplomaopleiding beskik. Dit blyk dat 

hoofsaaklik die veldwerkers {23 van die 27 veldwerkers) vyf 

en minder jaar diens het, teenoor twee van die vier 
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aanmeldingswekers. (Kyk Tabel 3.19 p.191). 

3.21 MAATSJSAPLIKE WERKERS SE BEKENDHEID MET DIE MISSIE VAN DIE 

ORGANISASIE 

Die maatskaplike werkers is gevra na die mate waartoe hulle 

bekend is met die missie van hulle organisasie. Tabel 3.20 

gee 'n aanduiding hiervan. 

TABEL 3.20 

Bekend met missie van organisasie 
N=32 

WEET: 
n Iii 

Presies •••••••• 9 28,1 
Min of Meer •••• 22 68,8 
Glad nie ...... . 1 3,1 

TOTAAL ••••••••• 32 100 

Die grootste meerderheid van die maatskaplike werkers, te 

wete twee-en-twintig ( 68, 8%) , weet min of meer wat die missie 

van hulle organisasie is. Een (3, 1%) het nie geweet nie. Die 

nege (28,1%) maatskaplike werkers wat aangedui het dat hulle 

presies weet wat die missie van hulle organisasie is, kon 

egter nie 'n volledige weergawe daarvan weergee nie. In 

hulle omskrywing van hulle organisasie se missie was daar ook 

hier, soos by die supervisor, slegs verwys na die wie - en 

wat vraag in die missie formulering. Met ander woorde wie 

hulle klientsisteem is en wat die aard van die dienste is wat 

hulle lewer, is genoem. (Kyk 3.15 p.174). 

Ook diegene wat min of meer weet wat die missie van hulle 

organisasie is, het in hulle omskrywings slegs kon aandui wie 

die klientsisteem is en wat die aard van hulle diens is. 

Daar kan afgelei word dat die maatskaplike werkers bewus is 

dat hulle organisasie 'n missie het, maar soos by die 
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supervisors, weet hulle nie presies wat hulle organisasie se 

missie is nie. Die rede hiervoor is moontlik toe te skryf aan 

die feit dat die meerderheid organisasies se missie nie 

voldoen aan die basiese vereistes van 'n missie nie. (Kyk 3. 7 

p.155). Oit is egter nie bekend of die maatskaplike werkers 
en supervisors 'n geskrewe missie van hulle organisasie besit 

nie. 

3.22 MAATSKAPLIKE WERKERS SE BEKENDHEID MET DIE BELEID VAN DIE 
ORGANISASIE 

Die vraag is aan die maatskaplike werkers gestel hoe bekend 
hulle met die beleid van hulle van welsynsorganisasie is ten 
opsigte van: 

* maatskaplikewerkdienslewering 

* indiensneming van personeel 
* diensbeeindiging van personeel 

* die bemarking van hulle organisasie. (Kyk vraag 3.1 tot 

3.4.1 van Bylae C). 

Tabel 3.21 gee 'n weergawe van die maatskaplike werkers se 

reaksie op die vrae. 

TABEL 3.21 

Bekend met beleid van die organisasie 
N=32 

Diens- Indiens- Diens Bemarking 
lewering neming beeindiging 

n % n % n % n % 

Is bekend ••• 26 81,3 16 so 23 71,9 14 43,7 
Onseker •••.• 4 12,S 7 21,9 4 12,S 11 34,4 
Is nie 
bekend ••.••• 2 6,3 9 28,1 5 15,6 7 21,9 

TOTAAL •••••• 32 100 32 100 32 100 32 100 

Uit Tabel 3.21 blyk dit dat ses-en-twintig (81,3%) van die 

ondersoekgroep bekend is met beleid ten opsigte van 
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maatskaplikewerkdienslewering. Daar kan verwag word dat 100% 

van die respondente bekend behoort te wees met die beleid ten 

opsigte van maatskaplikewerkdienslewering. Die onsekerheid 

van die vier (12, 5%) maatskaplike werkers, mag moontlik 

toegeskryf word aan die feit dat hulle minder as 'n jaar in 

diens van 'n welsynsorganisasie was. Diegene wat bekend is 

met die beleid ten opsigte van maatskaplikewerkdienslewering 

verduidelik dat die beleid in hulle prosedurehandleidings 

opgeteken is; dat hulle by die formulering van beleid 

betrokke was en dat die beleid deurlopend aan hulle deurgegee 

word. Diegene wat onseker en onbekend met die betrokke beleid 

is, noem dat dit nog nie duidelik aan hulle uitgespel was nie 

of nog nooit aan hulle verduidelik is nie. 

Slegs sestien (50%) van die respondente is bekend met die 

beleid met betrekking tot die indiensneming van personeel. 

Nege {28,1%) maatskaplike werkers was onbekend met die 

beleid. Die respondente is bekend met die beleid deur middel 

van hul prosedurehandleidings, personeelontwikkelings

kursusse, hul dienskontrak en besprekings tydens 

personeelvergaderings. Diegene wat onbekend was met die 

beleid skryf dit toe aan die feit dat hulle nog nuut is in 

die organisasie; of dat hulle nie deel is van die personeel 

wat die indiensneming behartig nie. 

Uit Tabel 3.21 blyk dit dat drie-en-twintig {71,9%) 

maatskaplike werkers bekend is met hul welsynsorganisasie se 

beleid met betrekking tot die beeindiging van hul diens. Dit 

is opvallend 'n groter persentasie as die maatskaplike 

werkers wat bekend is met die indiensnemingsbeleid. Die 

verskil kan moontlik toegeskryf word aan die f eit dat die 

Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Werk se r iglyne met 

betrekking tot onprofessionele gedrag aan alle maatskaplike 

werkers en welsynsorganisasies bekend is. Wangedrag in terme 

van hierdie riglyne mag lei tot die ontslag of 

diensbeeindiging van 'n maatskaplike werker. Die respondente 

is bekend met die beleid, volgens hulle verduideliking, deur 
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middel van prosedurehandleiding, personeel vergader ings, hulle 

dienskontrak en aanstellingsbrief. Die vyf (15,6%) 

respondente wat onbekend met die beleid is, skryf dit toe aan 

die feit dat die taak vir diensbeeindiging die van die 

topbestuur is, of dat die beleid nie aan hulle oorgedra is 

nie. 

Uit Tabel 3.21 blyk· dit verder dat veertien (43,7%) 

maatskaplike werkers bekend is en sewe (21,9%) respondente 

nie bekend is met die bemarkinqsbeleid van hulle organisasie 

nie. Elf (34,4%) respondente is onseker oor die beleid. Hulle 

is bekend met die beleid deur middel van 'n mannekragplan en 

personeelvergaderings. Diegene wat onseker was, noem dat die 

taak van bemarking by ander persone in die organisasie berus 

soos die gemeenskapswerker, afdelings soos menslike 

hulpbronne en openbare skakeling, of dat dit die taak van die 

topbestuur en senior personeel is. Die feit dat maatskaplike 

werkers nie by die bemarking van die organisasie betrokke is 

nie, kan aanleiding daartoe gee dat hulle onbekend is met die 

beleid in die verband. 

Uit voorafgaande kan daar afqelei word dat die maatskaplike 

werkers se kennis ten opsigte van verskillende vorme van 

beleid oor 'n wye spektrum strek. Die maatskaplike werkers 

behoort bewus te wees van die "grense" waarbinne hulle 

besluite kan neem in terme van die beleid in die organisasie. 

{Kyk 2.3.5 p.75 stap 4). · 

3.23 MAATSKAPLIKE WERKERS SE KENNIS VAN DIE DOELSTELLINGS VAN DIE 

ORGANISASIE 

Die maatskaplike werkers is 

saamstem met die stelling 

gevra in watter mate hulle 

dat hulle weet wat hulle 

organisasie se doelstellinqs is met betrekking tot (i) 

maatskaplikewerkdienslewering; (ii) vakkundige en 

administratiewe personeel; {iii) die f inansies van die 

organisasie; {iv) die bemarking en hulpbronne van die 
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organisasie. Die respondente moes ook voorstelle maak in 

terme van leemtes wat hulle in verband met die doelstellings 

van hulle organisasie beleef.(Kyk vraag 4 en 4.1 Bylae C). 

Tabel 3.22 gee die maatskaplike werkers se respons op die 

vrae. 

TABEL 3.22 

Bekend met die doelstellings van die organisasie 
N=32 

Diens- Vakkund. Administ. Finansies Bemark- Hulp-
lewering personeel personeel ing bronne 

n ' n ' n ' n ' n ' n ' 
Stem saam. 26 81.3 18 56.3 13 40.6 12 37.5 11 34.4 16 50.0 
Onseker ••• 5 15.6 12 37.5 14 43.8 13 40.6 17 53.1 12 37.5 
Stem nie 
saam •••.•• 1 3.1 2 6.2 s 15.6 7 21.9 4 12.S 4 12.5 

TOTAAL •••• 32 100 32 100 32 100 32 100 32 100 32 100 

Uit Tabel 3.22 kan gesien word dat die maatskaplike werkers 

die beste bekend is met die doelstellings van hulle 

organisasie wat gerig is op maatskaplikewerkdienslewering en 

ten opsigte van hulleself as vakkundige personeel. Verder 

blyk dit dat slegs sestien (50%) van die maatskaplike werkers 

bekend is met die doelstellings ten opsigte van die f isiese 

hulpbronne, onder andere die benutting van voertuie, in die 

organisasie. Die maatskaplike werkers dra die minste kennis 

van hulle organisasie se doelstellings ten opsigte van 

finansies en bemarking. 

Die maatskaplike werkers het die volgende voorstelle gemaak 

in terme van leemtes wat hulle beleef in die doelstellings 

van hulle velsynsorganisasie. 

Dit was duidelik uit die voorstelle, dat daar 'n behoefte by 

die respondente was dat die doelstellings ten opsigte van 

alle afdelings in die organisasie aan al die personeellede 

bekend gemaak behoort te word. Die volgende meer algemene 

voorstelle is gemaak: "vakkundige personeel kan meer ingelig 
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word oor die doelstellings van administratiewe personeel", 

"doelstellings moet duidelik aan alle personeel deurgegee 

word", "met betrekking tot doelstellings van die finansiele 

departement (begroting) behoort terugvoering aan die 

personeel by personeelvergaderings gegee te word". 

Verder was daar voorstelle wat gerig was op die aanpassing 

of herformulering van doelstellings, · soos: "doelstellings 

behoort aangespreek te word ten opsigte van groter geboue en 

meer beskikbare vervoer vir maatskaplike werkers", 

"doelstellings met betrekking tot HIV-posi tief ouers en 

kinders .behoort geformuleer te word", "meer dinamiese 

bemarkingsdoelstellings moet geformuleer word." 

Daar is ook genoem dat, as gevolg van 'n gebrek aan -kommunikasie in 'n organisasie, doelstellings gefragmenteer 

kan word. Maatskaplike werkers moet meer geken word in 

besluitneming oor doelstellings, aangesien hulle die beslui te 

moet uitvoer. 

Uit voorafgenoemde kan daar afgelei word dat maatskaplike 

werkers bewus is van die doelstellings van hulle 

welsynsorganisasie en dat hulle by die formulering van 

doelstellings betrokke wil wees en kennis wil dra van die 

doelstellings van die totale organisasie. 

3.24 BEHEER IN DIE WERKSITUASIE VAN DIE MAATSKAPLIKE WERKER 

Die maatskaplike werkers is gevra om aan te dui in watter 

mate hulle saamstem of nie saamstem of onseker is oor die 

volgende stellings en ook om op hulle antwoorde uit te 

brei: Ek weet-

* altyd wat my werkopdragte behels 

* aan watter standaarde al my werk moet voldoen 

* Ek is meer gemotiveerd om my werk te doen as daaroor 

beheer uitgeoefen word. (Kyk vraag 5.1, 5.2, 5.3, van 

Bylae C) . 
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Tabel 3.23 gee 'n weergawe van die reaksie van die 

maatskaplike werkers op die stellings. 

TABEL 3.23 

Kennis van werkopdragte, meting en standaarde van werkverri9tin9 
en beheer oor werk 

N=32 

Werkopdragte Standaarde Beheer 

n % n % n ' 
Stem saam ••• 27 84,4 28 87,5 10 31,3 
Onseker ••••• 4 12,5 4 12,5 6 18,7 
Stem nie 
saam ••• ••••• l 3,1 16 50 

TOTAAL •••••• 32 ioo 32 100 32 100 

Uit Tabel 3.23 kan afgelei word dat die meerderheid 

maatskaplike werkers, te wete sewe-en-twintig (84,4%) weet 

wat hulle werko.pdraqte behels. As verduideliking noem hulle 

dat hulle werkopdragte in hulle posbeskrywing 6f pligtestaat 

6f mannekragplan 6f prosedurehandleidings ui teengesi t is. 

- Wanneer 'n maatskaplike werker oor 'n posbeskrywing beskik, 

behoort daar nie twyf el te bestaan oor die werkopdragte wat 

uitgevoer moet word nie. De Villiers & du Toit (in Kroon 

1986:396) en Trewatha & Newport (1982:470) wys daarop dat 'n 

posbeskrywing 'n breedvoerige skriftelike uiteensetting is 

van die take, pligte, gesag en verantwoordelikheid van elke 

pos in die organisasie. Die vier (12, 5%) maatskaplike 

werkers wat onseker was, skryf di t aan die volgende toe: 

"nuwe poste-omskrywings word nie deur maatskaplike werkers 

aanvaar nie, omdat hulle nie saamstem met die veranderings 

daarin nie11 , "omdat take van verskillende maatskaplike 

werkers merkbaar oorvleuel", "daar bestaan nie 'n geskrewe 

dokument in verband met werkopdragte nie." 

Dit blyk verder dat die maatskaplike werkers egter baie goed 

bewus is van die standaarde waaraan hulle werk moet voldoen. 

Agt-en-twintig (87, 5%) maatskaplike werkers het met die 
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stelling saamgestem en standaarde van werkverrigting is aan 

hulle bekend deur middel van supervisiesessies, die 

welsynsprogram en prestasiebeoordelings. 

Uit voorafgaande kan afqelei word dat, ten spyte van die feit 

dat maatskaplike werkers soms tot nooit betrokke is by die 

stel van standaarde (kyk 3.19 p.184) nie, die organisasies 

seker maak dat die werkers op hoogte is van die standaarde 

waaraan hulle werk moet voldoen. 

Met betrekking tot die vraag of die respondente meer 

qemotiveerd is om hulle werk te doen as daar beheer oor hulle 

werk uitgeoefen word, het sestien (50%) van die maatskaplike 

werkers beslis nie saamgestem met die stelling nie. Tien 

(31, 1%) en ses ( 18, 7%) van die maatskaplike werkers het 

onderskeidelik saamgestem of was hulle onseker oor die 

stelling. 

Die volgende menings is gegee waarom daar nie met die 

stelling saamgestem word nie: 

* Beheer is onnodig omdat maatskaplike werkers 

professioneel opgelei is en 'n professionele beroep 

beklee. Hulle moet verantwoordelikheid aankweek om 

gemotiveerd te werk. 

* Selfwerksaamheid word deur beheer gekortwiek. Strem 

onafhanklike, funksionering van maatskaplike werkers. 

* Motivering kom as gevolg van innerlike ingesteldheid en 

nie as gevolg van eksterne beheer nie. 

* Hou nie daarvan om beheer te word nie. 

* Maatskaplike werkers is volwasse, verantwoordelike 

persone en daar word van hulle verwag om besluite oor 

kliente te neem. Hulle moet dus ook vertrou word om take 

uit te voer. 

* Daar behoort beheer te wees, maar maatskaplike werkers 

moet as volwassenes gesien word om self beheer toe te 

pas. 
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Hierteenoor is die volgende menings gegee deur die 
respondente wat van oordeel was dat hulle meer gemotiveerd 
hulle werk doen as daar beheer oor hulle werk uitgeoefen 
word: 

* Omdat die supervisor kennis dra van die praktyk en 
leiding gee, is beheer,nodig. 

* Wil weet of daar reg gewerk word en dit bied 'n mate van 
beskerming. 

* Beheer help om beter te beplan. 
* Supervisor wys daardeur belangstelling in my werk. 
* Verkies beheer en toesig oor my werk. 

Diegene wat onseker is, het onder andere die volgende genoem: 

* In sommige gevalle is beheer nie nodig nie. 
* Slegs as jy ongemotiveerd is, is beheer goed. 

Motivering moet uit elke mens kom. Te veel beheer is 
negatief. 

* Rigiede beheer is negatief. 
* Hou nie van die woord "beheer", verkies eerder 

"ondersteun" en "leidinggewing". 

Ui t voorafgenoemde bespreking kan daar afgelei word dat 

beheer wel 'n integrale deel van 'n maatskaplike werker se 
daaglikse werksaamhede uitmaak. 

Die maatskaplike werkers is ook gevra om aan te dui of hulle 
altyd, soms, of nooit onversoenbare opdragte van twee of meer 
hoof de ontvang; meen hulle hulle kry erkenning vir en ontvang 
terugvoering oor hulle werk; en of hulle die resultate van 
hulle werk sien. (Kyk vraag 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 van Bylae C). 
Die respondente is ook gevra om hulle antwoorde, indien 
nodig, te motiveer. 

Tabel 3. 24 gee 'n ui teensetting van die respondente se 
reaksie op hierdie vrae. 
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TABEL 3.24 

Maatskaplike werkers se siening van hulle taakverrigting 

N=32 

Opdragte Er kenning Terugvoering Resultate 

n \ n \ n \ n .\ 

Altyd ••••••• 9 28,1 14 43,8 8 25 
Some •• •••••• 6 18,8 21 65,6 17 53,1 24 75 
Nooit ••.•••• 26 81,2 2 6,3 1 3,1 

TOTAAL •••••• 32 100 32 100 32 100 32 100 

Uit Tabel 3.24 kan afgelei word dat die grootste meerderheid 

van die maatskaplike werkers, n?,amlik ses-en-twintig 

(81,2%), nooit teenstrydige opdragte van een of meer 

beheerbeampte kry nie. Die respondente verduidelik dat hulle 

slegs opdragte van hulle supervisor ontvang. Die ses (18,8%) 

maatskaplike werkers wat soms onversoenbare opdragte ontvang, 

is toe te skryf aan "as gevolg van 'n gebrek aan 

kommunikasie binne die organisasie"; "omdat eie supervisor 

bedreigd voel, word ander supervisors geraadpleeg"; "omdat 

die hoof ook beheer oor die maatskaplike werker wil he en 

uitoefen". 

Dit is opvallend dat een-en-twintig (65,6%) maatskaplike 

werkers van mening is dat hulle soms erkenning vir hulle werk 

ontvang teenoor die nege (28,1%) wat meen dat hulle altyd 

erkenning ontvang. 

Diegene wat soms erkenning ontvang, noem dat hoofde die werk 

wat gedoen word as vanselfsprekend aanvaar en dat werk slegs 

indirek erken en waardeer word; of dat erkenning slegs 

skriftelik en selde mondelings gedoen word. 

Met betrekking tot teruqvoering oor hulle werkverrigting 

dui sewentien (53, 1%) maatskaplike werkers aan dat hulle soms 

en veertien (43,8%) dat hulle altyd terugvoering oor hulle 

werk ontvang. 
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Uit die motiverinqs van die maatskaplike werkers ten opsigte 

van die feit dat hulle soms en altyd terugvoering ontvang, 

blyk dit dat terugvoering nie deurlopend geskied nie. 

Terugvoering geskied hoofsaaklik wanneer 

moeilike taak gegee is om afgehandel 

prestasiebeoordeling; slegs ten opsigte van 

wat nie vol gens prosedure gedoen is nie; 

f oute en probleme in die werk voorkom. 

byvoorbeeld 'n 

te word; nA 

goeie werk; werk 

of wanneer daar 

Uit Tabel 3.24 kan afgelei word dat vier-en-twintig (75%) 

maatskaplike werkers aandui dat hulle soms die resultate van 

hulle werk sien en agt (25%) dit altyd sien. 

Die redes wat aangevoer word waarom slegs soms resultate van 

hulle werk gesien word is die volgende: "die 

ongemotiveerdheid van die klientsisteem maak dit nie altyd 

moontlik nie", "groot gevallelading veroorsaak dat positiewe 

resultate lank neem om bereik te word", "resultate slegs 

waarneembaar wanneer kliente saamwerk", "deur die gebruik van 

meetinstrumente kan jy wel bepaal of jy iets bereik het, maar 

dit is egter nie altyd moontlik nie." 

Diegene wat aandui dat hulle altyd resultate in hulle werk 

waarneem, slaag daarin omdat hulle individuele doelstellings 

stel en dat hulle die doelstellings gereeld evalueer. 

Uit voorafgaande kan daar afqelei word dat maatskaplike 

werkers meer erkening 

he. Die feit dat 

maatskaplike werkers 

vir en terugvoering oor hulle werk wil 

die oorgrote meerderheid van die 

slegs van hulle supervisors opdragte 

ontvang, dui daarop dat die bestuursbeginsel van eenheid van 

bevel, 'n belangrike rol in welsynsorganisasies speel. 

Skrywers soos Abels & Murphy ( 1981: 131); Stoner & Wankel 

(1986:308) en Weihrich & Koontz (1993:14) wys op die 

belangrikheid dat ondergeskiktes werkopdragte van slegs een 

bestuurder behoort te ontvang. In die toepassing van die 

beginsel van eenheid van bevel, weet maatskaplike werkers wie 
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hulle onmiddellike hoof is aan wie hulle rekenskap moet gee 

van hulle werk. 

3.25 MAATSKAPLIKE WERKERS SE BETROKKENHEID BY BEPLANNINGS

AKTIWITEITE 

Die maatskaplike werkers moes aandui in watter mate hulle 
betrokke is by die volgende beplanningsaktiwiteite in hulle 
organisasie: 

* skryf van welsynsprogramdoelwitte 

* saamstel van die begroting 
* evaluering van welsynsprogramme 

* f ormulering van doelstellings vir die organisasies 

* die saamstel van prosedurehandleidings. 

Tabel 3. 25 gee 'n uiteensetting van die respondente se 
betrokkenheid by voorafgenoemde. 

TABEL 3.25 
Betrokkenheid van maatskaplike werkers by beplanningsaktiwiteite 

N=32 

Welsyns- Begroting Program Doelstel- Prosedure 
program evaluering lings handle id. 

n % n % n % n % n % 

Altyd ••••••• 16 50 3 9,4 14 43,8 7 21,9 3 9,4 
some ••• ••••. 7 21,9 5 15,6 8 25 10 31,2 10 31,2 
Nooit ••••••• 9 28,l 24 75 10 31,2 15 46,9 19 59,4 

TOTAAL ••.••. 32 100 32 100 32 100 32 100 32 100 

Sestien (50%) van die maatskaplike werkers is altyd betrokke 

by die skryf van welsynsproqram.doelwitte. 'n Beduidende 

persentasie van 28,1%, dit is nege maatskaplike werkers, is 
nooit daarby betrokke nie. 

Vier-en-twintig (75%) maatskaplike werkers is nooit betrokke 

by die formulering van die beqrotinq van hul organisasie nie. 

Slegs drie (9,4%) is altyd daarby betrokke. Hierdie bevinding 

stem ooreen met die supervisors se siening van die 
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betrokkenheid van maatskaplike werkers by die formulering van 

die begroting van die organisasie. Die supervisors het ook 

aangedui dat maatskaplike werkers minimaal betrokke is by 

voorafgenoemde. (Kyk 3.19 p.185 Tabel 3.15). 

Dit is ook opvallend dat tien (31, 2%) van die maatskaplike 

werkers nooi t by die evaluerinq van welsynsproqramme betrokke 

is nie teenoor die veertien ( 4 3, 8%) wat al tyd daarby betrokke 

is. Die evaluering van die welsynsprogram impliseer ook die 

evaluering van welsynsprogramdoelwitte. 

Vyftien (46,9%) van die maatskaplike werkers is nooit by die 

formulerinq van die doelstellings van die organisasie 

betrokke nie. Terwyl 10 (31,2%) maatskaplike werkers soms by 

doelstellingformulering betrokke is. Dit is in ooreenstemming 

met die siening van supervisors dat die· werkers minimaal 

betrokke is by doelstellingformulering. (Kyk 3 .19 p.185 Tabel 

3. 15) . 

Verder is slegs drie (9,4%) van die respondente altyd 

betrokke by die skryf van hulle organisasie se 

prosedurehandleidinqs. Negentien (59,4%) is egter nooit 

daarby betrokke nie. 

Uit voorafgaande ontleding blyk dit dat nie al die 

maatskaplike werkers in die welsynsorganisasies by die skryf 

en evaluering van welsynsprogramme betrokke is nie. 

Dit blyk ook verder dat die senior personeel hoofsaaklik 

verantwoordelik is vir die saamstel van die begroting gesien 

in die lig van die groot getal werkers wat nie daarby 

betrokke is nie. Oaar kon verwag word dat meer maatskaplike 

werkers betrokke sou wees by die f ormuler ing van 

doelstellings in die organisasie. Aangesien die bestuur van 

'n welsynsorganisasie, gesien vanuit 'n strategiese 

beplanningsoogpunt, verantwoordelik behoort te wees vir die 

formulering van die bree doelstellings van elke afdeling in 



205 

die organisasie. Die maatskaplike werkers aan die ander kant 

weer, behoort egter weer betrokke te wees by die formulering 

van spesifieke doelstellings vir die afdeling waarin hy werk. 

Daar kan ook afgelei word dat maatskaplike werkers nie veel 

geleentheid gebied word om insette tot die saamstel van 

prosedurehandleidings, te lewer nie. In sy geheel gesien, 

blyk dit dat maatskaplike werkers nie betrokke is of minimaal 

betrokke is by daardie beplanningaktiwiteite wat op die 

strategiese beplannings en bestuursbeplanning- en beheervlak 

l~. 

3.26 BESIT VAN PROSEDUREHANDLEIDING DEUR MAATSKAPLIKE WERKERS 

Die maatskaplike werkers moes aandui, en indien nodig hulle 

antwoord motiveer, of hulle (i) oor 'n prosedurehandleiding 

vir hulle werk beskik (ii) en wie kontroleer of prosedures 

gevolg word. (Kyk vraag 7, 7.1, 7.2 van Bylae C). Ten spyte 

van die feit dat slegs drie (9,4%) maatskaplike werkers altyd 

betrokke is by die skryf van prosedurehandleidings dui vyf

en-tw intig (78,1%) van die respondente aan dat hulle oor 'n 

prosedurehandleiding beskik. 

As verduideliking noem die maatskaplike werkers wat wel oor 

'n prosedurehandleiding beskik, dat die handleidings onlangs 

hersien is om tred te hou met die praktyk en ook dat elke 

kantoor oor 'n handleiding beskik. Sewe (21,9%) maatskaplike 

werkers beskik nie oor 'n prosedurehandleiding nie, aangesien 

dit nie in hulle organisasie bestaan nie, of hulle is nie 

bewus of hulle organisasie daaroor beskik nie. 

Die maatskaplike werkers het soos volg reageer op die vraag 

wie verantwoordelik is om toe te sien dat prosedures in die 

welsynsorganisasie 9evol9 word. Volgens die maatskaplike 

werkers is die kantoorhoof, of die supervisors, 6f die 

maatskaplike werkers self, 6f 'n kombinasie van die genoemde 
persone, verantwoordelik vir die kontrole oor die toepassing 

van prosedures in die organisasie. 
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.3. 27 BEHEERMMTREeLS IN DIE WERKSITUASIE VAN DIE MAATSKAPLIKE 

WERK ER 

In vraag 8 van Bylae C moes die maatskaplike werkers aandui 

aan watter beheermaatreels hulle in hul werksituasie 
onderworpe is. 

Die volgende beheermaatreels is geYdentifiseer: 
* keerdatums en weeklikse supervisie 
* beleid van die organisasie 

* dienskontrak 
* etiese gedragskode van die Su id-Afr ikaanse Raad vir 

Maatskaplike Werk 

* nasien en goedkeuring van verslae deur die supervisor 

* reels en riglyne met betrekking tot die skryf van 
verslae 

* daaglikse en weeklikse werkprogram 

Uit voorafgenoemde blyk dit dat die maatskaplike werkers 'n 
verskeidenheid van beheermaatreels identifiseer waaraan hulle 
in hul werk onderworpe is. Di t is soortgelyke. beheermaatreels 
wat deur die supervisors benut word om beheer oor die dag
tot-dag taakverrigting van maatskaplike werkers uit te oefen. 

(Kyk 3.18 p.184}. Daar kan ook afgelei word dat die 
maatskaplike werkers wel bewus is van prosedureshandleidings 
in hulle organisasie. Die meerderheid beskik oor 'n 

prosedurehandleiding terwyl die minimum maatskaplike werkers 
betrokke is by die skryf of hersiening daarvan. 

3.28 BENUTTING VAN BEPLANNING DEUR MAATSKAPLIKE WERKERS 

Daar is ook vasgestel hoe maatskaplike werkers van beplanning 
in hulle eie werk gebruik maak. Die respondente het enkele 
wyses genoem van hoe hulle van beplanning in hulle eie werk 
gebruik maak. Daar is onder andere genoem: 

* benut 'n dagboekstelsel en prioritisering 
van werk 
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* benut weeklikse, maandelikse en jaarlikse beplanners 

* beplanning ten opsigte van kliente ten einde 

doelstellings en doelweitte van die welsynsorganisasie 

te bereik. 

Uit bogenoemde blyk dit dat maatskaplike werkers van konkrete 

beplanningshulpmiddels soos dagboeke en jaarlikse beplanners 
gebruik maak in die beplanning van hulle eie werk. Deur 

middel van hulle eie beplanning word werk geprioritiseer en 

die fokus word geplaas op die doelbereiking van die 

organisasie. 

3.29 BEHEER OOR EIE WERK DEUR MAATSKAPLIKE WERKERS 

Die maatskaplike werkers moes aandui hoe hulle te werk gaan 

om beheer oor hulle eie werk uit te oefen. Die volgende is 

genoem: 

* deur middel van die benutting van dagboekstelsel en 

keerdatums 

* sekere dae van die week word aan spesif ieke take gewy 

* deur gestruktureerd volgens beplanning te werk 
* deur die nastreef van die doelstellings en doelwitte van 

die organisasie 

* deur middel van maandelikse statistieke en 
prioriteitstelling in die werk 

* deur middel van 'n maandelikse en jaarlikse beplanning 
* deur toe te sien dat die week se werk op datum is 

* deur die benutting van supervisie en die welsynsprogram 

Uit voorafgenoemde blyk dit dat maatreels wat in beheer benut 

word, dieselfde is as wat in die beplanningsaktiwiteite van 
die respondente benut word, byvoorbeeld dagboeke, keerdatums, 

supervisie, weeklikse en maandelikse beplanning. 
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3.30 TERUGVOERING AAN KANTOORHOOF 

Tabel 3. 26 gee 'n uiteensetting van die mening van die 
maatskaplike werkers of die resultate van hulle 
taakverrigting aan die kantoorhoof deurgegee moet word. (Kyk 
vraag 11, 11.1 van Bylae C) 

TABEL 3.26 

Terugvoering aan kantoorhoof 
N=32 

n % 

Mo et deurgegee word ••• 27 84,4 
Moet nie deurgegee 
word ...•. ..........•.. 2 6,2 
Onseker • .••••.•••••••• 3 9,4 

TOTAAL • ••••••••••••••• 32 100 

Uit Tabel 3.26 blyk dit dat 27 (84,4%) van die maatskaplike 
werkers van mening is dat die resultate van hulle werk wel 
deurgegee moet word aan die hoof van die kantoor. Hulle 

motiverinq hiervoor is soos volg: 

* dit is nodig sodat daar goeie beheer uitgeoefen kan word 
* kantoorhoof behoort te weet wat in die kantoor aangaan 

en so kan resultate gemeet word 

* belangrik dat die kantoorhoof ingelig sal wees oor die 
werkvermoe van sy werkers 

* maatskaplike werkers behoort daardeur erkenning te kry 
vir wat hulle doen 

Twee ( 6, 2 % ) van die respondente was van mening dat die 
resultate van die werkverrigting van maatskaplike werkers nie 
aan die kantoorhoof deurgegee moet word nie. Volgens hulle 
behoort daar weggekom te word van die gedagte dat die 
maatskaplike werker gedurig gemeet moet word. Daar is ook 
genoem dat maatskaplike werkers prof essionele persone is en 

hulle behoort nie soos kinders behandel te word deurdat hulle 

werk gedurig gemonitor word nie. Die drie (9,4%) wat onseker 
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was het geen verduideliking vir hulle mening gegee nie . . 
In sy geheel gesien, verkies maatskaplike werkers dat die 

resultate van hulle werk aan die hoof van die organisasie 

deurgegee word. Uit die literatuur blyk dat dit wel belangrik 

is dat hoofde terugvoering ontvang van die werkprestasie van 

werkers. Dit stel hoofde onder andere in staat om te bepaal 

of geformuieerde planne uitgevoer is. (Kyk 2.J.10 p.90 vir 

'n bespreking van terugvoering en die beheerproses) . 

samevattend blyk dit dus dat die meerderheid maatskaplike 

werkers wel in staat was om 'n weergawe van die organisasie 

se missie te kon gee. Hulle was meer bekend met daardie 

beleid en doelstellings van die organisasie waarby hulle 'n 

nouer betrokkenheid gehad het, soos byvoorbeeld 

maatskaplikewerkdienslewering. Die werkers weet wat hulle 

werkopdragte behels en ook aan watter standaarde hulle 

werkverrigting gemeet word. Ongeveer die helfte van die 

respondente verkies dat daar nie beheer oor hulle werk 

uitgeoefen meet word nie. Dit was veral kenmerkend van 

werkers met minder as drie jaar diens. Die algemene rede vir 

die siening was dat hulle hulself as volwasse en 

professioneel beskou. Dit blyk verder dat maatskaplike 

werkers net van een beheerbeampte opdragte kry. Hulle beleef 

egter 'n gebrek aan erkenning vir, terugvoer ing oor en 

resultate van die werk wat hulle doen. Alhoewel die werkers 

nie altyd betrokke is in die beplanningsaktiwiteite van die 

organisasie nie, kry hulle tog geleentheid om insette te 

lewer. 

Met betrekking tot spesifieke beplanning in hulle afdeling, 

is hulle meer betrokke by byvoorbeeld welsynsprogramdoelwitte 

en die evaluering van die welsynsprogram as by die saamstel 

van begrotings en prosedurehandleidings. Ongeveer een derde 

van die respondente beskik nie oor 'n posomskrywing nie en 

dit is die senior personeel in die organisasie wat toesien 

dat die regte prosedures gevolg word. Dit is ook die senior 
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personeel wat beheer oor die werk van die werkers uitoefen. 

Die werkers benut onder andere hulle eie werkprogram, 

keerdatums en die beleid van die organisasie om beheer in 

hulle eie werk uit te oefen. Laastens is die maatskaplike 

werkers ten gunste van terugvoering oor hulle werkprestasie 

aan die kantoorhoof. In sy geheel gesien wil maatskaplike 

werkers betrokke wees by die beplannings- en 

beheeraktiwiteite van hulle organisasie. 

3.31 EVALUERING VAN DIE STAND VAN BEPLANNING EN BEHEER AS 

BESTUURSFUNKSIES BY WELSYNSORGANISASIES 

Die evaluering van die stand van beplanning en beheer in die 

praktyk word gedoen deur die gef ormuleerde aannames te 

verantwoord. (Kyk 2.7 p.134 vir die aannames wat geformuleer 

is). Daar word in hierdie evaluering ook op die leemtes 

gewys in die beplannings- en beheeraktiwiteite van die 

welsynsorganisasies. 

a Aanname l wat lui dat beplanning en beheer op elke 

bestuursvlak in welsynsorganisasies plaasvind, is 

bevestiq deur die feit dat al die organisasies oor 'n 

beplanningskomitee beskik en dat supervisors, alhoewel 

in 'n beperkte mate, betrokke is by 

beplanningsaktiwiteite in hulle organisasie. 'n Leemte 

is dat die maatskaplike werkers minimaal betrokke is by 

die beplanningsaktiwiteite van die welsynsorganisasies. 

(Kyk 3.3 p.147, 3.16 p.175, 3.25 p.203 en 2.7 p.135 

aanname 1). 

b Aanname 2, wat lui dat eksterne geleenthede en 

bedreigings en interne swak- en sterkpunte wat 'n 

invloed op die funksionering van die organisasie mag he, 

eksploreer moet word, is bevestiq. Kantoorhoofde bet 

aangedui dat verskeie omgewingsfaktore wat 'n invloed 

op die bestuur van die organisasie mag he, in ag geneem 

word. (Kyk 3.4 p.149 en 2.7 p.135 aanname 2). 
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c Aanname 3 behels dat 'n welsynsorganisasie oor 'n 

duidelik geformuleerde missie behoort te beskik. (Kyk 

2.7 p.136 aanname 3). Die feit dat al agt die 

welsynsorganisasies wel oor 'n missie beskik het, 

oevestiq hierdie aanname. Daar is egter leemtes in die 

stand van die missie van die welsynsorganisasies. Die 

missies is oor die algemeen onbevredigend gef ormuleer 

en die personeel (supervisors en maatskaplike werkers) 

weet dat hulle organisasie oor 'n missie beskik, maar 

hulle dra 'n oeperkte kennis van die inhoud daarvan. 

(Kyk 3.7 p.155, 3.15 p.174 en 3.21 p.192). 'n 

Welsynsorganisasie behoort nie slegs oor 'n missie te 

beskik nie, maar die missie meet 'n bepaalde doel dien 

in hulle strategiese beplanningsproses. Die missie 

behoort nie alleen uit te spel waarvoor 'n organisasie 

staan nie, maar ook watter strategiee hy wil volg om die 

missie te bereik (Longenecker & Pringle 1984:65). 'n 

Verdere leemte bestaan met betrekking tot die hersiening 

van die missie van organisasies. Die periodieke 

hersienning van die missie geniet nie dieself de 

prioriteit by al die organisasies nie. (Kyk 3.7 p.155 

met betrekking tot die redes waarom dit nodig was vir 

die hersiening van die missie). 

d Aanname 4 lui dat welsynsorganisasies oor doelstellings 

behoort te beskik wat hy wil nastreef asook spesif ieke 

doelstellings vir elke afdeling.(Kyk 2.7 p.136 aanname 

4). Hierdie aanname is deur die onderskeie respondente 

oevestiq. (Kyk 3.8 p.159 Tabel 3.5, 3.16 p.176 Tabel 

3 .12 en 3. 23 p.195). Daar bestaan egter leemtes by 

welsynsorganisasies met betrekking tot die f ormulering 

van doelstellings. Alhoewel die meerderheid van die 

organisasies se doelstellings in 'n geskrewe vorm is, 

het die maatskaplike werkers hoof saaklik kennis gedra 

van die doelstelling van aktiwiteite of sake waarby 

hulle die nouste betrokke was. Indien al die 

d.oelstellings in 'n organisasie nie deur sy werkers 
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begryp en ondersteun word nie, bestaan die moontlikheid 

dat van die doelstellings nie bereik sal word nie. 

e Ui t die opname by welsynsorganisasies blyk dat daar wel 

geskrewe beleid bestaan ten opsigte van verskillende 

afdelings. (Kyk 3.9 p.160). Hierdie bevinding bevestig 

aanname S wat in hierdie verband geformuleer is. (Kyk 

2.7 p.136 aanname 5). Dit blyk egter dat die 

formulering van beleid hoofsaaklik gesien word as die 

taak van die topbestuur van die organisasie. 'n Leemte 

is dat supervisors en maatskaplike werkers in 'n 

beperkte mate by beleidformulering betrokke is. (Kyk 

3.16 p.176 Tabel 3.12 en 3.19 p.185 Tabel 3.15). Die 

feit dat beleid geformuleer word vir verskillende 

bestuursvlakke in 'n organisasie het tot gevolg dat 

supervisors en maatskaplike werkers insette by 

beleidformulering moet lewer. (Kyk 3.16 p.175 en 3.19 

p.184). 

f Met betrekking tot die begroting in die organisasie is 

aanname 6 gemaak dat 'n welsynsorganisasie behoort.te 

verseker dat daar 'n begroting is vir elke plan of 

program in die organisasie. (Kyk 2.7 p.137 aanname 6). 

Volgens Van Niekerk (1987:35) moet elke organisasie oor 

'n begroting beskik, aangesien dit 'n sleutelinstrument 

is waarvolgens programme en projekte beplan en beheer 

word. In hierdie opname kon daar slegs bevestig word 

dat welsynsorganisasies wel oor 'n begroting beskik. (Kyk 

3.11 p.165). Daar kan nie met sekerheid bevestig word 

of daar 'n begroting vir elke plan of program in die 

organisasie is nie. Die rede hiervoor is die 

teenstrydige mening wat die kantoorhoofde en supervisors 

gehad het oor wie betrokke is by die formulering van die 

begroting in die organisasie. (Kyk 3.8 p.159 en 3.16 

p.175). Die feit dat die begroting 'n belangrike 

beheertegniek in bestuursbeplanning en -beheer asook 

operasionele beplanning en beheer is, het tot gevolg dat 
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supervisors 'n prominente rol in die samestelling van 

'n organisasie se begroting behoort te speel (Reeser 

1981: 11-12; Camillus 1986: 2) • Volgens die kantoorhoofde 

is die supervisors wat in beheer van 'n afdeling of 

diensvertakking is, betrokke by die saamstel van die 

begroting van daardie afdeling. (Kyk 3.11 p.165). Die 

supervisors daarteenoor toon aan dat hulle geensins of 

minimaal betrokke is by die begrotingsproses van die 

organisasie. (Kyk 3 .16 p.175) • Hierdie teenstrydigheid 

dui op 'n leemte in die begrotingsprosedure van die 

organisasies. Ook die meerderheid van die maatskaplike 

werkers dui aan dat hulle nooit daarby betrokke is nie. 

(Kyk 3.19 p.184 en J.25 p.203). Dit blyk dus dat die 

jaarlikse begroting van die organisasies hoofsaaklik 

deur die topbestuur, wat die supervisors uitsluit, 

geformuleer word. 

g As deel van operasionele beplanning en beheer behoort 

welsynsorganisasies doelwitte te stel wat deur die 

verskillende af delings of diensvertakkings van die 

organisasie bereik wil word. Supervisors as 

middelvlakbestuurders en maatskaplike werkers behoort 

nou betrokke te wees by doelwitformulering. Vir 

maatskaplike werkers sal die doelwitte deel wees van 

hulle welsynsprogram. 

Aanname 7 wat in hierdie verband gef ormuleer was (kyk 

2. 7 p. 13 7 aanname 7) is deur die opname bevestig. 

Supervisors dui aan dat hulle slegs in 'n fasiliterende 

rol by die formulering van doelwitte betrokke is. Die 

meerderheid maatskaplike werkers is wel betrokke by 

doelwitformulering. (Kyk 3.16 p.175 en 3.25 p.203). Dit 

blyk dus dat die welsynsorganisasie voldoen aan die 

vereiste dat daardie persone wat verantwoordelik is vir 

die bereiking van die doelwitte wel inspraak moet he in 

die formulering daarvan (Certo 1983:64). 
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h Aanname 8 lui dat 'n welsynsorganisasie oor standaarde 

behoort te beskik waaraan die werkverrigting van 
ondergeskiktes gemeet kan word. (Kyk 2.7 p.138 aanname 

8). Hierdie opname het getoon dat welsynsorganisasies 

wel oor standaarde beskik waaraan werk behoort te 
voldoen en die aanname word daardeur bevestig. Die 
kantoorhoofde het aangedui dat hulle organisasie oor 

geskrewe standaarde beskik aan die hand waarvan die 
personeel se werkverrigting gemeet word. Op een na is 
of die supervisors betrokke by die vasstelling van 

standaarde van dienslewering in hulle organisasie.{Kyk 
3.10 p.163 en 3.16 p.175). Die feit dat die standaarde 

deur middel van geskrewe dokumentasie aan die personeel 
beskikbaar q~stel word, word bevestig deur 28 (87,5%) 
van die maatskaplike werkers, wat bekend is met die 
standaarde. 

i Elke maatskaplikewerkbestuurder het 'n 
verantwoordelikheid om beheer in 'n welsynsorganisasie 
uit te oefen. {Kyk 2.7 p.139 aanname 9). Aanname 9 is 
deur die kantoorhoof de as bestuurders bevestig deurdat 
hulle onder andere beheer uitoefen oor die inkomste en 
uitgawes van die organisasie. (Kyk 3.11 p.165). Die 
feit dat supervisors beheer uitoefen oor die dag tot dag 

werksaamhede van maatskaplike werkers bevestig die 
genoemde aanname. (Kyk 3.13 p.168 en 3.18 p.184). 

j Die aanname is verder gemaak dat welsynsorganisasies 

'n stelsel behoort te he waardeur die werkverrigting van 
werkers geevalueer en reggestel kan word wanneer daar 

afwykings is. (Kyk 2.7 p.139 aanname 10). Aanname 10 

is bevestig deurdat al die kantoorhoofde aangedui het 
dat hulle werkers aan prestasiebeoordeling blootgestel 
word. Dit is hoofsaaklik die supervisors wat die meting 
van die werkprestasie van die werkers waarneem. (Kyk 
3.12 p.167 en 3.17 p.179). 
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k Die kantoorhoof en/of bestuur van 'n organisasie kan 

slegs hulle beplannings- en beheerfunksie effektief 

uitoefen indien hulle gereeld terugvoering ontvang met 

betrekking tot die bereiking van die doelwi tte wat 

nagestreef is. Laasgenoemde het as aannam.e 11 gedien. 

In hierdie opname is die aanname (kyk 2. 7 p. 14 O aanname 

11) bevestig deurdat dit blyk dat die supervisors aktief 

betrokke is in hulle daaglikse beheer oor die werkers 

en dat terugvoering aan die kantoorhoof wel plaasvind. 

Die werkers self aan die ander kant verlang dat daar aan 

die kantoorhoof terugvoering gegee moet word oor hulle 

taakverrigting (by implikasie die bereiking van 

doelwitte). Supervisors benut verskeie formele kanale, 

waarvan vergaderings en samesprekings die belangrikste 

is, om terugvoering aan die kantoorhoof in die verband 
~ 

te gee. (Kyk 3.17 p.179 en 3.30 p.208). 

1 Aannam.e 12 wat lui dat die personeel van / n 

welsynsorganisasie by die beplannings- en beheerproses 

betrokke behoort te wees, is slags ten opsigte van die 

vakkundige personeel, dit is die supervisors en 

maatskaplike werkers, bevestig. In die opname is die 

administratiewe personeel se betrokkenheid by die 

beplanningsproses nie geevalueer nie. Dit kan as 'n 

bepaalde leemte in die opname uitgewys word. Die 

supervisors, hulle siening van die maatskaplike werkers 

se betrokkenheid by beplanningsaktiwiteite en die 

maatskaplike werkers self, sien egter hulle 

betrokkenheid by die beplanningsaktiwiteite van hulle 

organisasie grootliks as soms tot nooit. (Kyk 3 .16 p.176 

Tabel 3.12, 3.19 p.185 Tabe1 3.15 en 3.25 p.203 Tabel 

3.25). Hierdie beperkte betrokkenheid van supervisors 

en maatskaplike werkers by beplanningsaktiwiteite dui 

op 'n leemte in die strategiese beplannings-, 

bestuursbeplannings- en operasionele beplannings- en 

beheerproses van die organisasies (Certo 1983:86-87). 
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m Aanname 13 wat daarop wys dat daar in die beplannings

en beheerproses onderskei behoort te word tussen 

strategiese beplanning en beheer; bestuursbeplanning en 

-beheer en operasionele beplanning en beheer is nie 

direk deur die opname bevestig nie. Die feit egter dat 

die kantoorhoofde (topbestuur) hoofsaaklik by sekere 

beplanningsaktiwiteite SOOS onder andere 

missieformulering en verkenning van die eksterne en 

interne omgewingsf aktore betrokke is, dui daarop dat 

hulle strategies beplan en beheer. (Kyk 2.4.1 p.92, 3.4 

p.149 en 3. 7 p.155). Die feit dat die supervisors 

(middelvlak- en laervlakbestuurders) onder andere by die 

begroting van die organisasie en die formulering van 

doelstellings en beheer oor die daaglikse werksaamhede 

van die maatskaplike werkers betrokke is, dui daarop dat 

hulle insette lewer met betrekking tot bestuurs- en 

operasionele beplanning en beheer. (Kyk 2. 4. 2 p. 9 3, 

2.4.3 p.95, 3.16 p.175 en 3.17 p.179). 

Daar word tot die volgende slotsom gekom met betrekking tot 

a) die aannames omtrent beplanning en beheer as 

bestuursfunksies en b) die leemtes met betrekking tot die 

beplannings- en beheeraktiwiteite by welsynsorganisasies. 

a) AANNAMES: Die bevestiging van die aannames (kyk 3.31 a 

p. :no tot mp. 216) dui daarop dat welsynsorganisasies wel die 

sleutelkonsepte wat in 2.6.1 p.100 tot 2.6.7 p.132 

geYdentif iseer is, deel maak van hulle eie beplannings- en 

beheeraktiwiteite. Hierdie konsepte (uiteensetting van die 

konsepte volg hierna) kan gevolglik as boustene dien in die 

on twerp van 'n beplannings- en beheermodel vir 

welsynsorganisasies. 

b} LEEMTES: Die ontwerp van 'n beplannings- en beheermodel 

op grond van die bevestigde aannames en sleutelkonsepte kan 

meebring dat die leemtes wat welsynsorganisasies in 

beplanning- en beheeraktiwiteite toon, oorkom word. 
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Samevattend is die volgende leemtes ge1dentif iseer: 

Al die welsynsorganisa1>ies 1.n die navorsing gebruik elemente 

van die beplanning- en beheerproses, maar geen van die 

organisasies beskik oor 'n model as sodanig waarvolgens diA 

beplanning en beheer plaasvind nie. Welsynsorganisasies toon 

leemtes met betrekking tot die f ormulering van hulle missie 

en ten opsigte van die persone wat by die f ormulering van 

beleici; doelstellings. en doelwitte betrokke is. Genoemde 

leemtes kan oorkom word indien welsynsorganisasies 'n 

beplannings- en beheermodel benut wat voorsiening maak dat 

die organisasiemissie as grondslag dien vir die doelstellings 

wat die organisasie wil nastreef en die doelstellings as 

riglyne dien vir die formulering van beleid en doelwitte. 

Die leemte met betrekking tot die beperkte betrokkenheid van 

supervisors en maatskaplike werkers by die beplannings- en 

beheeraktiwiteite van die organisasie, kan oorkom word indien 

ontwerpte beplannings- en beheermodel voorsiening maak vir; 

'n strategiese beplannings- en beheerfase waar die 

topbestuur; 

'n bestuursbeplanning- en beheerf ase waar die topbestuur 

en middelvlakbestuur (supervisors) en 
1 n operasionele 

supervisors en 

betrokke is. 

beplannings- en beheerfase waar 

grondvlak maatskaplike werkers by 

Daardeur word verseker dat 'n wye spektrum van die personeel 

insette kan lewer met betrekking tot beplanning en beheer as 

bestuursfunksies. 

Hiermee word stap 2 van die analisefase, naamlik die 

analisering van die stand van beplanning en beheer as 

bestuursfunksie van uit die literatuur en die praktyk, van 

die ontwikkelingsnavorsingsmodel afgesluit. (Kyk 1.3.1 p.13 

Figuur 1.3). Thomas (1987:383) wys daarop dat die 
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afhandeling van die analisefase moet kulmineer in 'n stelling 

oor die uitvoerbaarbeid van die ontwikkeling van die beoogde 

maatskaplike tegnologie. Hy stel dit soos volg: "Successful 

completion of the analysis phase should culminate in a 

statement of feasibility." 

3.32 UITVOERBAARHEID VAN DIE ONTWIKKELING VAN 'N ~EPLANNINGS- EN 

BEHEERMODEL VIR WELSYNSORGANISASIES 

Die evaluering van die uitvoerbaarheid van die ontwikkeling 

van 'n beplannings- en beheermodel vir benutting deur 

welsynsorganisasies, verteenwoordig stap 3 van die 

analisefase. (Kyk 1.3.1 Figuur 1.3 p.13). Met 'n 

uitvoerbaarheidsevaluering moet daar bepaal word of die 

verdere ontwikkeling van die maatskaplike tegnologie, in 

hierdie studie die ontwikkeling van 'n beplannings- en 

beheermodel, nie 'n vermorsing van bronne en tyd sal wees nie 

(Nel & Nel 1993:14). Paar behoort genoegsame inligting en 

bronne beskikbaar te wees ten einde die ontwikkelingspoging 

te regverdig en die ontwikkeling moet 'n redelike kans op 

benutting he (Thomas 1985:492). 'n Verdere aspek wat die 

uitvoerbaarheid van die ontwikkeling van 'n beplannings- en 

beheermodel bepaal, is organisatories van aard. Hiervolgens 

moet daar bepaal word of daar moontlike organisatories 

beperkinge sal wees in die benutting van die innovasie. 

Laasgenoemde evaluering is belangrik met die oog op die 

langtermynbenutting van die innovasie deur 

welsynsorganisasies (Thomas 1985:493). 

In die lig van voorafgaande word die verdere ontwikkeling van 

die beplannings- en beheermodel vir benutting deur 

welsynsorganisasies as ui tvoerbaar beskou en wel om die 

volgende redes: 

a Paar is genoegsame inligting omtrent beplanning en 

beheer as bestuursfunksies beskikbaar. Paar kon ui t die 

relevante literatuur in bedryfsekonomie en maatskaplike 
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werk 'n ontleding gemaak word van die stand van 

beplanning en beheer soos dit in die teorie voorkom. 

Genoemde vakliteratuur het navorser ook in staat gestel 

om 'n ontleding van bestaande beplannings- en 

beheermodelle te kan maak wat as onderbou kan dien vir 

die ontwikkeling van 'n beplannings- en beheermodel vir 

welsynsorganisasies. 

b 'n Oorsig van die stand van beplanning en beheer as 

bestuursfunksies in die praktyk, is verkry deur die 

opname by welsynsorganisasies. 

c Die inligting ten opsigte van beplanning en beheer wat 

deur middel van die literatuur en opname by 

welsynsorganisasies bekom is, kon as basis dien vir die 

formulering en bevestiging van aannames omtrent 

beplanning en beheer as bestuursfunksies. Oaar is oak 

leemtes in die beplannings- en beheeraktiwiteite van 

welsynsorganisasies geYdentifiseer. Die bevestigde 

aannames bied die basis vir en die leemtes dui op die 

behoefte aan 'n beplannings- en beheermodel vir 

welsynsorganisasies. 

d Daar kan wel gekonstateer word dat die studie 

uitvoerbaar is in terme van die langtermynbenutting van 

die ontwikkelde beplannings- en beheermodel deur 

welsynsorganisasies. Hierdie stelling word gegrond op 

die toenemende druk op welsynsorganisasies om meer 

toerekenbaar te wees. Welsynsorganisasies sal toenemend 

strategies en takties moet beplan en 'n beplannings- en 

beheermodel kan in hierdie behoefte voorsien. Die model 

kan deur middel van artikels in vaktydskrifte en ander 

vorme van publikasie of persoonlik deur die navorser aan 

welsynsorganisasies bekend gestel word. 

Daar word tot die slotsom gekom dat navorser oor genoeg 

inligting beskik om 'n beplannings- en beheermodel te 
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ontwikkel waarvolgens welsynsorganisasies hulle strategiese, 

bestuurs- en taktiese beplanning en beheer kan doen. Die 

verdere ontwikkeling van die model blyk wel uitvoerbaar te 

wees. 

3.33 SAMEVATTING 

Deur 'n sintese tussen die aannames, literatuurstudie en 

bespreekte modelle is onderhoudskedules saamgestel. 

Laasgenoemde is gebruik om die stand van beplanning en beheer 

by agt welsynsorganisasies te ontleed. Hierdeur is die 

tweede deel van doelstelling 2, te wete die ontleding van 

beplanning en beheer as funksies van die bestuur in die 

praktyk bereik .• (Kyk 1.5.l p.27). Uit die opname blyk dit dat 

kantoorhoofde, supervisors en maatskaplike werkers in 'n 

mindere of meerdere mate betrokke is by beplannings- en 

beheeraktiwiteite in hulle organisasies. Die kantoorhoofde 

of topbestuur is hoof saaklik betrokke by die formulering van 

die missie van die organisasie, die verkenning van 

omgewingsfaktore en formulering van doelstellings, beleid en 

beg~oting. Die supervisors is hoofsaaklik verantwoordelik 

vir die uitoefening van beheer oor maatskaplike werkers. 

Supervisors is egter ook betrokke by die stel van 

werkstandaarde, stel van doelstellings vir die afdeling 

waaroor hulle beheer uitoefen, formulering van begrotings en 

doelwitte en die meting van die werkprestasie van werkers. 

Die maatskaplike werkers is hoofsaaklik betrokke by die 

formulering van doelwitte in terme van hulle welsynsprogram. 

Daar is ook leemtes geidentif iseer in die beplannings- en 

beheeraktiwiteite van welsynsorganisasies. Die leemtes was 

hoofsaaklik in terme van die missie, doelstellings, beleid 

en doelwitte van die organisasie. Dit blyk ook dat die 

middelvlakbestuurders en grondvlakwerkers minimaal betrokke 

is by beplannings- en beheeraktiwiteite van die organisasie. 

Laastens is daar tot die slotsom gekom dat op grond van die 

inligting en bronne wat beskikbaar is; die bevestigde 
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aannames en die leemtes in beplanning en beheer by 

organisasies die verdere ontwikkeling van die beplande 

innovasie uitvoerbaar en geregverdig is. 

Met die afhandeling van hierdie empiriese ondersoek is die 

doelwit wat in hierdie verband geformuleer is, naamlik om 

empiries die stand van beplanning en beheer by 

welsynsorganisasies te bepaal, bereik. 

In terme van die ontwikkelingsnavorsingsparadigma wat gevolg 

word (kyk 1.3.1 p.13 Figuur 1.3), word die analisefase met 

die operasionele stappe van analise van beplanning en beheer 

en die evaluering van die uitvoerbaarheid van die studie met 

hierdie hoofstuk afgesluit. In die volgende hoofstuk word 

aandag gegee aan die tweede f ase van die 

ontwikkelingsnavorsing naamlik 

maatskaplike tegnologie. 

die on twerp van die 
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HOOFSTOK 4 

DIE ONTWERP VAN 'N BEPLANNINGS- EN BEHEERMODEL VIR 

WELSYNSORGANISASIES 

4.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die ontwerpfase, naamlik fase 2 

van die ontwikkelingsnavorsingsmodel behandel. (Kyk 1.3.1 

p.13 Figuur 1.3). Die doelstelling van hierdie hoofstuk is 

om 'n beplannings- en beheermodel vir gebruik deur 

welsynsorganisasies te ontwerp. Die volgende doelwitte met 

betrekking tot die doelstelling word nagestreef: om 

gebaseer op die sleutelkonsepte en die aannames met 

betrekking tot b~planning en beheer as bestuursfunksies, 'n 

toepassingsmodel te ontwikkel; om 'n grafiese en 

skriftelike voorstelling van die inhoud van die model te 

gee; om geskikte toepassingsriglyne voor te stel 

waarvolgens die model deur 'n welsynsorganisasie benut kan 

word. Die sleutelkonsepte en aannames omtrent beplanning en 

beheer dien as boustene vir die ontwerp van die model. 

Die model self word skematies aangebied. Thomas (1984:163) 

verwys hierna as "real-world representation". Dit sal die 

simboliese voorstelling van die beplannings- en beheermodel 

in die vorm van 'n vloeidiagram behels. Daarna volg 1 n 

bespreking van die onderdele of stappe van die model. Die 

hoofstuk word afgesluit met 'n uiteensetting van hoe die 

model toegepas kan word. Thomas (1984:163) verwys hierna as 

innovasieprosedures. Hy se in die verband: "Such procedures 

prescribe desired intervention activities in terms of who 

does what, where, when, how, for whom, and under what 

conditions. They often take the form of practice 

principles, practice guidelines, and ethical codes." 

(Thomas 1984: 163) . Hierdie riglyne kan in die vorm van 

geskrewe prosedures, 'n lys van aktiwiteite of 'n 

handleiding weergegee word. 
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4.2 'N BEPLANNINGS- EN BEHEERMOOEL VIR WELSYNSORGANISAsiEs 

Die ontwerp en graf iese voorstelling van die beplannings
en beheermomdel moet gesien word in die lig van Thomas 
(1984:152) se stelling dat die ontwerp van 'n maatskaplike 

tegnologie tentatief en verkennend van aard is, wat verdere 

toepassing, toetsing en geldigmaking vereis. 

Die ontwerpte beplannings en beheermodel word in Figuur 4.1 

weergegee met 'n uiteensetting van die rasionaal vir die 
ontwerp. 
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RASIONAAL VIR DIE ONTWERP VAN DIE BEPLANNINGS- EN 

BEHEERMODEL 

Figuur 4 .1 moet van links na regs gelees word. Die 

onderdele van die model verteenwoordig die stappe in die 

proses van beplanning en die uitoefen van beheer. Hierdie 

stappe word vir anali tiese doeleindes af sonderlik bespreek. 

In die praktyk vind daar egter oorvleueling plaas tussen 

die stappe in die proses van beplanning en beheer (Du Toit 

& Marx 1980:241}. Hierdie oorvleueling sal ook uit die 

bespreking duidelik blyk. 

Die beplannings- en beheermodel het 'n strategiese 

l:>eplannings- en l:>~heerfase wat deur aanname 13 (kyk 2. 7 

p.140) bevestig word. Die topbestuur van 'n 

welsynsorganisasie is by hierdie fase betrokke. (Kyk 

2.6.3.1 p.115) 

Stap la en lb in die strategiese beplannings en beheerf ase 

behels die assessering van die eksterne en interne 
omgewingscenario's aan die hand van 

vooruitskattingstegnieke. (kyk 2.7 p.135 aanname 2; 3.31 

b p.210 asook die sleutelkonsepte met betrekking tot 

beplanning en beheer in 2.6.4.1 p.123 (i) en (iii); 

2.6.5.1 p.128 (i}, (ii} en (iii); 2.6.7.1 p.134 vir die 

bevestiging van hierdie stap). 

Stap 2 behels die f ormulering van die missie vir die 

organisasie. Die stap word bevestig deur aanname 3 (kyk 2.7 

p.136 aanname 3; 3.31 c p.211 asook die sleutelkonsepte 

met betrekking tot beplanning en beheer in 2. 6. 2 .1 p .109 

( i} ; 2 . 6 . 3 . 1. p. 115 (ii} en 2 . 6 . 7 . 1 p. 13 4) . 

Stap 3 en 4 in die model behels die formulering van 

algemene doelstellings vir die organisasie asook J:>ree 

doelstellings vir elke afdeling in die organisasie. [Kyk 

2.7 p.134 en 3.31 d p.211 waar aanname 4 hierdie stap 
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• onderskryf en ook die sleutelkonsepte omtrent beplanning en 

beheer in 2.6.1.1 p.106 (ii) en 2.6.6.1 p.132 (ii)]. 

Ten einde sy missie en doelstellings te kan f ormuleer meet 

die bestuur van 'n welsynsorganisasie 'n verkenning 

onderneem van die eksterne en interne omgewingsf aktore wat 

'n invloed op die toekomstige funksionering van die 

organisasie mag h~. Hierdie is 'n aanduiding van hoe die 

stappe in die beplannings- en beheerpJ:"oses mekaar kan 

oorvleuel. 

so bied 'n gef ormuleerde missie die organisasie en sy 

bestuur die grondslag waarop hy enersyds sy doelstellings 

v.ir die verskillende afdelings in die organisasie kan 

formuleer en andersyds die beleid wat hierdie doelstellings 

sal rig. 

Hughes ( 1978: 1) wys daarop dat strategiese beplanning 

opsigself strategiese beheer impliseer. Bestuursbe.sluite 

wat ten opsigte van die doelstellings wat die organisasie 

wil nastreef en die beleidrigtings van die organisasie dien 

ook inherent as strategiese beheermeganismes wat deur die 

topbestuur van 'n welsynsorganisasie benut kan word. 

Doelstellings op sigself di en as 'n strategiese 

beheermeganisme deurdat dit as die basis of raamwerk dien 

waarbinne laervlakbestuurders besluite behoort te neem oor 

die aard van doelwitte wat geformuleer moet word om die 

organisatoriese doelstellings te bereik (Camillus 1986: 48). 

Uit voorafgaande spruit stap 5 in die model voort, naamlik 

dat daar beleid met betrekking tot die verskillende 

afdelings in die organisasie geformuleer moet word. [Kyk 

2.7 p.134 en 3.31 e p.212 met betrekking tot aanname 5 en 

ook die sleutelkonsepte omtrent beplanning en beheer in 

2. 6. 2 .1 p.110 (ii)]. Die geformuleerde beleidsrigtings 

bied grense aan waarbinne laervlakbestuurders besluite 

behoort te neem in onder andere die saamstel van 
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aksieplanne. Die bestuur van 'n welsynsorganisasie oefen 

dus deur middel van sy beleidsverklaring direk en indirek 

strategiese beheer uit op die funksionering van 

laerbestuursvlak in die organisasie. 

Met die oog op die formulering van doelstellings en beleid 

moet die toewysinq van hulpbronne (begroting) en die stel 

van standaarde vir die meting van werkverrigting in ag 

geneem word (stap 6 en 7). Die begroting dien dikwels as 

die bekendste hulpmiddel aan die hand waarvan beheer op 

strategiese en bestuursbeplanning en beheervlak uitgeoefen 

word. Die toewysing van hulpbronne, met ander woorde, die 

formulering van 'n begroting vir die verskillende afdelings 

van 'n organisasie, het raakpunte op beide die strategiese 

beplannings- en beheerf ase sowel as die bestuursbeplanning

en beheerfase, terwyl die neerle van standaarde van 

dienslewering 'n direkte strategiese beheerhulpmiddel is, 

aangesien operasionele beheer uitgeoefen word wanneer 

ondergeskiktes se werkprestasie gemeet word aan die 

gestelde standaarde. 

stap 6 en 7 word ondersteun deur 3.31 f p.212 en h p.214 

asook 2.7 p.137 met betrekking tot aannames 6 en 8 en die 

sleutelkonsepte met betrekking tot beplanning en beheer in 

2.6.1.1 p.106 (iv) en 2.6.3.1 p.115 (iii). 

Soos reeds daarop gewys, kan die verskillende onderdele van 

die model in die praktyk nie in waterdigte kompartemente 

geplaas word nie. Daar is oorvleueling tussen die fases 

van strategiese beplanning en beheer; bestuursbeplanning 

en -beheer en taktiese beplanning en beheer. 

Bestuursbeplanning en -beheer slaan 'n brug tussen die 

strategiese en operasionele fases van die model. (Kyk 

2. 6. 2. 1 p. 110 (iv) . Hierdie bestuursbeplanning en 

beheerf ases word as die middelbestuursvlak gesien waarby 

beide die kantoorhoof, ander afdelingsbestuurders en 

supervisors betrokke is. (Kyk die sleutelkonsepte omtrent 
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beplanning en beheer in 2.6.3.l. p.115 (i) en 2.7 p.140 

aanname 13). Beide Camillus (1986:21) en Anthony & Young 

(1984:10-13) identifiseer bestuursbeheer met onder andere 

die saamstel van 'n begroting, programmering, meting van 

werkverrigting en terugvoering. Dit is in die 

bestuursbeplanning en -beheerf ase dat aksieplanne aan die 

hand van die voorafgaande strategiese beplanning 

geformuleer word. Aksieplanne behoort vir die verskillende 

afdelings in 'n organisasie saamgestel te word. [Kyk 

2.6.2.1 p.110 (iii)]. Hierdie aksieplanne realiseer weer 

in die vorm van spesifieke doelstellings en doelwitte, 

programme, en prosedures, wat deel word van die 

operasionele beplannings- en bebeerfase. 

In die operasionele beplannings- en beheerf ase behoort 

slegs die supervisor en die grondvlak maatskaplike werkers 

en ander werkers (byvoorbeeld tiksters, klerke) betrokke te 

wees. Dit kan as die laer bestuursvlak gesien word. (Kyk 

aanname 13 in 2.7 p.140). 

Aan die hand van die bree doelstellings en die beleid van 

die organisasie, behoort daar spesifieke doelstellings en 

doelwitte (stap 8) en beleid (stap 9) vir die verskilllende 

afdelings geformuleer te word. Hierdie spesif ieke 

doelstellings en doelwitte realiseer in aksieplanne. (Kyk 

Figuur 4 .1 p. 224). Daar behoort voorgeskrewe prosedures 

(stap 10) te wees. wat die grondvlakwerker in sy 

taakverrigting kan steun. (Kyk 2.7 p.137 en 3.31 g p.213 

met betrekking tot aanname 7; en 2. 6. 3 .1 p.115 (iii); 

2.6.4.1 p.123 (ii) vir die ondersteuning van die stappe. 

In die uitoefening van operasionele beheer deur die 

afdelingshoof of supervisor behoort die werker se 

aktiwiteite of werkverrigting periodiek gemeet te word aan 

die gestelde standaarde ( stap 11 in Figuur 4. 1 p. 224) . 

Indien daar nie 'n merkbare afwyking is van die gestelde 

standaarde nie, word daar dan met die werk voortgegaan. 
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Sou dit na die meting van die werkprestasie en vergelyking -met die standaarde blyk dat die afwyking van die 

werkprestasie nie binne perke is nie, dan moet daar 

regstellende aksies deur die middelvlakbestuurders geneem 

word. Hierdie regstellende aksies is deel van strategiese 

beheer, bestuursbeheer en operasionele beheer. ( (Kyk 2. 7 

p.139 en 3.31 j p.214 met betrekking tot aanname 10 en 

2.6.1.1 p.106 (iii)]. 

Hierdie meting van die werkprestasie van werkers is ook 'n 

aanduiding of die gestelde doelwi tte bereik is. Daarom 

dien hierdie meting hetsy positief of negatief, as 

teruqvoerinq (stap 12) aan die verskillende bestuursvlakke 

in die organisasie met die oog op die evaluering of 

hersiening van doelwitte van programme, doelstellings wat 

die organisasie nastreef en die uiteindelike missie van die 

organisasie. (Kyk 2.7 p.140 en 3.31 k p.215 met betrekking 

tot aanname 11 en 2.6.3.1 p.115 (iii) vir die ondersteuning 

van hierdie stap in die beplannings- en beheerproses.) 

Die aanname (aanname 1) dat beplanning en beheer op elke 

bestuursvlak plaasvind en aanname 9 dat 

maatskaplikewerkbestuurders, op elke bestuursvlak, beheer 

moet uitoefen, word ondersteun deur die voorafgaande 

bespreking. (Kyk oak in hierdie verband 3.31 a p.210 en i 

p.214 en 2.6.1.1 p.105 (i) vir bevestiging van die 

bestuursverantwoordelikheid van bestuurders.) 

Die tydhorison vir strategiese beplanning behoort drie na 

vyf jaar te wees en ten opsigte van operasionele beplanning 

een dag tot drie jaar. (Kyk 2.6.2 p.108 Figuur 2.6 vir 'n 

voorstelling van beplanningshorisonne). 

Die ontwerpte beplannings- en beheermodel in Figuur 4. 1 

p.224 gee nie 'n aanduiding waar en wanneer administratiewe 

personeel by die beplannings- en beheerproses betrokke 

behoort te wees nie. Aanname 12 (kyk 2.7 p.140 waar 
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aanname 12 bespreek word) wat in hierdie verband 

geformuleer is, is slegs bevestig met betrekking tot die 

betrokkenheid van die vakkundige personeel by die 

beplanningsproses. Slegs een van die bespreekte 

beplannings- en beheermodelle in 2.6 naamlik die van 

Skidmore (1990) (kyk 2.6.6 p.128) verwys na die 

betrokkenheid van beide vakkundige (maatskaplike werk) en 

administratiewe personeel by die proses van beplanning. 

Daar moet aanvaar word dat die ontwerpte beplannings- en 

beheermodel (Figuur 4.1 p.224) impliseer dat al die 

personeel in 'n welsynsorganisasie by die beplannings- en 

beheerproses in 'n welsynsorganisasie betrokke moet wees. 

4.3 TOEPASSINGSTRATEGIEe 

4.3.1 

Die toepassinqsriqlyne of strategiee behels die sesde 

operasionele stap van die ontwerpfase in die 

ontwikkelingsnavorsingsproses wat gevolg word. (Kyk 1.3.1 

p.13 Figuur 1.3 vir die voorstelling van die fases, 

materiele voorvereistes en operasionele stappe van die 

navorsingsproses). Die doel van die toepassingsriglyne is 

om 'n uiteensetting te gee waarvolgens die ontwerpte 

beplannings- en beheermodel deur welsynsorganisasies benut 

kan word (Thomas 1984:163). 

RIGLYNE VIR DIE TOEPASSING VAN DIE BEPLANNINGS- EN 

BEHEERMODEL DEUR WELSYNSORGANISASIES 

Die ondergenoemde riglyne waarvolgens welsynsorganisasies 

die ontwerpte beplannings- en beheermodel kan gebruik, is 

gebaseer op die uitgangspunte van Eldridge (1982: 1-10); 

Donnelly (1981:3-6); Martenson (1979:19-21) en Pekar 
{1980:3-6). Genoemde skrywers was betrokke en maak 

voorstelle oor die wyses waarop 'n organisasie sy 

beplannings- en beheerproses kan hanteer. 
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Funksionele en strukturele voorbereiding vir die toepassing 

van die beplannings- en beheermodel 

1. Voordat daar met enige beplannings- en 

beheeraktiwiteite (in die hierop volgende bespreking 

word daar hoofsaaklik slegs na beplanningsaktiwiteite/ 

proses verwys, aangesien laasgenoemde ook beheer 

impliseer) in die organisasie begin word, meet daar 

verseker word dat daar by die senior personeel 'n 

totale toewyding aan en ondersteuning vir die 

inisiering van enige beplanningsaktiwiteite bestaan. 

Senior personeel meet 'n omgewing skep waarin 

bestuuFders en ondergeskiktes kan saamwerk in die 

beplanningsproses van die organisasie. 

2. Daar moet besluit word wie die leiding gaan neem in 

die strategiese en operasionele beplanning van die 

organisasie. Hierdie persoon kan wees 6f 'n 

buitestaander (byvoorbeeld 'n beplanningskonsultant) 

6f die kantoorhoof of 'n senior personeellid met die 

nodige bestuurskennis en- vaardighede. 

3. Hierna moet 'n beplanningskomitee saamgestel word. 

Hierdie komitee behoort uit personeellede te bestaan 

wat toegang tot relevante data in die organisasie het 

en wat oor die gesag en aansien beskik om 

geloofwaardigheid aan en vertroue in die 

beplanningsaktiwiteite te kan gee. Die taak van die 

beplanningskomitee is om die beplanningsproses te rig 

en die res van die personeel in die organisasie 

betrokke te maak en te kry in die besluite wat geneem 

word. 

Daar moet gewaak word teen 'n te groot 

beplanningskomitee. Eldridge (1982:4) wys daarop dat 

'n bestuurder deur middel van groot 

beplanningskomitees poog om 'n demokratiese en 
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deelnemende bestuur te bevorder. Die probleem met 'n 

te groot beplanningskomi tee is onder andere dat te 

veel idees en individuele verwagtinge die 

beslui tnemingsproses kan strem. Individuele 

komi teelede se belangstell ing, in die 

beplanningsproses mag taan, as gevolg van 'n te groot 

komitee, en hulle beleef dat hulle beperkte 

geleenthede gegun word· om insette te lewer. Aan die 

ander kant mag 'n te klein beplanningskomi tee weer 

veroorsaak dat personeellede met 'n verskeidenheid van 

bestuursondervindinge se insette in die 

besluitnemingsproses ontbeer word. Die volgende 

personeellede behoort nie deel van die 

beplanningskomitee van 'n organisasie te wees nie. 

Personeel wat onervare is of nie in staat is om die 

interafhanklike verband tussen onder andere spesif ieke 

personeellede of programaktiwiteite en die missie, 

doelstellings en doelwitte van die organisasie in te 

sien of te verstaan nie. Soos reeds aangedui, is die 

taak van die beplanningskomitee om die 

besplanningsproses te rig, dus moet die komi tee beplan 

vir beplanning en beheer in die org_anisasie. 

4. Die beplanningskomitee moet 'n skedule saamstel wat 

die volgende insluit: 

(i) waar die beplanningsvergaderings sal plaasvind 

(ii) wie by watter aktiwiteite in die 

beplanningsproses betrokke sal wees 

(iii)hoeveelheid en die aard van die 

beplanningsvergaderings wat gehou sal word. 

Hierdie skedule moet aan al die personeel in die 

organisasie beskikbaar gestel word en moet aangepas 

word soos veranderinge in die organisasie dit 

noodsaak. 
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Die beplanningskomitee en/of die persoon wat 

verantwoordelik is om leiding te neem in die 

beplanningsproses moet 'n sistematiese en eenvoudige 

model volg om beplannings- en beheerbesluite te neem 

(Eldridge 1982:5). Die ontwerpte beplannings- en 

beheermodel (kyk 4.2 p.229 Figuur 4.1) kan sistematies 

en op / n eenvoudige wyse deur welsynsorganisasies 

benut word in hulle beplannings- en beheeraktiwiteite. 

6. Die leier in die beplanningsproses moet tydens die 

eerste vergadering (verkieslik 'n vergadering waar 

soveel as moontlik indien nie al die personeel 

ve~teenwoordig is) die personeel ten opsigte van 

beplanning en beheer as bestuursfunksies orl.enteer. 

Die rol en taak van die beplanningskomitee en van die 

res van die personeel in die beplanningsproses moet 

verduidelik word. 

Die afdelings, bestuurders en werkers wat betrokke sal 

wees moet geidentif iseer word. So kan daar byvoorbeeld 

'n bestuurspan wees wat ui t senior personeel en die 

kantoorhoof bestaan, en afdelings soos 

pleegsorgdienste, aannemings, bemarking en 

fondsinsameling elk met sy eie bestuurder en werkers. 

Daar moet ook reeds vooraf bepaal word (deur die 

beplanningskomitee) watter dag van die week en watter 

tyd en watter personeellede sal vergader om aan die 

organisasie se beplanning aandag te gee. Elke 

welsynsorganisasie is uniek met sy eie behoftes aan 

beplanning, daarom sal elke organisasie self moet 

bepaal hoeveel beplanningsvergaderings en hoeveel tyd 

(oggend, middag of heeldag) afgestaan sal word aan die 

onderdele van beplanning- en beheer. Faktore wat hier 

'n rol sal speel, is of dit die organisasie se eerste 

paging is tot formele strategiese en operasionele 

beplanning en of dit 'n hersiening van laasgenoemdes 

is. Daar moet geskrewe rekords van al die 
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vergaderings gehou word. 

Toepassinq van 4ie stappe ( on4er4eleJ · van die 

ontwerpte beplanninqs- en beheermo4el. 

DIE STRATEGIESE BEPLANNINGS- EN BEHEERFASE 

STAP la en lb: Verkenning van die eksterne en interne 

omgewing van die organisasie 

'n Vergadering word bele waartydens die topbestuur of 

bestuurspan 'n analise maak van die geleenthede en 

bedreigings wat eksterne omgewingsfaktore vir die 

organisasie mag inhou en wat 'n wesenlike invloed op 

sy toekomstige funksionering mag he. Die volgende 

faktore behoort aandag te kry. Nie al die faktore sal 

vir alle welsynorganisasies geld nie. 

EKSTERNE OMGEWINGSFARTORE 

Maatskaplike faktore soos onder andere waardes, 

lewenswyses, demografiese 

kulturele aspekte. 

Ekonomiese f aktore SOOS 

staatsubsidies, rentekoerse, 

van inkomste. 

Politieke .faktore SOOS 

kenmerke, taal, 

onder andere 

potensiele bronne 

onder 

regeringsbeleid, 

owerhede. 

party politiek, 

andere 

plaaslike 

Kerklike faktore soos onder andere sinode, 

familie van NG Kerke ten opsigte van kerklike 

organisasies. 

Tegnologiese faktore soos onder andere die rol 

van rekenaars, selfoon, faksmasjiene. 

Wetlike faktore soos onder andere 

welsynswetgewing, Wet op Maatskaplike Werk, S.A. 

Raad vir Maatskaplike Werk. 
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Hiermee saam moet daar ook gelet word op die invloed 

wat swak- en sterkpunte in die interne omgewing op die 

funksionering van die organisasie mag he. 

INTERNE OMGEWINGSFAKTORE 

Hierdie faktore is onder andere: 

Bestuur. Onder andere die vloei van inligting in 

die organisasie en besluitnemingsprosesse. 

Mannekragbenutting soos onder andere getal 
personeel, geslags- en ouderdomverspreiding, 

personeelomset. 

Die f inansies van die organisasie - hier mo et 

gelet word op die boekhoudingstelsel, inkomste, 
uitgawes. 

Fisiese hulpbronne SOOS 

kantoorruimte, 

ameublement. 

stoorruimte, 

onder andere 

vervoer en 

Daar moet 'n lys gemaak word van die belangr ikste 

interne en eksterne faktore wat 

vooruitskattingstegnieke soos 

aan die hand van 

onder and ere 
personeelmening, navorsing, neiginganalise of 

self oordeel 'n invloed op die toekomstige 
funksionering van die organisasie mag he. Dit blyk dat 

met die aanwending van verskeie 

vooruitskattingstegnieke die afhandeling van hierdie 

stap meer as een vergadering of beplanningsessie kan 
verg. 

STAP 2: Missief ormulering 

In hierdie stap, wat 'n verdere vergadering behels, 

moet die bestuurspan die missie vir die organisasie 
formuleer indien hy nie reeds oor een beskik nie. Die 

missie van die organisasie behoort die volgende vrae 
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te verantwoord: 

waarom bestaan ons? - Dit verwys na die hoofrede 

vir die bestaan van die organisasie. 

Wat is die aard van ons dienslewering? 

Waarin glo die organisasie? - dit verwys na die 

filosofie van dienslewering. 

Wie is ons kliente? 

waar is ons kliente? (geograf ies) 

Watter beeld wil ons aan die gemeenskap uitdra? 

Watter voordele kan kliente verwag om te kry 

indien hulle van ons dienste gebruik maak? 

Die bestuurspan evalueer bogenoemde vrae en f ormuleer 

'n missie vir die organisasie of indien daar 'n missie 

bestaan, word die nodige aanpassing tot die missie 

gemaak. 

Die formulering en/of hersiening van die organisasie 

se missie moet geskied aan die hand van die 

belangrikste geidentif iseerde eksterne en interne 

omgewingsfaktore (kyk stap 1 p. 234) wat 'n impak op 

die toekomstige funksionering van die organisasie mag 

he. Hierna moet die missie van die welsynsorganisasie 

op skr if gestel word en aan al die lede van die 

organisasie beskikbaar gestel word. Hierdie missie 

behoort deur die kantoorhoof aan die personeel van sy 

organisasie tydens 'n personeelvergadering verduidelik 

en geinterpreteer te word. 

STAP 3: Die formulering van algemene doelstellings vir 

die organisasie. 

Tydens hierdie beplanningsessie of vergadering moet 

daar algemene doelstelling(s) geformuleer word ten 

opsigte van onder andere ( i) die organisasie self 

( onder andere hoe die organisasie sy maatskaplike 
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verantwoordelikheid sal nakom); (ii) die personeel in 

die organisasie (onder andere die vaardigheid, 

vermoens en verwagtings van die personeel); (iii) die 

dienslewering van die organisasie (onder andere die 

verwagte kwaliteit van dienslewering) . Hierdie 

doelstellings moet opskrif gestel word en aan die 

personeel beskikbaar gestel word. 

BESTUURSBEPLANNINGS- EN BEHEERPASE 

STAP 4, 5, 6 en 7 Formulering van doelstellings, beleid, 

standaarde van dienslewering en 'n 

begroting vir elke afdeling in die 

organisasie. 

By hierdie stappe vind daar oorvleueling plaas tussen 

strategiese beplanning en beheer en bestuursbeplanning 

en -beheer. Hierdie oorvleueling word toegeskryf aan 

die feit dat die topbestuur en die bestuurders van die 

verskillende afdelings (gewoonlik supervisors) saam 

betrokke is by die uitvoering van hierdie stappe in 

die beplanningsproses. Die finalisering van hierdie 

stappe sal meer as een vergadering behels, aangesien 

daar doelstellings, beleid, standaarde van 

dienslewering en 'n begroting ten opsigte van elke 

diensvertakking of afdeling in die organisasie 

geforrnuleer en op skrif gestel moet word. Hierdie 

doelstellings, beleid, standaarde van dienslewering en 

begroting is die bestuur se verwagte funksionering van 

daardie werkafdeling. By hierdie stappe rnoet daar ook 

uitgespel word hoe die beheerfunksie en die yloei van 

inligting (terugvoering aan die bestuur) in elke 

betrokke werkafdeling sal realiseer. Elke bestuurder 

van 'n afdeling in die welsynsorganisasie moet 'n 

afskrif kry van die dokurnent waarin die inhoud van 

voorafgenoemde stappe met betrekking tot sy af deling 

uiteengesit is. 
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OPERASIONELE BEPLANNING- EN BEHEERFASE 

STAPPE 8, 9, 10, 

11 en 12 : van spesif ieke Formulering 

doelstellings, doelwitte, beleid en 

prosedures vir 'n afdeling asook die 

evaluering van werkprestasie en 

terugvoering aan die bestuur. 

Die afhandeling van hierdie stappe sal ook meer as een 

beplanningsvergadering behels. 

beplanning- en beheerf ase is 

In die operasionele 

dit hoofsaaklik die 

supervisors,~ maatskaplike werkers en administratiewe 

personeel wat betrokke is by die uitvoering van stappe 

8 tot 12. Die supervisor(s) vergader saam met die 

betrokke werkers en aan die hand van die missie en 

algemene doelstellings van die organisasie en bree 

doelstellings vir die betrokke afdeling, byvoorbeeld 

pleegsorgtoesigdienste, word spesif ieke doelstellings 

en doelwitte geformuleer om die doelstelling(s) te 

bereik. Ook aan die hand van die bree beleid, 

standaarde van dienslewering en begroting meet 

spesif ieke beleid en - standaarde van dienslewering 

vir die afdeli11g geformuleer word. Dit mag wees dat 'n 

afdeling reeds gebind is deur spesif ieke beleid wat 

vooraf deur middel van wetgewing neergele is, 

byvoorbeeld die verwagte handeling van 'n maatskaplike 

werker ten opsigte van beweerde verwaarlosing of 

mishandeling van die kind. Daar word ook aandag gegee 

aan die evaluering van werkprestasie en prosedures wat 

in die afdeling gevolg pehoort te word. Prosedures 

moet uitgespel word met betrekking tot byvoorbeeld die 

handelinge wat gevolg sal word wanneer werk afwyk van 

die standaard en hoe regstellende aksies geneem sal 

word. Daar moet ook duidelike riglyne neergele word op 

welke wyse die werkers kan verwag dat daar aan die 

topbestuur terugvoering gegee sal word oor hulle 
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werkprestasie. Al hierdie beplannings- en 

beheeraktiwi tei te van die operasionele beplannings- en 

beheerf ase, moet geboekstaaf en aan elke werker en 

bestu~rder beskikbaar gestel word. 

Voorafgaande toepassingsriglyne sal 'n welsyns-

organisasie instaat stel om 'n strategiese, bestuurs

en operasionele plan uit te werk en te boekstaaf. 

4.4 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is gef okus op die afhandeling van fase 

2 van die ontwikkelingsmodel. Die maatskaplike tegnologie 

te wete , 'n beplanninqs- en beheermodel vir gebruik deur 

welsynsorganisasies is ontwerp. Daar is 'n graf iese 

voorstelling van die model gegee. In die voorstelling van 

die model is die onderdele van beplanning en beheer as 

stappe in die proses van beplanning en beheer weergegee. 

Die beplanningsproses verloop in drie fases, naamlik 

strategiese beplanning en beheer, bestuursbeplanning en 

-beheer, en operasionele beplanning en beheer. 

Toepassingsriglyne is voorgestel waarvolgens die inhoud van 

die model deur welsynsorganisasies gebruik kan word. 

Hiermee is die doelstelling en doelwitte van die hoofstuk 

bereik en is operasionele stappe s en 6 van die ontwerpf ase 

van die navorsingsproses afqehandel. (Kyk 1.3.1 p.13 Figuur 

1.3). Aan die hand van die ontwikkelingsnavorsingsproses 

wat in die studie gevolg word, word daar in die volgende 

hoof stuk aandag gegee aan die ontwikkelings- en 

evalueringsfase, wat insluit operasionele stappe 8, 9, 10 

en 12, van die ontwikkelingsmodel. (Kyk 1.3.1 p.13 Figuur 

1.3). Operasionele stap 7 en 11 behels die doelstellings en 

doelwitte wat in 1.5.3 p.29 vir die ontwikkelings- en 

evalueringsfase geformuleer is. 
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HOOFSTUR 5 

DIE ONTWIRRELING EN EVALUERING VAN DIE BEPLANNINGS- EN 

BEHEERMODEL 

5.1 INLEIDING 

Die doelstelling van hierdie hoofstuk is om die bruikbaarheid 

van die ontwerpte beplannings- en beheermodel te evalueer 

namate die model by / n welsynsorganisasie gel.mplementeer 

word. Hierdie doelstelling word deur die volgende doelwitte 

nagestreef, naamlik om 'n uiteensetting te gee van die 

ontwikkelingsplan en die operasionele voorbereiding vir die 

loodsimplementering van die model; deur die 

loodsimplementering van die model by een welsynsorganisasie 

met die oog op die toetsing van die bruikbaarheid daarvan; 

om die bruikbaarheid van die model te evalueer deur die 

benutting van voor- en nametingsvraelyste en 

evalueringsvraelyste wat gebaseer is op die stappe in die 

beplannings- en beheermodel. Die ontwikkelinq en evaluerinq 

van die ontwerpte beplannings- en beheermodel behels f ase 3 

en fase 4 van die ontwikkelingsnavorsingsproses. (Kyk 1.3.1 

p.13 Figuur 1.3 en die betrokke operasionele stappe). 

Ontwikkeling (Fase 3) is die proses waardeur die maatskaplike 

tegnologie geimplementeer en aan 'n loodsgebruik blootgestel 

word (Thomas 1984:1690). Die volgende operasionele stappe is 

in die ontwikkelingsfase ter sprake naamlik die uiteensetting 

van die ontwikkelinqsplan (stap 8), operasionele 

voorbereidinq ( stap 9) wat behels die ui teensetting van 

spesif ieke optredes waarvolgens die ontwikkelingsplan in 

werking gestel kan word, met ander woorde 

vir die loodsimplementering van die 

beheermodel (Nel & Nel 1993: 16; Thomas 

loodsqebruik (stap 10) van die innovasie. 

die organisering 

beplannings- en 

1984: 188) en die 

Die doel van die 

loodsgebruik is om die bruikbaarheid te bepaal van die 

ontwerpte model (stap 12 van die model). Die 
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ontwikkelingsplan is die bree strategie wat gevolg word in 

die ontwikkelingsfase. Die operasionele voorbereiding en 

loodsgebruik is die uitvoering van die plan. Die 

ontwikkelingsplan, operasionele voorbereiding en loodsgebruik 

moet as 'n integrale eenheid gesien word en daar mag 

oorvleueling voorkom van die aspekte wat bespreek word in elk 

van die drie vereistes van die ontwikkelings- en .,, ..... ., 
implementeringsfase. (Kyk 1.3.1 p.13 Figuur 1.3 en 5.2 p.241, 

5.2.1 p.246 en 5.2.2 p.249). 

In ontwikkelingsnavorsing word die evalueringsfase (Fase 4 

van die model in 1. 3 .1 p.13 Figuur 1. 3) wat deur die fases 

van analise, ontwerp en ontwikkeling vooraf gegaan is, as 'n 

integrale dee1 van die innovasieproses gesien (Nel & Nel 

1993: 16). In hierdie evalueringsfase word daar aandag gegee 

aan die operasionele stap wat die formulering van die 

evaluerinqsplan behels en evaluerinq van die bruikbaarheid 

van die beplannings- en beheermodel.(Kyk stap 12 van Figuur 

1.3 p.13). Soos dit met die geval met die ontwikkelingsplan 

is, vorm die evalueringsplan en die evaluering van die 

innovasie oak 'n intergrale eenheid. (Kyk 5.3.1 p.252, 5.3.3 

p.256 en 5.3.4 p.269). 

Oaar word vervolgens eerstens 'n uiteensetting gegee van die 

ontwikkelingsplan en daarna die evalueringsplan. 

5.2 ONTWIKKELINGSPLAN 

Die ontwikkelingsplan behels die uiteensetting van hoe die 

beplannings - en beheermodel geYmplementeer behoort te word. 

Die implementering van die beplannings- en beheermodel 

behoort deur middel van deelnemende bestuur te geskied. 

Aangesien strategiese beplanning en deelnemende bestuur ·' n 

intergrale geheel vorm, is daar 'n toenemende neiging om 

ondergeskiktes betrokke te maak by strategiese besluitneming 

in 'n organisasie (Brady 1989:22,73). Deur middel van 

deelnemende bestuur word grondvlakwerkers dus die geleentheid 
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gebied om by onder andere die beplannings- en 

beslui tnemingsproses in 'n organisasie betrokke te wees 

(Kroon in Kroon 1995:13). Deelnemende bestuur impliseer dan 

dat maatskaplike werkers in die ontwikkelingsplan ook 

betrokke behoort te wees of die geleentheid gebied behoort 

te word om insette te lewer by die strategiese beplannings 

en beheerfase, bestuursbeplanning en -beheerfase en 

operasionele beplanning en beheerfase. (Kyk Figuur 5.1 

p.245). Die mate waarin maatskaplike werkers inspraak het in 

hierdie f ases wissel van organisasie tot organisasie en word 

deur verskeie faktore bepaal (Brady 1989:21-22). Faktore wat 

die inspraak en betrokkenheid van maatskaplike werkers in 

hierdie fases bepaal, is ondere andere die spesifieke 

kundigheid van die werker en die mate waarin die 

werkverrigting van 'n werker geraak word deur besluite in die 

strategiese beplannings en beheer-, bestuursbeplanning en · 

beheer- en operasionele beplannings en beheerf ase ( Brady 

1989:46, Ramsdell 1994:53). Aangesien beplanning verandering 

impliseer is dit volgens Crow & Odewahn (1987:132) 

noodsaaklik dat werknemers moet weet wat gaan gebeur, hoe dit 

gaan gebeur, wanneer dit gaan gebeur en wie daardeur geraak 

gaan word. 

Deelnemende bestuur hou die volgende voordele in vir 'n 

organisasie: 

grondvlakwerkers is meer gemoti veerd om 

doelstellings te berei~ indien hulle 'n aandeel 

het in die formulering daarvan, 

deelnemende bestuur bevorder samewerking en 

kommunikasie tussen werkers, 

werkers het ook meer duidelikheid oor wat die 

organisasie van hulle verwag wat weer die 

geleentheid bied tot selfaktualisering, 
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groter betrokkenheid van 'n werker in die 

besluitnemingsproses van 'n organisasie verseker 

'n groter gebondenheid deur die werker aan die 

besluite watweer bydra tot 'n groter aanvaarding 

en ondersteuning van die veranderinge wat 'n 

besluit mag meebring, 

deelnemende bestuur verseker dat werkers 

eienaarskap aanvaar vir besluite met betrekking 

tot onder andere die missie, doelstellings, 

doelwitte en beleid van 'n organisasie (Axelrod 

1992:500, Brady 1989:32,111, Crow & Odewahn 

1987: 131, Mccarthy in Lammers & szell 1989: 121, 

Pierce & Newstrom 1993:150). 

Donnelly ( 1981: 3-41) , Martenson ( 1979: 19-21) , Naylor & Neva 

(1980:3-7) en Raiken (1985:599-606) bied riglyne aan 

waarvolgens 'n organisasie sy strategiese en operasionele 

beplannings en beheerproses kan evalueer. Hulle stel voor 

dat dit deur middel van 'n reeks werksessies/vergaderings 

deur die personeel van 'n organisasie hanteer moet word. 

Daar word van dieselfde strategie gebruik gemaak in die 

loodsimplementering van die ontwerpte beplannings- en 

beheermodel by 'n welsynsorganisasie. 

In die proses behoort die bestuur, supervisors en die 

grondvlakwerkers van die organisasie betrokke te wees by 

strategiese beplanning en beheer. Ten opsigte van 

laasgenoemde moet aandag gegee word aan die verkenning van 

die omgewing, missie-, doelstelling-, en beleidformulering. 

Die bestuur is verantwoordelik vir die stel van standaarde 

en die begroting van die organisasie. Supervisors en 

maatskaplike werkers sal insette moet lewer tot onder andere 

die begroting en stel van standaarde. Dit sal deel wees van 

die bestuursbeplanning- en beheerfunksie van hoofsaaklik die 

supervisors en in 'n mindere mate van die kantoorhoofde en 

maatskaplike werkers. 
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Die supervisors, maatskaplike werkers en administratiewe 

personeel sal weer betrokke wees by operasionele beplanning 

en beheer en moet aandag gee aan doelstelling-, doelwit- en 
beleidformulering; stel van prosedures en meting van die 
werkprestasie van werkers ten opsigte van elke afdeling in 

die organisasie. Die supervisors, andersyds sal weer deur 
middel van bestuursbeplanning en beheer by beide strategiese 
beplanning en beheer en operasionele beplanning en beheer 
betrokke wees. Met betrekking tot laasgenoemde haal Skidmore 
(1990:218) vir Granvold aan wat wys op die 
verantwoordelikhede van supervisors ten opsigte van 
grondvlakwerkers. Dit sluit onder andere in 'n 
verantwoordelikheid om interaksie en kommunikasie tussen die 
bestuur, supervisor en maatskaplike werkers te bewerkstellig. 

Die ontwikkelingsplan wat 'n bree voorstelling is van hoe die 
praktiese implementering van die model behoort plaas te vind, 
word in Figuur 5.1 skematies voorgestel. Hierdie skematiese 
voorstelling dien as 'n verkonkretisering van die konsepte 
in die ontwerpte beplannings- en beheermodel. Die skema dui 
aan watter aktiwiteite op elke bestuursvlak behoort plaas te 
vind en watter personeel by die aktiwiteite betrokke behoort 
te wees. 
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Figuur 5.1 

Skema vir die praktiese implementering van die model 

Aktiwiteit 1 

Aanmelding 

Doelstel-
lings 
Beleid 
Prosedures 
rn.b.t. 
taakverrig-
ting meting 
van taak-
verrigting 
terugvoering 
aan bestuur 
Invloed van 
Interne en 
eksterne 
omgewing 

Missie vir organisasie 
en omgewingsverkenning 

Aktiwiteit 2 

Algemene Doelstellings 
van die organisasie 

I 
Aktiwiteite 1 en 2 behels die strategiese beplannings
en beheerfase. 

-

Personeel betrokke: Kantoorhoof, supervisors en maatskaplike 
werkers 

Aktiwiteitl 3 

Doelstellings, beleid, prosedures, standaard 
van dienslewering, begrotings die uitoefening 
van beheer en terugvoering aan die bestuur 
word verwoord ten opsigte van elke afdeling 
in 'n welsynsorganisasie byvoorbeeld: 

I 
Aktiwiteit 3 behels die bestuursbeplanning- en beheerf ase. 

Personeel betrokke: Kantoorhoofde, supervisor en maatskaplike 
werkers. 

Aktiwiteit 4 

Aanneming Alkoholis- Personeel Finansies 
tesorg vakkundig 

admini-
stratief 

Doelstel-
lings 
Be le id 
Prosedures 
m.b.t. 
taakverrig-
ting meting 
van taak- Dieselfde Dieselfde Dieselfde 
verrigting 
terugvoering 
aan bestuur 
Invloed van 
Interne en 
eksterne 
orngewing 

Aktiwiteit 4 behels die operasionele beplanning- en 
beheerfase. 

Personeel betrokke: Supervisors, rnaatskaplike werkers en 
administratiewe personeel. 
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OPERASIONELE VOORBEREIDING 

Die doel van operasionele voorbereiding is volgens Thomas 

(1984:172-173) ondere andere om 'n geleentheid(e) te skep 

waar die ontwikkelingsaktiwiteite (kyk Figuur 5.1 p.245) ten 

uitvoer gebring kan word. In hierdie studie behels 

operasionele voorbereiding die keuse van die 

welsynsorganisasie waar die loodsimplementering beoog word, 

die profiel van' die organisasie en die selektering van die 

personeel wat betrokke was by loodsimplementering van die 

beplannings- en beheermodel en die metodes waarvolgens die 

model geYmplementeer is. 

Met die oog op die implementering en evaluering van die model 

moes die welsynsorganisasie oor ten minste twee 

bestuursvlakke beskik, aangesien die ontwerpte tnodel 

voorsiening maak vir 'n topbestuursvlak (dit is strategiese 

beplanning en beheer oorvleulend met bestuursbeplanning en 

-beheer) en 'n middelbestuurvlak/laerbestuursvlak (dit is 

bestuursbeplanning en beheer oorvleuelend met operasionele 

beplanning en beheer). Daar is, soos in 1.3.2 p.14 in die 

bespreking van die ontwikkelingsfase van die ontwikkelings

navorsingproses aangetoon, dat die Christelike Maatskaplike 

Raad (C.M.R.) te Parow as organisasie bereid was dat hulle 

personeel by die loodsimplementering en evaluering van die 

model betrokke kan wees. Die organisasie het aan die vereiste 

vir die loodsimplementering voldoen deurdat dit beskik oor 

'n kantoorhoof naamlik 'n direkteur, adjunkkantoorhoof 

naamlik 'n adjunkdirekteur en vier supervisors wat in beheer 

van ten minste vier maatskaplike werkers was. Twee 

verskillende bestuurvlakke kon onderskei word, naamlik die 

van kantoorhoofde en die bestuursvlak van die supervisors. 

Die profiel van die c_.M.R. Parow is soos volg:-

Die organisasie bestaan uit 'n hoofkantoor en drie takkantore 

een elk te Bellville, Wynberg en Kraaifontein. Die direkteur 

behartig die bestuur van die hoofkantoor, 'n senior 
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maatskaplike werker is in beheer van een takkantoor en 'n 

supervisor is in beheer van die ander twee takkantore. 

Buite die Kaapse metropool is daar nog streekkantore wat ook 

onder die direkte beheer van die hoofkantoor van C.M.R. in 

Parow val. Daar is slegs gefokus op die personeel wat by die 

Hoofkantoor werksaam was. Die rede hiervoor was dat die 

personeellede maklik beskikbaar was om aan die ondersoek deel 

te neem. Die personeel van die streekkantore is nie in die 

ondersoek betrek nie, aangesien hulle ver sou moes reis om 

die geskeduleerde beplanningsvergaderings by te woon. Weens 

die afstande wat hulle sou moes reis, was dit nie vir die 

organisasie koste-eff ektief om die personeel ook te betrek 

nie. 

In samewerking met die hoof van C.M.R. het ondersoeker 'n 

ontleding gemaak van die personeel wat by die hoofkantoor 

werksaam is. Die personeelsamestelling van die hoofkantoor 

het tydens hierdie ondersoek soos volg daaruit gesien: 

Pos 

Direkteur 

Adjunk-direkteur 

Supervisors 

Totaal 

Afdeling 

vakkundig 

Aantal senior personeellede 

1 

1 

_4_ 

6 

Aantal maatskaplike werkers 

Gesinsorgwerk 8 

Aanneming/Ongehude Ouersorg 2 

Aanmelding 1 

Bejaardesorg 7 

Pleegsorg/rekonstruksie 5 

Gemeenskapswerk 2 

Alkoholistesorg ~-1-

Totaal 26 



Administratief 

Finansies 

ontvangs 

Tiksters 

Totaal 
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Aantal personeellede 

3 

1 

J_ 

8 

Daar kon dus 'n totaal van 40 personeellede aan die 

ontwikkelings- en evalueringsfase van die maatskaplike 

tegnologie deelneem. Die genoemde personeel was by die 

volgende afdelings in die organisasie betrokke: aanmelding; 

aannemings; alkoholistesorg; bejaardesorg; gemeenskapswerk; 

gesinsorgwerk; ongehude ouersorg; pleegsorgdienste; 

rekonstruksiedienste;ontvangs;tiksters;studente-opleiding; 

finansies; bemarking van die organisasie; fisiese hulpbronne. 

Met die oog op die loodsgebruik/-implementering van die model 

is die personeel soos volg in groepe verdeel. Die direkteur, 

adjunkdirekteur en vier supervisors het die bestuurspan 

uitgemaak. Die maatskaplike werkers en administratiewe 

personeel verbonde aan voorafgemelde afdelings byvoorbeeld 

aanmelding, gemeenskapswerk, tiksters, f inansies het saam met 

hulle beheerbeampte, wat gewoonlik een van die supervisors 

of die direkteur of die adjunkdirekteur, 'n groep uitgemaak. 

Met ander woorde elke afdeling in die organisasie met sy 

personeel het 'n groep gevorm. Daar is ook in samewerking met 

die kantoorhoof en supervisors op tentatiewe dae besluit met 

die oog op die implementering van die model en watter lokaal 

vir die vergaderings benut sal word. 

Groepbesprekings is as metode gebruik vir die implementering 

van die model. Ondersoeker het as f asili teerder by die 

groepbesprekings opgetree. Daar is oak van 

kleingroepbesprekings gebruik gemaak. Die bestuurspanlede het 

byvoorbeeld in kleingroepverband besin oor eksterne en 

interne omgewingsfaktore wat 'n invloed op die funksionering 

van die organisasie kon he. Daar is deurlopend deur die 

spanlede en ondersoeker skriftelike aantekeninge gemaak van 
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die besprekingspunte (di t is die stappe in die ontwerpte 

model). Ondersoeker kon na 'n vergadering die 

besprekingspunte orden, laat tik 

bestuurspanlede beskikbaar stel. So 

en weer aan die 

is die belangrikste 

eksterne en interne omgewingsfaktore wat as verwysing kon 

dien met die oog op die hersiening en aanpassing van die 

missie op skrif gestel. Die prosedure wat dus gevolg is, was 

om die bespreking van elke stap in die model op skrif te stel 

en weer aan of die bestuurspan of die supervisors wat in 

beheer van 'n afdeling in die organisasie was, gegee. Daar 

is op groepbesprekings besluit omdat ondersoeker telkens die 

stap in die model wat onder bespreking was, moes toelig en 

aan die bestuurspan of supervisors verduidelik. 

LOODSIMPLEMBNTBRING VAN DIE BEPLANNINGS- EN BEHBBRMODEL 

Gedurende Maart 1993 is die nodige goedkeuring verkry vir die 

betrokkenheid van die organisasie vir die loodsimplementering 

van die beplannings- en beheermodel. Hierdie implementering 

het gestrek vanaf 16 April 1993 tot 15 Oktober 1993. 

Ondersoeker was self deurlopend betrokke by die 

loodsimplementeringsproses. 

verloop. 

Die proses het soos volg 

* 16 April 1993 Ondersoeker ontmoet die personeel en 

orienteer hulle ten opsigte van hulle betrokkenheid by 

die loodsimplementering en evaluerinq van die 

beplannings- en beheermodel. Voordat daar 'n oorsig 

gegee is van beplanning en beheer as bestuursfunksies 

is die voormetingsvraelys deur die personeel voltooi. 

(Kyk Bylae D en E vir voormetingsvraelys en ook 1.3.2 

p.14 vir 'n bespreking van evalueringsstrategie wat in 

hierdie fase van die ondersoek gevolg is) • Die bantering 

en voltooiing van die voor- en nametingsvraelyste word 

in 5. 3 waar die evaluering van die geYmplementeerde 

model bespreek word, in detail uiteengesit. 
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* 23 April 1993 Ondersoeker vergader saam met die 

* 

* 

bestuurspan, bestaande uit die direkteur, 

adjunkdirekteur en vier supervisors. 'n 

Omgewingsverkenning van die organisasie word gedoen. 

(Dit behels stap la en lb van die model. Kyk 4.2 Figuur 

4.1 p.224). Die verkenning is gedoen aan die hand van 

bedreigings en geleenthede in die eksterne omgewing en 

van sterk- en swakpunte in die interne omgewing van die 

organisasie. 'n Lys is saamgestel van die belangrikste 

eksterne en interne f aktore wat 'n invloed op die 

funksionering van die organisasie mag he. Daar is 

hoofsaaklik van selfoordeel as vooruitskattingstegniek 

deur die bestuurspan gebruik gemaak in die. 

· ·identifisering van die omgewingsfaktore. (Alle verdere 

verwysing na die stappe in die model sal betrekking he 

op 4.2 Figuur 4.1 p.224). 

18 Junie 1993 Ondersoeker vergader saam met die 

bestuurspan en voorsien aan elke lid 'n afskrif van die 

omgewingsf aktore wat tydens die eerste beplanningsessie 

ge1dentifiseer is. Tydens hierdie beplanningsvergadering 

is daar aandag gegee aan die herformulering van die 

missie van die organisasie {Kyk stap 2 van die model 

p.224) in die lig van die belangrikste interne en 

eksterne omgewingsfaktore. 

23 Junie 1993 Ondersoeker en die bestuurspan 

vergader. 'n Afskrif van die geformuleerde missie van 

die organisasie word aan elke lid van die bestuurspan 

voorsien. Tydens hierdie vergadering is daar aandag 

gegee aan stap 3 van die beplannings- en beheermodel te 

wete die formulering van algemene doelstellings vir die 

organisasie. Algemene doelstellings is geformuleer ten 

opsigte van die organisasie, die personeel en die 

dienslewering van die organisasie. Daar is ook begin om 

bree doelstellings (stap 4} en beleid (stap 5) te 

f ormuleer vir elke afdeling in die organisasie 
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byvoorbeeld aanmeldings, veldwerk, tiksters. Standaarde 

van verwagte werkprestasie is (stap 7) vir elke afdeling 

neergele. Die begroting het deel uitgemaak van die 

bestaande begroting van die organisasie. Die ondersoeker 

het nie van die organisasie verwag om besonderhede van 

sy begroting ( stap 6} beskikbaar te stel nie. Die 

kantoorhoof was ook nie daartoe bereid nie. Die 

bestuurspan het egter duidelikheid gehad wat die doel 

met die begroting vir elke afdeling was. Laastens is 

daar aandag gegee aan hoe beheer in elke afdeling 

uitgeoefen word en hoe terugvoering (stap 12) van die 

werkprestasie van werkers aan die topbestuur deurgegee 

behoort te word. 

* 21 Julie 1993, 23 Julie 1993, 30 Julie 1993 en 4 

Augustus 1993 Ondersoeker vergader saam met die 

bestuurspan en daar is aandag gegee aan die res van die 

afdelings met betrekking tot stap 4, 5, 7 en 12 van die 

beplannings- en beheermodel (kyk p.224) asook die 

toepassing van beheer in elke afdeling. Voorafgaande 

handelinge wat op skrif gestel is, is uitgevoer ten 

opsigte van die volgende afdelings by die C.M.R.: 

aanmelding; aannemings; alkoholistesorg; bejaardesorg; 

gemeenskapswerk; gesinsorgwerk; ongehude ouersorg; 

pleegsorgdienste; rekonstruksiedienste; ontvangs; 

tiksters; studente-opleiding; finansies; bemarking van 

die organisasie; fisiese hulpbronne. 

* Na 4 Augustus 1993 het die direkteur, adjunkdirekteur 

en supervisors in beheer van 'n diensafdeling saam met 

die personeel in daardie afdeling vergader met die oog 

op die bes inning oor die spesif iek doelstellings en 

doelwitte wat daardie afdeling wil bereik (stap 8); die 

beleid wat die werksaamhede van die werkers rig (stap 

9); die prosedures wat in die uitvoering van die werkers 

se take sal geld (stap 10) en of die werk van die 

werkers in daardie afdeling aan prestasiemeting 
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onderwerp word (stap 11). Daar moes ook aangedui word 

hoe hoer bestuursvlakke terugvoering ontvang van die 

werksaamhede van grondvlakwerkers (stap 12). Elke 

beheerbeampte van 'n afdeling is van 'n afskr if voorsien 

van die bree doelstellings, beleid, standaarde van 
dienslewering soos dit deur die bestuurspan vir die 

betrokke afdeling geformuleer is. Die betrokke 

supervisors en werkers moes hulle eie afdeling se 
werksaamhede (stappe 8, 9, 10, 11 en 12) in die lig 

hiervan formuleer en op skrif stel. 

* 17 September 1993, 24 September 1993 en 15 Oktober 1993 
- Ondersoeker besoek die organisasie en evalueer stappe 

a, 9, 10, 11 en 12 saam met die beheerbeamptes van die 

verskillende afdelings. Die 15de Oktober 1993 is ook 

benut om die nametingsvraelyste (Kyk 1.3.2 p.14 vir die 

bespreking van die meetinstrumente en Bylae F en G) te 

voltooi. Dieselfde persone wat die voormetingsvraelys 

voltooi het, het ook die nametingsvraelyste voltooi. 

5.3 EVALUERING VAN DIE BEPLANNINGS- EN BEHEERMODEL 

5.3.1 EVALUERINGSPLAN 

Die evalueringsplan en die evaluering van die bruikbaarheid 

van die ontwerpte model is stap 12 van die 

ontwikkelingsnavorsingsmodel. (Kyk 1. 3. p.13 Figuur 1. 3) . Die 
evalueringsprosedures is volledig in 1.3.2 uiteengesit. Die 

doel van die evaluerinq is om die bruikbaarbeid van die model 

te bepaal. Die evaluering is gedoen aan die hand van 'n voor

en nametingsvraelys aan die bestuurspan en maatskaplike 

werkers en administratiewe personeel (kyk Bylae D, E, F en 
G) en 'n evalueringsvraelys aan die bestuurspan, maatskaplike 

werkers en administratiewe personeel.(Kyk Bylae H, I en J). 
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VOOR- EN NAMETINGSVRAELYSTE 

Die voormetingsvraelyste is, soos hierbo aangedui, voltooi 

voor die reeks beplanningssessies 'n aanvang geneem het {dit 

was op 16 April 1993) en die nametingsvraelys en 

evalueringsvraelys onmiddellik na af loop van al die 

beplanningssessies (dit was op 15 Oktober 1993) • Hierdie 

voor- en nameting word benut om te bepaal of die personeel 

die beplannings- en beheermodel kan benut. Die vrae in die 

vraelyste is gekoppel aan die stappe en konsepte in die 

model. 

Die voormetingsvraelys is voltooi deur die direkteur, 

adjunkdirekteur en supervisors (met ander woorde die 

bestuurspan), maatskaplike werkers en administratiewe 

personeel. Slegs drie van die vier supervisors kon die 

voormetingsvraelys voltooi (een supervisor was met verlof), 

vyf van die sewe administratiewe beamptes (drie was met 

verlof) en tien maatskaplike werkers wat deur middel van 'n 

eenvoudige toevallige steekproefneming geselekteer was. Daar 

is op laasgenoemde besluit om voorsiening te maak vir die 

feit dat sommige maatskaplike werkers van 'n afdeling, weens 

dringende werkomstandighede, byvoorbeeld die bywoning van 'n 

Kinderhof ondersoek, nie by al die besprekingsessies met die 

oog op die voltooiing van stappe 8, 9, 10, 11 en 12 van die 

beplannings- en beheermodel teenwoordig sou kan wees nie. Die 

supervisors is versoek om toe te sien dat die tien 

geselekteerde werkers teenwoordig moet wees by elke 

bespreking van stappe 8 tot 12 in die operasionele beplanning 

en beheerfase. Ten einde eenvormigheid in die voor- en 

nameting te handhaaf, is dieself de persone wat die voormeting 
voltooi het, ook by die nameting betrek. Die voor- en 

nametingsvraelys is voltooi deur 5 bestuurspanlede (N=S), 10 

maatskaplike werkers (N=10) en 5 administratiewe 

personeellede (N=S). 

Die vrae in die voor- en nametingsvraelys was dieself de en 
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het, soos gemeld, betrekking gehad op beplanning en beheer 

as bestuursfunksies en het verwys na die missie, 

omgewingsfaktore, doelstellings, beleid, begroting, 

doelwitte, beheer, prosedures, meting van werkprestasie en 

terugvoering van inligting na die hoof in 'n 

welsynsorganisasie. 

Die vrae is op 'n sewepuntskaal geplaas. Ten opsigte van 

vraag nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 

het punt een op die skaal 'n "meer negatiewe" antwoord en 

punt sewe op die skaal 'n "meer positiewe" antwoord 

verteenwoordig. (Kyk Bylae D, E, F en G). Met betrekking tot 

vraag nommer 7, 8 en 9 verteenwoordig punt een op die skaal 

'n "meer positiewe" antwoord en punt sewe op die skaal 'n 

"meer negatiewe" antwoord. ( Kyk Bylae D, E, Fen G). 

Die voor- en nameting ten opsigte van elke vraag is in 'n 

persentasie uitgedruk met 'n aanduiding van die 

persentasieverskil tussen die voor- en nameting. (Kyk Bylae 

K). Die persentasie van die voor- en nameting ten opsigte 

van elke vraag is bereken deur die punte wat die respondente 

(bestuurspan, maatskaplike werkers en administratiewe 

personeel) vir 'n vraag behaal het te deel deur die totale 

moontlike punte en te vermenigvuldig met 100. Totale 

moontlike punte; bestuurspan (35), maatskaplike werkers (70) 

en administratiewe personeel (35). 

Die persentasieverskil met betrekking tot elke vraag is, 

deurgaans bereken deur die voormeting van die nameting af te 

trek. Met betrekking tot vraag nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 

11, 12, 13, 14, 15 en 16 dui 'n positiewe persentasieverskil 

op 'n meer positiewe antwoord met betrekking tot die 

nameting. 'n Negatiewe persentasieverskil tussen die voor

en nameting (ten opsigte van bogenoemde vrae) is met 'n 

minusteken aangedui, wat impliseer dat die nameting na 'n 

meer negatiewe antwoord neig. (Kyk Bylae K). 
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Met betrekking tot vraag nommer 7, 8 en 9 is die 

interpretasie die omgekeerde. 'n Persentasi&Yerskil wat met 

betrekking tot vrae 7, 8 en 9 met 'n minusteken aangedui is, 

beteken dat die nameting na 'n meer positiewe antwoord neig. 

'n Positiewe persentasieverskil ten opsigte van vrae 7, 8 en 

9 dui op 'n meer neqatiewe antwoord. (Kyk Bylae K vraag 

nommer 7, 8 en 9). 

Vir die doeleindes van hierdie studie het 'n positiewe 

persentasieverskil ten opsigte van vraac;J 1 tot 6 en 10 tot 

16 en 'n neqatiewe persentasieverskil ten opsigte van vraag 

7, 8 en 9, met ander woorde 'n neiging na 'n meer positiewe 

respons in die nameting, gedui op die moontlike bruikbaarbeid 

van die ontwerpte model. 

Geen afleidings kan gemaak word in watter mate 'n.positiewe 

persentasie of negatiewe persentasie betekenisvol of 

beduidend is nie. Grinnell (1988:496) sEl dan ook dat die 

volgende met betrekking tot die evaluering van 'n 

maatskaplike tegnologie: "The outcome data that result from 

the collection of evaluation data provide the basis for 

embarking on evaluation of the social technology." 

Die vrae in die evaluerinqsvraelys aan die bestuurspan, 

maatskaplike werkers en administratiewe personeel (kyk Bylae 

H, I en J) het betrekking gehad op die stappe in die 

beplannings- en beheerproses waarby hulle betrokke was. Die 

doel van die evaluering was om te bepaal watter waarde die 

personeel heg aan die stappe in die beplannings- en 

beheermodel waarby hulle betrokke was en of die stappe 

betrekking gehad het op hulle daaglikse funksionering. Sou 

die respondente van mening wees dat die stappe in die 

beplannings- en beheermodel wel van waarde is en op hulle van 

toepassing is, sou dit ook kon wys op die bruikbaarheid van 

die model. 

Daar word vervolgens 'n bespreking gegee en afleidings gemaak 
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van die voor- en nameting rakende die implementering van die 

beplannings- en beheermodel waarna die bespreking van die 

evalueringsvraelys volg. 

DIE VOOR- EN NAMETING VAN DIE BRUIKBAARJIEID VAN DIE 

BEPLAHNINGS- EN BEHEERMODEL 

Wanneer daar in hierdie bespreking verwys word na meting of 

metings dan sal dit impliseer 'n vergelyking van die voor

meting met die nameting. In Bylae K word 'n uiteensetting 

gegee van die voor- en nameting van die vyf bestuurspanlede, 

die tien maatskaplike werkers en vyf administratiewe 

personeellede wat by die meting betrokke was. Daar sal na die 

bestuurspan, maatskaplike werkers en administratiewe 

personeel as "groepe" verwys word. Terwyl die term "model" 

na die beplannings - en beheermodel sal verwys. 

Vervolgens 'n bespreking van die resultate van die voor- en 

nameting. 

* Die respondente is in vraag een gevra om aan te dui hoe 

belangrik 'n missie vir 'n welsynsorganisasie behoort 

te wees. Uit die metings blyk dit dat al drie groepe 

'n missie as baie belangrik beskou. Die administratiewe 

personeel het 'n groter persentasieverskil (17,2%) as 

die maatskaplike werkers ( 4, 3%) en die bestuurspan 

getoon. Daar kan afgelei word dat die administratiewe 

personeel deur hul betrokkenheid by die 

loodsimplementering meer bewus geword het van die 

belangrikheid van die missie vir 'n organisasie. 

Weihrich & Koontz (1993:122-123) wys dan ook daarop dat 

'n duidelike geformuleerde missie noodsaaklik vir 'n 

organisasie is om later doelstellings te formuleer. 

* Vraag twee het betrekking gehad op die rol wat die 

eksterne omgewingsfaktore in die beplanningsaktiwiteite 

van 'n welsynsorganisasie behoort te speel. Beide die 



257 

bestuurspan (2,8%) en die maatskaplike werkers (2,9%) 

was in hulle nameting (teenoor hulle voormeting) van 

mening dat die eksterne omgewingsfaktore wel 'n groot 

rol in die beplanningsaktiwiteite van 'n 

welsynsorganisasie speel. Die administratiewe personeel 

(5, 7%) het hier ook die grootste persentasieverskil 

getoon. 

Daar kan dus af9elei word dat die groepe, maar veral die 

administratiewe personeel, se betrokkenheid by die 

loodsimplementering van die model daartoe gelei het dat 

hulle die belangrike rol wat eksterne f aktore in die 

funksionering van 'n organisasie speel, besef. Die feit 

dat die bestuurspan en die maatskaplike werkers die 

belangrikheid van die invloed van eksterne faktore op 

die organisasie besef, is in ooreenstemming met die 

siening van Du Preez (in Kroon 1986:159) in die verband. 

Hy beklemtoon die noodsaaklikheid van 'n organisasie se 

bewustheid van die faktore. 

* Vraa9 · · drie was gerig op die rol van interne 

om.9ewin9sf aktore in die beplanningsaktiwi tei te van 'n 

welsynsorganisasie. Dit blyk dat die maatskaplike 

werkers (-4,3%) in hulle nameting (teenoor die 

voormeting) van mening was dat interne f aktore tot die 

organisasie nie 'n groot rol in sy 

beplanningsaktiwiteite speel nie. · Terwyl die bestuurspan 

(5,7%) daarteenoor in die nameting van mening was dat 

interne omgewingsfaktore wel 'n groot rol speel in die 

funksionering van 'n organisasie. Die rede vir die 

verskil in mening tussen die maatskaplike werkers en die 

bestuurspan is moontlik gelee in die fei t dat die 

bestuur van 'n organisasie baie meer bewus is van 

interne faktore soos onder andere mannekrag, finansies 

en f isiese hulpbronne wat 'n invloed op die daaglikse 

werksaamhede van 'n welsynsorganisasie mag he. 
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Ju is omdat die verkenning van die omgewingsf aktore, 

tydens die evaluering van die model (Kyk stap 1 van 

Figuur 4.1 in 4.2 p.224) slegs deur die bestuurspan 

onderneem is, kan di t ook 'n rede wees waarom die 

maatskaplike werkers interne omgewingfaktore nie so 

belangrik ag nie. 

Die administratiewe personeel (5,7%) het soos die 

bestuurspan ook 'n meer positiewe mening in hulle 

nameting gehad oor die rol van interne f aktore op die 

organisasie. Die positiewe persentasieverskil kan 

moontlik toegeskryf word aan die feit dat die 

administratiewe personeel deur middel van die 

loodsimplementering onder die indruk gekom het van die 

belangrikheid van interne faktore op die organisasie. 

Daar kan dus afqelei word dat die bestuurspan, in hulle 

betrokkenheid by die loodsimplementering van die model, 

ten minste hulle standpunt oor die rol van interne 

faktore op die beplanningsaktiwiteite van 'n organisasie 

gehandhaaf het. Dit is in ooreenstemming met Wheelen & 
Hunger {1987: 149) en Weihrich & Koontz (1993: 173) se 

siening dat die verkenning van die interne omgewing van 

·die organisasie die verantwoordelikheid van die bestuur 

is. 

* By vraaq vier moes die groepe aandui in watter mate 

bree doelstellinqs van 'n organisasie riqtinq behoort 

te verleen aan die formulering van doelstellinqs vir 

spesialiteitsafdelinqs, dit is diensvertakkings en 

afdelings, in 'n organsisie. 

Die bestuurspan (8,6%) was in hulle nameting meer as die 

maatskaplike werkers (2, 8%) daarvan oortuig dat bree 

doelstellings van die welsynsorganisasie rigtinggewend 

vir die doelstellings van elke af deling in die 

organisasie is. Die rede hiervoor is dat hulle baie 
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nouer betrokke was by die f ormulering van onder andere 

doelstellings van elke spesialiteitsafdeling in die 

organisasie as wat dit die geval was met die 

maatskaplike werkers. (Kyk stap 4 in Figuur 4.1 in 4.2 

p.224). 

Die administratiewe personeel (11,4%) was ·ook in hulle 

nameting meer daarvan oortuig dat die bree doelstellings 

van die organisasie rigting bied vir die doelstellings 

van elke afdeling in die organisasie. Hierdie positiewe 

persentasieverskil kan toegeskryf word aan die feit dat 

die administratiewe person eel tydens die 

loodsimplementering van die model vir die eerste keer 

blootgestel was aan die formulering van spesif ieke 

doelstellings in die lig van die algemene doelstellings 

van die organisasie. 

Uit bogenoemde kan af gelei word dat die groepe se 

betrokkenheid by die loodsimplementering van die model 

daartoe gelei het om die verband tussen bree 

doelstellings van die organisasie en die doelstellings 

van diensvertakkings en afdelings te begryp. Dit is in 

ooreenstemming met Weihrich & Koontz (1993:122-123) se 

siening dat daar 'n verband behoort te wees tussen bree 

doelstellings en die spesif ieke doelstellings van 

afdelings in 'n organisasie. 

* Die groepe moes in vraag vyf aandui in watter mate 

behoort 'n organisasie se beleid in qeskrewe vorm 

behoort te wees. Die bestuurspan (2,9%), die 

maatskaplike werkers (4,3%) en die administratiewe 

personeel(ll,4%) was in hulle nameting meer oortuig dat 

die beleid van die organisasie wel in 'n geskrewe vorm 

behoort te bestaan. 

Daar kan afqelei word dat die administratiewe personeel 

(11,4%) in vergelyking met die bestuurspan (2,9%) en 
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maatskaplike werkers (4,3%), meer bewus geword het van 

geskrewe beleidsverklarings. Hieruit blyk dit dat die 

loodsimplementering van die ontwerpte model tog bygedra 

het tot 'n meningsverandering met betrekking tot beleid 

in 'n organisasie. Van Niekerk (1987:34) beklemtoon ook 

in hierdie verband die belangrikheid van geskrewe 

beleid. 

* Die groepe moes in vraag ses aandui in watter mate hulle 

meen grondvlak maatskaplike werkers en administratiewe 

personeel by die formulering van doelstellings in 'n 

organisasie betrokke behoort te wees. 

Die bestuurspan (11, 5%) en die administratiewe personeel 

(14,3%) was in hulle nameting baie meer daarvan oortuig 

dat maatskaplike werkers en administratiewe personeel 

'n groot betrokkenheid in die formulering van 

doelstellings behoort te he. Die maatskaplike werkers 

was in hulle metings ewe oortuig dat hulle by die 

f ormulering van doelstellings vir die organisasie 

betrokke wilwees. 

Uit bogenoemde kan af gelei word dat die 

meningsverandering van die bestuurspan (11,5%) en 

administratiewe personeel ( 14, 3%) teweeg gebring is 

deur hulle insette by die loodsimplementering van die 

beplannings- en .beheermodel. 

administratiewe personeel het 

die belang van insette wat 

doelstellingf ormulering kan 

Die bestuurspan en die 

onder die besef gekom van 

die grondvlakwerkers in 

speel. Dit is in 

ooreenstemming met Skidmore (1990 : 45) se siening dat 

algemene en spesif ieke doelstellings (doelstellings vir 

elke afdeling) van 'n welsynsorganisasie deur die 

deelname van die administratiewe en vakkundige personeel 

behoort te geskied. 

* In vraag sewe moes die groepe na hulle mening aandui of 
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die kantoor.hoof in 'n 
verantwoordelik vir 

mindere of in 'n groot mate 

die begro.ting van 'n 

welsynsorganisasie moet wees. Die bestuurspan (-8,6%) 

en administratiewe personeel (-8,5%) was in hulle 

nameting meer daarvan oortuig dat die kantoorhoof in 'n 

mindere mate verantwoordelik is vir die begroting van 

die organisasie. Die bestuurspan en administratiewe 

personeel het in die· nameting na. 'n meer positiewe 
•"• 

antwoord geneig. (Kyk 5.3.2 p.253 vir die uiteensetting 

van die interpretasie van die persentasieverskil ten 

opsigte van vraag 7, 8 en 9). Die maatskaplike werkers 

het hulle standpunt in die verband gehandhaaf. 

Daar kan afgelei word dat die kantoorhoof nie alleen 

verantwoordelik behoort te wees vir die begroting van 

'n organisasie nie en dat ander personeel ook insette 

behoort te lewer. Griffin (1987:581-583) konstateer dat 

laervlakbestuurders en grondvlakwerkers insette behoort 

te lewer met betrekking tot die begroting van 'n 

organisasie. Hieruit blyk dat die betrokkenheid van die 

groepe by die loodsimplementering van die model bygedra 

het om hulle menings in verband met die begroting te 

verander. 

* Met betrekking tot grondvlakwerk moes die groepe in 

vraag agt aandui in watter mate hulle meen die 

kantoorhoof en supervisors by die f ormulering van 

diensleweringsdoelwitte betrokke behoort te wees. Die 

meting dui aan dat die bestuurspan (-8,6%), die 

maatskaplke werkers (-5,7%) en die administratiewe 

personeel (-17,1%) van mening is dat kantoorhoofde en 

supervisors in 'n mindere mate 'n funksie het by die 

formulering van doelwitte vir die verskillende afdelings 

in 'n organisasie. Die groepe is in die nameting meer 

positief met betrekking tot die betrokkenheid van die 

kantoorhoof en supervisors by doelwitformulering. 
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Die bestuurspan, wat uit die kantoorhoof en supervisors 

bestaan het, is nie betrokke by die formulering van 

doelwitte in 'n welsynsorganisasie nie. Die formulering 

van doelwitte is hoofsaaklik die funksie van die 

supervisor en maatskaplike werkers (Abels & Murphy 

1981:172-173). Die bestuurspan was na aanleiding van 

hulle betrokkenheid by die loodsimplementering van die 

model in hulle nameting (-8,6%) meer oortuig dat die 

span nie daarby betrokke is nie. Die persentasieverskil 

by maatskaplike werkers (-5, 7%) in hulle voor- en 

nameting kan toegeskryf word aan die feit dat die 

maatskaplike werkers nouer betrokke is by die 

formulering van welsynsprogramdoelwitte. 

Die administratiewe personeel (-17, 1%) was voor die 

loodsimplementering van die model nie betrokke by die 

formulering van enige doelwitte in die organisasie nie. 

Hulle voormeting dui aan dat die kantoorhoof en 

supervisors 'n groot mate van verantwoordelikheid in die 

verband het. Nadat hulle egter betrokke was by die 

voltooiing van stap 8 van die model (Kyk Figuur 4.1 in 

4.2 p.224), naamlik doelstellings en doelwitte vir 

hulle afdeling, was hulle van mening dat die kantoorhoof 

en supervisors tot 'n mindere mate daarby betrokke 

behoort te wees. 

Daar kan uit laasgenoemde afqelei word dat die 

administratiewe personeel in hulle betrokkenheid by die 

loodsimplementering van die model te minste tot ander 

insigte gekom het met betrekking tot die betrokkenheid 

van die bestuurspan by die formulering van doelwitte wat 

op dienslewering gerig is. Die groter betrokkenheid van 

die grondvlak by die formulering van die doelwitte is 

in ooreenstemming met Hellreigel & Slocum (1986:305) se 

siening in die verband. 

* Vraaq neqe het betrekking gehad op die mate wat die 
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kantoorhoof 4irekte beheer oor qron4vlak maatskaplike 

werkers en a4ministratiewe personeel behoort ui t te 
oefen. Na die loodsimplementering van die beplannings-
en beheermodel was die bestuurspan (-20%) en 
administratiewe personeel (-22,9%) beslis oortuig dat 
die kantoorhoofde in 'n mindere mate beheer oor 
grondvlakwerkers moet uitoefen. Die maatskaplike werkers 

(5,7%) het hierteenoor in hulle nameting (teenoo_rhulle 
voormeting) aangetoon dat kantoorhoofde 'n groot mate 
van direkte beheer oor grondvlakwerkers behoort uit te 
oefen. Laasgenoemde wys op 'n meer negatiewe antwoord 

in die nameting. (Kyk 5. 3. 2 p. 253 vir die interpretasie 
van die persentasieverskil by vraag 9) • Afgesien van sy 
funksie as hoof van die kantoor, is die kantoorhoof 
betrokke by personeelvergaderings en 
indiensopleidingsvergaderings wat die siening van die 

maatskaplike werkers moontlik kan verklaar. 

Daar kan uit bogenoemde afqelei word dat die hoof van 
'n kantoor se beheerfunksie meer passief is teenoor die 

grondvlak soos bespreek in 2.4.3. p.95. 

* In aansluiting by die vorige vraag is die groepe in 
vraaq tien ook gevra om die mate waarin supervisor 

direkte beheer oor qrondvlakwerkers behoort ui t te 
oefen, aan te dui. Uit die metings van die groepe blyk 

dit dat die bestuurspan (2,8%), die maatskaplike 

werkers (7,1%) en administratiewe personeel (2,8%) van 
mening is dat die supervisors in 'n groot mate direkte 
lyngesag oor die maatskaplike werkers en die 
administratiewe personeel moet he. 

Die betrokkenheid van die groepe by die 
loodsimplementering van die model het daartoe gelei om 
die groepe se mening op vraag tien te beYnvloed. Daar 

word afqelei dat grondvlakwerkers die direkte beheer van 
supervisors as deel van die supervisiefunksie en as deel 
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van die hierargiese struktuur van 'n welsynsorganisasie 
l 

aanvaar. 

* Die bestuurspan, maatskaplike werkers en administratiewe 

personeel is in vraag elf gevra om aan te dui watter rol 

prosedurehandleidings in die werksaamhede van 'n 

welsynsorganisasie behoort te speel. Al drie die groepe 

(bestuurspan 11,4%, maatskaplike werkers 14,3% en 

administratiewe personeel 28, 6%) het in hulle meting 

beklemtoon dat prosedurehandleidings 'n groot rol speel 

in die werksaamhede van 'n welsynsorganisasie. In die 

bespreking van stap 10 van die ontwerpte model (kyk 4.2 

Figuur 4.1 p.224) het die maatskaplike werkers en 

administratiewe personeel 'n behoefte aan 

prosedurehandleidings uitgespreek. (Kyk ook 5.3.4 

p.269). 

Daar kan afgelei word dat die groepe in hulle 

betrokkenheid by die implementering van die model onder 

die noodsaaklikheid van prosedurehandleidings gekom het. 

* Op vraag twaalf moes die groepe reageer deur aan te dui 

in watter mate die werkverrigting van grondvlakwerkers 

aan neergelegde standaarde gemeet moet word. Die 

maatskaplike werkers (10%) en administratiewe personeel 

(10,4%) was in hulle meting van mening dat die 

werkverrigting van maatskaplike werkers in 'n groot mate 

aan neergelegde standaarde gemeet behoort te word. Die 

bestuurspan was in hulle voor- en nameting eweveel 

oortuig daarvan dat die werkverrigting van 

grondvlakwerkers in 'n groot mate aan neergelegde 

standaarde gemeet moet word. Hierdie mening van die 

groepe is in ooreenstemming met die uitgangspunte van 

Wheelen & Hunger (1987: 234-236) in hierdie verband. 

Daar word af gelei dat die personeel se betrokkenheid by 

die loodsimplementering van die model wel 'n invloed op 
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· hulle antwoord gehad het. Dit blyk dat veral die 

administratiewe personeel veral onder die indruk gekom 

het van die rol van standaarde in die meting van 

werkverrigtinge. 

* Die groepe moes op vraag dertien op die sewepuntskaal 

aandui in watter mate die kantoorhoof terugvoering van 

die werkverrigting van qrondvlakwerkers behoort te 

ontvang. Die bestuurspan (8, 6%) en die maatskaplike 

werkers (12,8%) was in hulle meting van mening dat die 

hoof van die kantoor in 'n groot mate terugvoering 

behoort te ontvang van die werkverrigting van 

maatskaplike werkers. Die administratiewe personeel het 

met 'n persentasieverskil van -5, 7% aan gedui dat 

kantoorhoofde 'n in mindere mate terugvoering van die 

werkverrigting van administratiewe personeel behoort te 

ontvang. Die negatiewe meting van die administratiewe 

personeel kan moontlik toegeskryf word aan die f ei t dat 

hulle, na die voltooiing van die loodsimplementering van 

die model, onder die besef gekom het van die implikasies 

van terugvoering van hulle werkverrigting aan die 

kantoorhoof en moontlik daardeur bedreigd gevoel het. 

Daar word af gelei dat die betrokkenheid van die 

personeel by die implementering van die model wel 

daartoe bygedra het dat die groepe hulle mening met 

betrekking tot terugvoering aan die kantoorhoof 

verander. Dit is in ooreenstemming met Anthony & Young 

(1984:471) se siening van die belangrikheid van vloei 

van inligting in 'n organisasie. 

* Die groepe is in vraag veertien gevra hoe graag hulle 

by die beplannings- en beheeraktiwiteite van 'n 

welsynsorganisasie betrokke wil wees. Die bestuurspan 

(2,9%), maatskaplike werkers (12,9%} en administratiewe 

personeel (5,7%) het in hulle meting aangetoon dat hulle 

graag 'n betrokkenheid by die beplannings-en 
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beheeraktiwiteite in die organisasie wil he. Die 
betrokkenheid van die personeel van 'n organisasie by 
beplannings- en beheeraktiwiteite is in ooreenstemming 
met Griffin (198~:17~-175) se siening in die verband. 

Daar word afqelei dat, deur die implementering van die 

model, die bestuurspan hulleself verb ind aan die bestuur 
van die organisasie. Die maatskaplike werkers en die 
administratiewe personeel se betrokkenheid by die 
implementeringsproses was positief in die sin dat hulle 

meer by die beplannings- en beheeraktiwiteite van die 
organisasie betrokke wil wees. Wanneer daar op Van Zyl 
(in Kroon 1986:116) en Reeser (1981:11-12) se siening 

. gelet word oor .die betrokkenheid van die personeel by 

beplanning en beheer as bestuursfunksies gelet word, 
kan daar ook afqelei word dat die implementering van die 
beplannings- en beheermodel die personeel gelei het tot 
'n groter bewuswording van bestuursverantwoordelikheid. 

Daar is in die nametinqsvraelyste (Kyk Bylae F en G) twee 

vrae byqevoeq wat nie in die voormetingsvraelyste gestel was 
nie. Hierdie twee vrae het betrekking op die mate wat die 

groepe meen hule in die toekoms die beplannings- en 
beheermodel sal benut en of die model hulle gehelp het om 
nuwe kennis te ontwikkel of bestaande kennis te verbeter. 
(Kyk vraag 15 en 16 van Bylae F en G) . Die doel met hierdie 

twee vrae was om 'n aanduiding te kry of die beplanningsmodel 
enige waarde vir die groepe ingehou het. 

In die bespreking van die groepe se respons op die vrae sal 

daar dus geen persentasieverskil aangedui word nie. Die 
persentasie aanduiding wat verstrek sal word, verteenwoordig 
slegs die nameting. 

* Die groepe het in die nameting soos volg reageer op die 
vraag of hulle beoog om die die beplanninqs- en 

beheermodel te benut. Die bestuurspan (88,6%) en die 
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maatskaplike werkers (81,4%) was sterk van mening dat 

hulle wel in die toekoms van die beplannings- en 

beheermodel sal gebruik maak. Die administratiewe 

personeel (71,4%) het 'n gemiddelde, maar in sy geheel 

gesien, tog 'n positiewe belangstelling getoon in die 

benutting van die beplannings- en beheermodel. 

Met betrekking tot die tweede vraag of hulle 

betrokkenheid by die evaluering van die model aan hulle 

nuwe kennis · gebied het of bestaande kennis verbeter bet, 

was die reaksie soos volg. Die bestuurspan (91,4%) en 

maatskaplike werkers (81,4%) het in die nameting 

aangetoon dat hulle wel nuwe kennis opgedoen het en dat 

hulle bestaande kennis verbeter is. Die administratiewe 

personeel (62,9%) se respons dui daarop dat hulle wel 

in 'n mate nuwe kennis opgedoen het en bestaande kennis 

verbeter het. 

Daar kan uit die respons op die nametingsvrae vyftien 

en sestien afgelei word dat die groepe die 

loodsimp1ementering van die beplannings- en beheermodel 

te minste posi tief beleef bet en wel van waarde ag 

gesien in die lig van kennisontwikkeling. Hieruit kan 

verder afgelei word dat die implementering van die 

beplannings- en beheermodel oor 'n tydperk van ongeveer 

agt maande wel waarde vir die personeel van die 

welsynsorganisasie gehad het. 

Uit die afleidings van die voor- en nameting van die 

toepassing van die model blyk dit dat die personeel wel 

positiewer menings ontwikkel het oor die stappe in die 

beplannings- en beheermodel. In die lig hiervan kan die 

volgende qevolqtrekkings gemaak word. 

* Die bestuurspan het na die implementeringsproses 'n meer 

positiewe mening kon ontwikkel ten opsigte van die feit 

dat grondvlakwerkers 'n grater betrokkenheid behoort te 
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h~ in die formulering van doelstellings vir die 

organisasie. Die toepassing van die model kon die 

bestuurspan ook laat insien dat eerstens, · 

prosedurehandleidings en tweedens, terugvoering aan die 

kantoorhoof van die werkverrigting van ondergeskiktes 

'n groter rol in die organisasie behoort te speel as 

wat hulle aanvanklik gedink het. 

Die maatskaplike werkers het ook 'n meer posi tiewe 

mening ontwikkel met betrekking tot die stappe in die 

beplannings- en beheermodel. Hierdie positiewer mening 

was hoofsaaklik ten opsigte van sake soos dat beleid in 

geskrewe vorm beskikbaar moet wees en beheer oor 

maatskaplike werkers in 'n groter mate deur die 

supervisor uitgeoefen moet word. Die toepassing van die 

model het bygedra dat maatskaplike werkers 'n meer 

posi ti ewe mening ten opsigte van die rol van 

prosedurehandleidings in die organisasie ontwikkel het, 

asook die feit dat hulle meer by die beplannings- en 

beheeraktiwiteite van die organisasie wil betrokke wees. 

Die maatskaplike werkers se betrokkenheid by die 

loodsimplementeringsproses het ook bygedra dat hulle 'n 

meer positiewe mening het met betrekki~g tot die feit 

dat daar in 'n groter mate aan die kantoorhoof 

terugvoering gegee behoort te word insake die werk van 

ondergeskiktes. 

Die betrokkenheid van die administratiewe personeel by 

die toepassing van die beplannings- en beheermodel het 

ook bygedra dat hulle positiewer menings ontwikkel het 

met betrekking tot die stappe in die ontwerpte model. 

Positiewer menings is ontwikkel met betrekking tot (i) 

die belangrikheid van die missie van 'n organisasie (ii) 

die feit dat hulle 'n groter rol in die formulering van 

die doelstellings van die organisasie wil speel (iii) 

die belangrike rol van prosedurehandleidings in die 

organisasie. 
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In die lig van die bespreking van die voor- en nameting. en 

die posi ti ewer menings wat verkry is, word daar tot die 

qevolqtrekkinq gekom dat die ontwerpte beplannings- en 

beheermodel wel bruikbaar is. (Kyk 5.3.2 p.253 vir die 

bespreking van die interpretasie van die persentasieverskil). 

Die af lei4inq word dus gemaak dat die voorgestelde 

·beplannings- en beheermodel wel deur welsynsorganisasies 

benut kan word vir hulle eie strategiese, bestuursbeplanning 

en operasionele beplannings- en beheeraktiwiteite. 

Hiermee word die doelwit om die bruikbaarheid van die model 

te evalueer deur die benutting van voor- en 

nametingsvraelyste, bereik. 

BESPREKING VAN DIE EVALUERINGSVRAELYS TEN OPSIGTE VAN 

DIE MODEL 

Daar word vervolgens oorgegaan na die bespreking van die 

evaluerinqsvraelys (kyk Bylae H, I en J) waarin gepoog word 

om onder andere te bepaal of die stappe in die model enige 

waarde vir die daaglikse funksionering van die personeel 

gehad het en of die model deur welsynsorganisasies gebruik 

behoort te word. Die resultaat van hierdie vraelyste sal ook 

'n ver4ere aanduidinq gee van die bruikbaarheid van die 

ontwerpte beplannings- en beheermodel deur 

welsynsorganisasies. 

Hierdie evalueringsvraelyste (kyk Bylae H, I en J) is voltooi 

deur dieselfde respondente wat die voor- en nametingsvraelys 

voltooi het, te wete die vyf bestuurspanlede, tien 

maatskaplike werkers en vyf administratiewe personeellede. 

* Die 4rie groepe is eerstens gevra om kortliks te 

verduidelik watter waarde 4ie deurloop van 'n 

beplannings- en beheerproses vir hulle ingehou het. 

Die waarde is soos volg deur die bestuurspan verwoord: 
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"die waarde was daarin gelee dat daar krities na die 

missie, beleid en doelstellings of die gebrek daaraan, 

gekyk kon word", "die noodsaaklikheid dat missie, 

doelstellings, beleid en doelwitte op skrif gestel moet 

word is beklemtoon"; "dit het behoeftes in die 

organisasie uitgewys, byvoorbeeld die behoefte aan 'n 

personeel evalueringstelsel en geskrewe 

prosedurehandleidings". 

* Die maatskaplike werkers het die waarde soos volg 

verwoord: "Dit het ons die geleentheid gebied om 

doelstellings en doelwitte krities te evalueer"; "dat 

die grondvlakpersoneel se betrokkenheid by beplanning 

en formulering van doelstellings uiters noodsaaklik is"; 

"verhoog eienaarsbelang"; "dit het waarde gehad omdat 

daar oor die positiewe en negatiewe faktore in die 

funksionering van die organisasie besin kan word"; "deur 

die evaluering van die doelstellings, doelwitte en 

beleid kan geevalueer word of die organisasie se 

dienslewering op standaard is"; "behoeftes aan geskrewe 

prosedurehandleiding en stel van standaarde vir 

werkprestasie is geYdentif iseer"; "dit het gehelp om 

perspektief te kry op ons werk"; "dit is goed om leemtes 

te onderskei en dit skep nuwe uitdagings". 

* En vir die administratiewe personeel het die waarde 

daarin gel~ dat hulle kan sien wat elkeen se take is en 

waar daar behoeftes en probleemareas is. Hulle kon 

daaruit leer en dit het leemtes uitgewys. 

samevattend blyk dit dus dat die deurloop van die 

implementering van die beplannings- en beheermodel moontlik 

wel waarde vir die welsynsorganisasie ingehou het. Uit die 

evaluering kom dit na vore dat die werknemers van 'n 

welsynsorganisasie deur middel van die beplannings- en 

beheermodel die geleentheid kry om krities te kyk en 

perspektief te kry oor hulle bestuursverantwoordelikheid en 
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die aard van hulle dienslewering. Dit skep ook die 

geleentheid vir grondvlakwerkers om betrokke te raak by die 

bestuur van 'n welsynsorganisasie. Hierdie bevinding bevestig 

die siening van Skidmore (1990:42-44) en Ivancevich et al 

(1986:60) in verband met die bewuswording van leemtes in 'n 

organisasie en die grondvlakwerkers se betrokkenheid in die 

bestuur van 'n organisasie. 

* Tweedens is die respondente ook gevra om aan te toon 

watter stappe of onderdele van die stappe in die 

beplanninqs- en beheerproses na hulle mening nie 

betrekkinq op hulle daaglikse funksionering gehad het 

nie. 

Die respondente het soos volg op die vraag reageer: Die 

bestuurspan was van mening dat al die stappe 'n 

belangrike bestuurshulpmiddel is. Die meerderheid van 

die maatskaplike werkers was van mening dat die stappe 

waarby hulle betrokke was, te wete stappe a, 9, 10, 11 

en 12 (Kyk Figuur 4.1 in 4.2 p.224) betrekking op hulle 

daaglikse funksionering gehad het. Een werker was van 

mening dat die bree doelstellings, doelwitte, beleid nie 

betrekking op haar daaglikse funksionering as 

maatskaplike werker gehad het nie. Vir nog 'n 

maatskaplike werker het die meting van werkverrigtinge 

nie 'n rol in sy daaglikse funksionering as maatskaplike 

werker gespeel nie. 

Die antwoorde van die administratiewe personeel het 

gewissel van geen antwoord; tot die feit dat elke stap 

tog betekenis het; en dat die bree doelstellings, beleid 

en doelwitte nie betrekking gehad het op hulle daaglikse 

funksionering nie. 

samevattend blyk dit dat die stappe in die beplannings- en 

beheermodel op die daaglikse werksaamhede van 'n organisasie 

betrekking het en dit dui ook indirek op die moontlike 
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bruikbaarheid van die model. 

* Vraag 3 was gerig op watter stappe in die beplannings

en beheermodel, waarby die respondente betrokke was, 

van besondere belang vir hulle daaglikse funksionering 

as werknemer was. 

Die bestuurspan was van mening dat elke stap noodsaaklik 

en van belang is vir die daaglikse bestuur van 'n 

welsynsorganisasie. 

Die maatskaplike werkers het meer spesif ieke antwoorde 

verstrek met betrekking tot die stappe wat na hulle 

mening van besondere belang was. Een het genoem dat al 

die stappe van besondere belang vir haar daaglikse 

funksionering as maatskaplike werker was. Afgesien van 

twee respondente wat onbeduidende antwoorde gegee het, 

het die res almal enkele stappe geidentif iseer waaruit 

af gelei kan word dat die stappe in die beplannings- en 

beheermodel tog vir maatskaplike werkers van belang is. 

Laasgenoemdes het onder andere die volgende stappe 

geYdentifiseer: beleid- en doelwitformulering; 

standaarde van dienslewering; uitoefening van beheer; 

terugvoering aan die bestuur; invloed van interne en 

eksterne faktore; prosedures met betrekking tot 

taakverrigting. 

Die administratiewe personeel, wat by dieselfde stappe 

in die model as die maatskaplike werkers betrokke was, 

het minder vollediger antwoorde verstrek. Hulle het 

genoem dat die standaarde van dienslewering; prosedures 

met betrekking tot taakverrigting; invloed van die 

eksterne en interne omgewing op dienslewering vir hulle 

van besondere belang was vir hulle daaglikse 

funksionering as werknemers. 

samevattend blyk dit dat die volgende stappe in beplanning 



273 

en beheer naamlik: formulering van missie, verkenning van die 

omgewing, vasstelling van doelstelling en doelwitte, die 

formulering van beleid en stel van standaarde van 

werkverrigting en die uitoefening van beheer 'n invloed op 

die daaglikse funksionering van die personeel van 'n 

welsynsorganisasie het. 

* Vraag 4 van die vraelys aan die respondente het 

betrekking gehad op die fei t of die deurloop van die 

stappe in die beplanninqs- en beheerproses vir hulle 'n 

antler perspektief op die werksaamhede van hulle 

werkafdeling gegee het. 

Al vyf bestuurspanlede het "Ja" op hierdie vraag 

geantwoord. Hulle het hul antwoord soos volg 

verduidelik: "Perspektief is · verkry deurdat leemtes 

uitgewys is byvoorbeeld dat baie van die dinge gedoen 

word, maar nooit op skrif gestel is nie 11
; dat "leemtes 

uitgewys is onder andere die saamstel van 

prosedurehandleidings". 'n Verdere verduideliking was 

dat die besinning oor beplanning en beheer die bestuur 

baie bewus gemaak het van die onderlinge verband tussen 

die onderskeie afdelings in die organisasie. 

Van die tien maatskaplike werkers het ses "Ja" 

geantwoord op hierdie vraag en die volgende 

verduidelikings gegee: "Het ons laat besef wat ons 

doelstellings en die belangrikheid van die uitruil van 

inligting is"; "dit het bevestig dat die behoefte aan 

aanmelding meer is as wat die pos (5/8) kan hanteer"; 

"die feit dat gedagtes gewissel kon word (tussen 

maatskaplike werkers en supervisors) het tekortkominge 

in die diensafdelings uitgewys". Die antler vier 

maatskaplike werkers was van mening dat die deurloop van 

die stappe in die beplanning- en beheerproses nie aan 

hulle 'n antler perspektief op die werksaamhede van hulle 

diensafdeling gebied het nie. Ter verduideliking noem 
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hulle dat hulle bekend is met die inhoud van die model 

en di t het slegs gehelp om hulle perspektiewe oor 

beplanning en beheer wat ~eeds bestaan, te verhelder. 

Met betrekking tot die vyf administratiewe personeel se 

reaksie op vraag 4 het een respondent geen antwoord 

verstrek nie. Twee het "Ja" geantwoord en as 

verduideliking aangevoer dat hulle nou meer weet van hoe 

sake in hulle afdeling moet funksioneer en dat 

tekortkominge ui tgewys is. Die twee respondente wat 

"Nee" geantwoord het op die vraag, het ter 

verduideliking aangevoer dat die bespreking van die 

stappe waarby hulle betrokke was, te vinnig verloop het 

as gevolg van werksdruk. 

Samevattend blyk dit dat die besinning oor die stappe in die 

beplannings- en beheermodel daarin geslaag het om 'n nuwe 

perspektief aan die bestuur en grondvlakwerkers te gee met 

betrekking tot die werksaamhede van 'n welsynsorganisasie. 

* Deur middel van vraag 5 is die respondente gevra om na 

hulle mening 'n aanduiding te gee van hoe qereeld die 
stappe van die :beplanninqs- en :beheermodel aangespreek 

behoort te word. Uit die reaksie van die respondente op 

die vraag was die meerderheid, te wete vier 

bestuurspanlede, vyf maatskaplike workers en drie van 

die administratiewe ~'personeel, van mening dat 'n 

organisasie te minste jaarliks sy beplanning en beheer 

as bestuursfunksies behoort aan te spreek. 

Uit voorafgaande bespreking word daar afqelei dat al die 

stappe in die beplannings- en beheermodel vir die daaglikse 

funksionering van die personeel van die betrokke 

welsynsorganisasie van belang is. Op grond hiervan kan daar 

tot die slotsom gekom word dat die ontwerpte :beplanninqs- en 

:beheermodel wel deur welsynsorqanisasies ge:bruik kan word vir 

hierdie aktiwiteite. 
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Hiermee word die doelwit naamlik, om die bruikbaarheid van 

die model te evalueer deur die benutting van 

evalueringsvraelyste wat gebaseer is op die stappe in die die 

beplannings- en beheermodel, bereik. 

5.4 SAMEVATTING 

Hierdie hoofstuk het fase J·en 4, naamlik die ontwikkelings

en evalueringsfase, van die ontwikkelingsnavorsingsmodel 

behels. 

Die ontwikkelingsfase het die implementering behels van die 

ontwerpte beplannings- en beheermodel by 'n 

welsynsorganisasie behels. Die model is oor 'n periode van 

agt maande by die C.M.R. te Parow ge1mplementeer. Die doel 

van die implementering was om die bruikbaarheid van die model 

te evalueer. Ondersoeker kon daarin slaag om die model wel 

te implementeer soos beplan is en daardeur is die doelwitte 

met betrekking tot die uiteensetting van 'n 

ontwikkelingsplan, operasionele voorbereiding en 

loodsimplementering bereik. 

In die evalueringsfase, wat 'n integrale deel van die 

ontwikkelingsf ase is, is die bruikbaarheid van die 

beplannings- en beheermodel geevalueer. Die evaluering is 

eerstens gedoen aan die hand van 'n voor- en 

nametingsvraelys. Hierdie vraelys, wat verband gehou het met 

beplanning en beheer as bestuursfunksies, is deur 

personeellede van die C.M.R. voltooi v66r die implementering 

van die model. Die nametingsvraelys is onmiddellik na afloop 

van die loodsimplementering van die model gedoen. Tweedens 

is daar ook van 'n evalueringsvraelys gebruik gemaak om die 

waarde van die model vir 'n organisasie te bepaal. Die 

resul tate van die onderskeie vraelyste was posi tief met 

betrekking tot die waarde en die bruikbaarheid van die 

beplannings- en beheermodel. Die reaksie van die respondente 

het daarop gedui dat die model wel deur welsynsorganisasies 
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gebruik kan word. 

Hiermee is die doelwit, naamlik om die bruikbaarheid van die 
model te evalueer deur die benutting van vraelyste, bereik. 
Daar word tot die slotsom gekom dat die doelstelling, naamlik 

om die bruikbaarheid van die beplannings- en beheermodel te 
evalueer deur die implementering daarvan by 'n 
welsynsorganisasie, met hierdie ondersoek bereik. 

Hiermee word die ontwikkelinqsf ase en 'n de el van die 
evaluerinqsfase wat operasionele stappe 7, s, 9, 10, 11 en 
12 behels afqesluit. (Kyk 1.3.1 p.13 Figuur 1.3 vir die 
uiteensetting van die stappe in die navorsingsproses). 

Operasionele stap 13 van die evalueringsfase naamlik die maak 

van qevolqtrekltinqs en aanbevelinqs met betrekking tot die 
innovasie asook tot die verspreidinqs- en benuttinqsfase word 
in die volgende hoofstuk uiteengesit. 
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BOOFSTUK 6 

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

6.1 INLEIPING 

In hierdie hoofstuk word die gevolgtrekkin·gs waartoe gekom 

is in hierdie navorsing, uiteengesit en aanbevelings gedoen 

met betrekking tot die benutting van die beplannings- en 

beheermodel, asook verdere navorsing met betrekking tot die 

model en die verspreiding en benutting daarvan. Dit behels 

stap 13 van die ontwikkelingsnavorsingsmodel. (Kyk 1. 3. 1 p. 13 

Figuur 1.3). 

In hierdie ondersoek is die verkennende-, beskrywende- en 

ontwikkelingsnavorsingsontwerpe benut om 'n beplannings- en 

beheermodel vir benutting deur welsynsorganisasies te 

ontwerp, te implementeer en te evalueer. Die doel van die 

ondersoek was om 'n toepaslike beplannings- en beheermodel 

vir benutting deur welsynsorganisasies te ontwerp. Daar word 

vervolgens gevolgtrekkings gemaak met betrekking tot die 

doelstellings, doelwitte en aannames van die analise-, 

ontwerp- en ontwikkelings- en evalueringsfase van die 

ontwikkelingsnavorsingsmodel (kyk 1.3.1 p.13 Figuur 1.3) wat 

in hierdie ondersoek gevolg is. (Kyk 1.5.1 P•27, 1.5.2 p.28, 

1.5.3 p.29 en 1~5.4 p.29). 

6.2 GEVOLGTREKKINGS MET BETREKKING TOT DIE ANALISEFASE 

Die eerste doelstelling van die analisefase was om 'n bydrae 

te maak tot die sisteem van kennis omtrent beplanning en 

beheer as bestuursfunksies in welsynsorganisasies. 

Die doelwit wat bogenoemde doelstelling onderskryf, naamlik 

om 'n bydrae te maak tot die sisteem van kennis omtrent 

beplanning en beheer as bestuursfunksies in 



welsynsorganisasies, 

relevante literatuur 

278 

is bereik deurdat 

oor beplanning 

beskikbare 

en beheer 

en 

as 

bestuursfunksies in organisasies beskryf kon word. Op grond 

van die ondersoek was dit moontlik om 'n beskrywing van 

beplanning en beheer as bestuursfunksies te kon gee. Hierdie 

beskrywing dra by tot die sisteem van kennis in maatskaplike 

werk aangesien daar onder andere 'n volledige uiteensetting 

gegee is van strategiese, bestuurs- en operasionele 

beplanning en beheer wat relatiewe "nuwe" konsepte in 

maatskaplikewerkbestuur is. Die bereiking van die doelwit 

behels ook die bevestiging van aanname 1 met betrekking tot 

die analisefase, naamlik dat daar uit die relevante 

literatuur 'n bydrae gemaak kan word tot die kennissisteem· 

van maatskaplikewerkbestuur met betrekking tot beplanning en 

beheer as bestuursfunksies. 

Die tweede doelstellinq van die analisefase was om 'n 

ontleding te maak van die stand van beplanning en beheer as 

bestuursfunksies in die teorie en praktyk. 

Hierdie doelstelling is deur die ondergenoemde vier doelwi tte 

nagestreef en die gevolgtrekking word met betrekking tot elke 

doelwit gemaak. 

Die eerste doelwit was om deur middel van relevante inligting 

en bronne 'n ontleding te maak van beplanning en beheer as 

bestuursfunksies, soos dit in winsgerigte en nie-winsgerigte 

organisasies voorkom. Daar is tot die volgende 

gevolgtrekkings gekom. 

Welsynsorganisasies moet bestuur word aan die hand van die 

basiese bestuursfunksies naamlik beplanning, organisering, 

leidinggewing en beheer. Navorsers toon egter aan dat daar 

verskeie redes bestaan waarom beplanning as primere 

bestuurstaak nie tot sy reg in organisasies kom nie. Daar 

bestaan 'n onsekerheid by maatskaplikewerkbestuurders oor die 

proses van beplanning as bestuurstaak. Daar bestaan ook nie 
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in die literatuur 'n beplannings- en beheermodel wat op Suid~ 

Afrikaanse welsynsorganisasies van toepassing gemaak kan word 

nie. 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die afwesigheid van 

'n beplannings- en beheermodel waarvolgens 'n 

welsynsorganisasie sy beplannings- en beheeraktiwiteite kan 

rig, ten grondslag le van die probleme wat 

maatskaplikewerkbestuurders in hulle eie 

beplanningsaktiwiteite ondervind. Hierdie leemte in die 

maatskaplikewerkpraktyk het as rasionaal gedien vir die 

ondersoek wat die ontwikkeling van 'n beplannings- en 

beheermodel behels. 

Die literatuur dui aan dat die toepassing van 

bestuursbeginsels vir winsgerigte organisasies net so geldend 

vir nie-winsgerigte organisasies en dus ook 

welsynsorganisasies is. Die belangrikste enkele onderskeid 

tussen die twee vorme van organisasies is die afwesigheid van 

die winsmotief by welsynsorganisasies. Daar is tot die 

gevolgtrekking gekom dat welsynsorganisasies aan die hand van 

erkende bestuursbeginsels bestuur moet word. 

Uit die literatuur blyk verder dat beplanning in 'n mindere 

of meerdere mate op alle bestuursvlakke plaasvind. 

In beplanning word daar enersyds besluite oor die toekoms en 

wat die organisasie wil bereik, geneem en andersyds word daar 

deur middel van beheer toegesien dat die besluite uitgevoer 

word. In die lig van bogenoemde is daar tot 'n tweeledige 

gevolgtrekking gekom. Eerstens dat beplanning nie sonder 

beheer as bestuursfunksie beredeneer kan word nie en tweedens 

dat 'n welsynsorganisasie in sy beplanningsmodel wat sy . 
aktiwiteite rig, ook voorsiening moet maak vir die inbou van 

die beheer as bestuursfunksie. 

Skrywers soos ender and ere Ivancevich et al ( 19 8 6: 6 o) en 
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Skidmore ( 1990: 42-44) wys op verskeie redes waarom dit 

noodsaaklik is 

beplan. Die 

vir 'n maatskaplikewerkbestuurder om 

belangrikste rede is dat 

te 

'n 
maatskaplikewerkbestuurder eers moet beplan alvorens hy sy 

personeel kan organiseer, leiding aan hulle kan gee en beheer 

oor hulle aktiwiteite te kan uitoefen. Laasgenoemde lei tot 

die gevolgtrekking dat daar in elke welsynsorganisasie beplan 

moet word en dat dit 'n bestuurstaak is waarby elke 

maatskaplikewerkbestuurder betrokke behoort te wees. 

Uit die ontleding van die beplanningsproses word verskillende 

stappe geidentif iseer wat 'n integrale geheel vorm. Die 

proses het die formulering van die doel, doelstellings en 

doelwitte wat in die uitvoering en evaluering van planne 

realiseer as beginpunt. Die literatuur toon aan dat die 

personeel van 'n welsynsorganisasie op 'n demokratiese wyse 

by die formulering van doelstellings en doelwitte as 

onderdele van die beplanningsproses betrokke behoort te wees. 

Dit gee ender andere aanleiding tot groter samewerking ender 

die werkers en identif isering met die doelstellings en 

doelwitte wat nagestreef word. Die beplanningsproses word 

verder vir analitiese doeleindes ook verdeel in strategiese, 

bestuurs- en operasionele beplanning. Bedreigings en 

geleenthede in 'n onvoorspelbare omgewing noodsaak die 

topbestuur van 'n welsynsorganisasie om sekere strategiese 

beplanningsbesluite te neem. Laer bestuursvlakke en 

grondvlakwerkers daarenteen, is by bestuurs- en operasionele 

beplanning betrokke. Daar is tot die gevolgtrekking gekom 

dat meer as een bestuursvlak by die beplanningsproses 

betrokke is en dat die topbestuur hoof saaklik by strategiese 

beplanning betrokke is. Daar is ook verder tot die 

gevolgtrekking gekom dat grondvlakwerkers nie genegeer kan 

word in die beplanningsaktiwiteite van 'n welsynsorganisasie 

nie. 

Beheer as bestuurstaak is geldend vir alle organisasies waar 

beplanning plaasvind aangesien beplanningsuitsette as basis 
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vir beheer dien. Beheer as bestuursfunksie vind op alle 

bestuursvlakke plaas en dit is deel van strategiese, 

bestuurs- en operasionele beplanning. Grondvlakwerkers wat 

by operasionele beplanning betrokke is, behoort kennis te dra 

en ingelig te word oor die beheerstelsel waaraan hulle 

onderworpe is. Die bestuur van 'n welsynsorganisasie is dus 

verantwoordelik om 'n doeltreffende beheersisteem vir sy 

organisasie te ontwerp. so 'n ontwerpte beheersisteem in 'n 

welsynsorganisasie kan verder slegs suksesvol wees as daar 

voldoende wedersydse vloei van inligting tussen die 

verskillende bestuursvlakke is. Daar is tot die 

gevolgtrekking gekom dat 'n welsynsorganisasie nie in staat 

sal~wees om die bereiking van sy doelstellings en doelwitte 

te evalueer, indien hy nie oor 'n beheer- en 

inligtingsbestuurstelsel beskik nie. 

Daar word ook in die literatuur onderskei tussen 

bestuursbeplanning- en beheer ook genoem bestuursbeheer. 

strategiese beplanning en beheer bied die "riglyne" 

waarvolgens bestuursbeplanning- en beheer behoort plaas te 

vind. Laasgenoemde bied weer die "riglyne" vir operasionele 

beplanning en- beheer. Uit die literatuur blyk dit dat die 

topbestuur 

hoofde), 

(kantoorhoofde, adjunkhoofde, administratiewe 

middelvlakbestuurders (supervisors en 

beheerbeamptes) en grondvlakwerkers (maatskaplike werkers en 

administratiewe personeel) almal insette lewer of in 'n 

mindere of meerdere mate 'n betrokkenheid by bestuursbeheer 

het. Dit is egter by hierdie bestuursvlak waar die 

supervisors in 'n welsynsorganisasie 'n prominente rol speel, 

veral ten opsigte van doelwitformulering, 

begrotingsf ormulering en meting van taakverrigting 

werkers. Daar word uit bogenoemde bespreking tot 

dat die gevolgtrekking gekom 

supervisors by meer 

welsynsorganisasie betrokke is. 

as een 

hoof de van kantore 

bestuursvlak in 

van 

die 

en 

'n 

samevattend is daar tot die gevolgtrekking gekom dat 
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beplanning en beheer bestuursfunksies is wat in elke 

welsynsorganisasies moet plaasvind ten einde te verseker dat 

so 'n organisasie doelgerig bestuur word. Verder blyk dit 

ook dat al die personeel in 'n welsynsorganisasie by die 

beplannings- en beheeraktiwi tei te van 'n organisasie betrokke 

behoort te wees. 

Die doelwit, naamlik om deur relevante inligting en bronne 

'n ontleding te maak van beplanning en beheer as 

bestuursfunksies soos dit in wins-gerigte en nie-winsgerigte 

organisasies voorkom, kon deur die navorsing bereik word. 

Die tweede doelwit was om bestaande beplannings- en 

beheermodelle met betrekking tot winsgerigte en nie

winsgerigte organisasies te beskryf en te ontleed. 

Na die beskrywing en ontleding van verskillende beplannings

en beheermodelle {hierna genoem slegs "modelle") in die 

bedryfsekonomie en maatskaplike werk, is daar tot die 

gevolgtrekking gekom dat sommige modelle slegs: 

* die beplanningsproses in die algemeen bespreek sender 

'n duidelike onderskeid tussen strategiese beplanning 

en operasionele beplanning. 

* voorsiening maak vir strategiese beplanning en 

operasionele beplanning, maar die uitoefening van beheer 

word nie as deel van die modelle aangebied nie. 

* strategiese beplanning aanspreek. 

* strategiese beplanning, taktiese beplanning en beheer 

aanspreek. 

Daar word ook tot die gevolgtrekking gekom dat die 

beplannings- en beheermodelle in die 

maatskaplikewerkliteratuur (kyk 2. 6. 5 p.124, 2. 6. 6 p.128, 

2.6.7 p.132) nie 'n duidelike onderskeid maak tussen 

strategiese beplanning en operasionele beplanning nie. 

Laasgenoemde modelle konsentreer hoofsaaklik op strategiese 
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beplanning. 

Bogenoemde modelle bied verder ook nie almal dieselfde inhoud 

van strategiese of operasionele beplanning nie. In sy geheel 

gesien word onder andere die volgende as deel van strateg iese 

beplanning gesien: verkenning van omgewingsfaktore wat 'n 

invloed op die funksionering van die organisas~~ mag he, 

missiestelling, doelstelling- en beleidsformulering, 

begrotingsamestelling. Met betrekking tot operasionele 

beplanning word hoof saaklik die stel van standaarde en die 

meet van die werkprestasie van werkers, die vloei van 

inligting en terugvoering aan die topbestuur beklemtoon. 

Laasgenoemde wys ook heen op die beheerproses. Daar is 

verder tot die gevolgtrekking gekom dat daar nie een 

beplannings- en beheermodel is. wat voorsiening maak vir 

strategiese beplanning en beheer, bestuursbeplanning en -

beheer asook operasionele beplanning en beheer, wat op 

welsynsorganisasies van toepassing gemaak kan word nie. Daar 

is laastens tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie leemtes 

in die beplannings- en beheermodelle op die behoefte dui van 

'n beplannings- en beheermodel vir welsynsorganisasies. 

Die doelwit, naamlik om 'n beskrywing en ontleding van 

bestaande beplannings- en beheermodelle te gee, is met die 

navorsing bereik. 

Die derde doelwit was om die literatuur en modelontledings 

te benut vir die identif isering van sleutelkonsepte met 

betrekking tot beplanning en beheer as bestuursfunksies wat 

op welsynsorganisasies van toepassing is. 

Uit die literatuur en ontleding van beplannings- en 

beheermodelle kon daar sleutelkonsepte geYdentif iseer word 

wat betrekking het op beplanning en beheer as 

bestuursfunksies. Kyk 2. 7 p. 13 4 vir die ui teensetting van die 

aannames met betrekking tot beplanning en beheer as 

bestuursfunksies wat op grond van die sleutelkonsepte 
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geformuleer is. 

Die doelwit, naamlik om sleutelkonsepte uit die literatuur 

en modelontleding met betrekking tot beplanning en beheer as 

bestuursfunksies te identifiseer, kon deur die navorsing 

bereik word. 

Die vierde doelwit was om empiries die stand van beplanning 

en beheer by welsynsorganisasies te bepaal. 

Die empiriese ondersoek na die stand van beplanning en beheer 

is gedoen aan die hand van onderhoudskedules aan 

kantoorhoofde, supervisors en maatskaplike werkers. (Kyk 

Bylae A, Ben C). Die onderhoudskedules was saamgestel op 

grond van die literatuurstudie en die geformuleerde aannames 

(kyk 2.7 p.134) omtrent beplanning en beheer as 

bestuursfunksies. 

Daar is tot die volgende gevolgtrekkings gekom met betrekking 

tot die: 

a Prof iel van welsynsorganisasies 

Die meerderheid kantoorhoofde (n=B) en supervisors 

(n=l6) beklee hulle poste vir 'n relatiewe kort tydperk 

(gemiddeld 3 jaar) terwyl hulle reeds agt of meer jaar 

in die beroep staan. Laasgenoemde stelling kan aan 

bevordering binne een organisasie of wisseling tussen 

welsynsorganisasies toegeskryf word. Die meerderheid 

maatskaplike werkers (81,4%) is minder as vyf jaar in 

die beroep. Dit blyk dus dat 'n hoe personeelomset by 

welsynsorganisasies voorkom. Daar is tot die 

gevolgtrekking gekom dat 'n hoe personeelomset in 'n 

welsynsorganisasie 'n negatiewe invloed mag he op die 

kontinu1teit van die beplanningsproses. 

Kantoorhoofde en supervisors beskik oor 'n 

verskeidenheid van bestuurskennis op grond van die 
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bestuurskursusse wat hulle bygewoon het. (Kyk 3. 2 f 

p.145 en 3.14 e p.172 ). Daar is tot die gevolgtrekking 

gekom dat kantoorhoofde en supervisors oor 'n voldoende 

verwysingsraamwerk beskik het om aan die ondersoek deel 

te neem. 

b Beplanning as bestuursfunksie by welsynsorganisasies 

Die welsynsorganisasies wat in hierdie ondersoek betrek 

is beskik oor beplanningskomitees. Die meerderheid 

naamlik ses welsynsorganisasies, benut konsultante. Die 
organisasies maak van omgewingsverkenning gebruik in 

hulle beplanningaktiwiteite. (Kyk 3.4 a p.150). Volgens 

die literatuur sal 'n welsynsorganisasie sonder 'n 

omgewingsverkenning nie in staat wees om onder andere 

swak- en sterkpunte in die interne asook bedreigings en 

geleenthede in die eksterne omgewing van organisasie te 

identifiseer nie. (Kyk 2.3.5 p.66 stap 1: Verkenning van 

die interne en eksterne omgewing van die organisasie). 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die 

welsynsorganisasies in staat is om ~n missie en 

doelstellings te formuleer. Daar is ook tot die 

gevolgtrekking gekom dat die welsynsorganisasies se 

beplanning in 'n mate toekomsgerig is, aangesien hulle 

van kwalitatiewe vooruitskattingstegnieke gebruik maak. 

(Kyk 3.6 p.154 en 2.3.5 p.72 Figuur 2.2). Die 

vooruitskattingstegnieke word egter onderbenut in hulle 

beplanningsproses. 

Die welsynsorganisasies beskik nie oor geformuleerde 

missies wat rigtinggewend in die beplanningsproses is 

nie. (Kyk 3.7 p.155). Ten spyte van die feit dat vyf 

( 62. 5%) van die welsynsorganisasies ten tye van die 

ondersoek hulle missie die voorafgaande twee jaar 

hersien het, is daar tot die gevolgtrekking gekom dat 

die missies vaag geformuleer is en personeel onseker oor 

die missie van hulle organisasie is. (Kyk 3.15 p.174 
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en 3.21 p.192). 

Die welsynsorganisasies beskik oor geskrewe 

doelstellings (kyk 3. 8 p.159) en maatskaplike werkers 

is slegs goed bekend met doelstellings wat op hulle 

professionele dienslewering gerig is. (Kyk 3. 23 p.196 

Tabel 3.22). Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat 

daar 'n gebrek aan besluitneming en kommunikasie in die 

organisasies kan bestaan indien maatskaplike werkers nie 

op hoogte is met die doelstellings ten opsigte van 

byvoorbeeld die f inansies en bemarking van die 

organisasie nie. (Kyk 2.3.5 p.74 Stap 3: Formulering van 

doelstellings vir die organisasie asook vir die 

verskillende afdelings). supervisors is wel betrokke by 

die f ormulering van doelstellings en die maatskaplike 

werkers het die behoefte uitgespreek om meer betrokke 

te wees by die formulering van doelstellings in die 

organisasie. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat 

supervisors en maatskaplike werkers nie betrokke is by 

die stel van doelstellings in die welsynsorganisasies 

is. Laasgenoemde kan 'n negatiewe uitwerking he op die 

formulering van beleid as die nou verband tussen die 

formulering van beleid en doelstellings in ag geneem 

word soos deur Filho ( 1982: 16) en Certo (1983: 127) 

uitgespel word. 

Beleid dien as 'n riglyn vir besluitneming in die 

beplanningsproses en in hierdie ondersoek is bevind dat 

die welsynsorganisasies oor geskrewe be le id beskik. (Kyk 

3.9 p.160). Die maatskaplike werkers is hoofsaaklik 

bekend met die beleid wat hulle vakkundige dienslewering 

aanbetref. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat nie 

al die supervisors en maatskaplike werkers in die 

welsynsorganisasies by die formulering van beleid 

betrokke is nie. (Kyk 3.16 p.176 Tabel 3.12 en 3.19 

p.185 Tabel 3.15). 
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c Beheer as bestuursfunksie by welsynsorganisasies 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die topbestuur, 

te wete kantoorhoofde die verwagte betrokkenheid van 

supervisors oorskat by die samestelling van die 

begroting vir die organisasie. (Kyk 3.8 p.159 en 3.16 

p.175). Daar is ook tot die gevolgtrekking gekom dat 

die maatskaplike werkers / n beperkte kennis van die 

begroting en begrotingsprosedures in die organisasie 

bet. Laasgenoemde word toegeskryf aan die feit dat 75% 

maatskaplike werkers nooit betrokke was by die saamstel 

van die begroting in die organisasie nie. (Kyk 3. 25 

p. 203 Tabel 3. 25). Die maatskaplike werkers is ook die 

minste bekend me~ die doelstellings met betrekking tot 

die begroting van hulle organisasie. (Kyk 3. 23 p.196 

Tabel 3.22). Uit die literatuur (kyk 2.3.5 p.65) blyk 

dit dat al die personeel in 'n organisasie 'n 

betrokkenheid by die f ormulering van die begroting van 

'n organisasie behoort te he. 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat maatskaplike 

werkers se werkverrigting aan neergelegde standaarde 

gemeet word. (Kyk 3.10 p.164 Tabel 3.7). Die 

maatskaplike werkers is bekend met die standaarde wat 

deur supervisors en kantoorhoof de bepaal word. (Kyk 3. 24 

p.198 Tabel 3.23). In aansluiting hierby word 

maatskaplike werkers aan prestasiebeoordeling 

blootgestel, wat deur die supervisors of supervisors en 

kantoorhoofde hanteer word. Die kantoorhoofde en 

maatskaplike werkers ontvang terugvoering van 

laasgenoemde se werkprestasie. Uit die literatuur blyk 

di t dat die stel van standaarde, die meting van die 

werkverrigting van maatskaplike werkers, en die gee van 

terugvoering, belangrike komponente in 'n beheerstelsel 

van 'n organisasie is. {Kyk 2.3.9 p.86 en 2.3.10 p.90). 

Supervisors oefen daaglikse beheer oor die werk van 
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maatskaplike werkers uit en die werkers weet wat hulle 

werkopdragte behels. Die maatskaplike werkers ontvang 

slegs van hulle supervisors werkopdragte. (Kyk 3 .18 

p.184 en 3.24 p.197). Daar word tot die gevolgtrekking 

gekom dat die welsynsorganisasies oor 'n beheerstelsel 

beskik wat hulle in staat stel om te bepaal of die 

werklike aktiwiteite van werkers ooreenstem met die 

beplande aktiwiteite. (Kyk 2.3.7 p.-82). 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat maatskaplike 

werkers meer erkenning vir en terugvoering oor hulle 

werkverrigting wil he. (Kyk 3.24 p.197). Die 

meerderheid maatskaplike werkers te wete 84,4% wil he 

dat daar aan die kantoorhoof terugvoering gegee·moet 

word van hulle taakverrigting. Daar is tot die 

gevolgtrekking gekom dat die maatskaplike werkers nie 

negatief staan teenoor beheer nie. 

Die maatskaplike werkers is oor die algemeen min 

betrokke by die beplannings- en beheeraktiwiteite, soos 

onder andere begroting, stel van doelstellings, skryf 

van prosedurehandleidings en beleidsformulering van die 

organisasie. (Kyk 3.25 p.203 Tabel 3.25). Daar is tot 

die gevolgtrekking gekom dat die maatskaplike werkers 

hoof saaklik betrokke is by beplannings- en 

beheeraktiwiteite wat betrekking het op hulle eie 

daaglikse taakverrigting. 

Die welsynsorganisasies benut hoofsaaklik vergaderings, 

supervisiegesprekke en geskrewe dokumentasie om hulle 

beplannings- en beheerfunksie ui t te voer. (Kyk 3 .13 

p.168, 3.18 p.184 en 3.29 p.207). 

d Gevolgtrekking in verband met die aannames met 

betrekking tot beplanning en beheer as bestuursfunksies 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat aannames 1 tot 
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13 (kyk 2. 7 p. 134) met betrekking tot beplanning en 

beheer as bestuursfunksies deur middel van die 

li teratuurstudie en die empiriese ondersoek bevestig is. 

(Kyk 3.31 p.210 vir die bespreking van die bevestiging 

van die aannames). Deur die bevestiging van die aannames 

kon evalueer word dat die verdere verloop van die 

navorsingsproses uitvoerbaar is. {Kyk 3. 32 p. 218). 

Ondersoeker kon doelstellings en doelwitte vir die 

ontwerp-, ontwikkelings- en evalueringsfase formuleer. 

Die doelwit, naamlik om empiries die stand van 

beplanning en beheer by welsynsorganisasies te bepaal, 

kon deur hierdie navorsing bereik word. 

Deur die bereiking van die doelwitte van die analisefase 

is aanname 2 met betrekking tot die f a:se, naamlik dat 

daar nie 'n beplannings- en beheermodel bestaan wat deur 

welsynsorganisasies benut kan word nie, bevestig. 

6.3 GEVOLGTREKKINGS MET BETREKKING TOT DIE ONTWERPFASE 

Die doelstellinq van die ontwerpfase was om 'n beplannings

en beheermodel vir gebruik deur welsynsorganisasies te 

ontwerp. 

Hierdie doelstelling is deur drie doelwitte nagestreef en 

gevolgtrekkings word met betrekking tot die doelwitte gemaak. 

Die eerste doelwit was om 'n toepassingsmodel te ontwikkel 

wat gebaseer is op die sleutelkonsepte en die aannames met 

betrekking tot beplanning en beheer as bestuursfunksies. 

Deur die nastreef van die eerste doelwi t is die tweede 

doelwit, te wete om 'n grafiese en skriftelike voorstelling 

van die inhoud van die model te gee, direk bereik. 

'n Beplannings- en beheermodel vir welsynsorganisasies is 

ontwikkel op grond van die bevestigde aannames met betrekking 
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tot beplanning en beheer en die literatuurstudie. (Kyk 4.2 

p.224 Figuur 4.1 vir 'n grafiese voorstelling van die model 

en 4.2.l p.225 vir die rasionaal vir die ontwerp van model). 

In die lig hiervan is daar tot die gevolgtrekking gekom dat 

'n model wat welsynsorganisasies sou kon benut om hulle 

beplannings- en beheeraktiwiteite te rig, ten minste die 

volgende elemente moet inslui t: die verkenning van 

omgewingsfaktore, missiestelling, doelstellings-, doelwit-, 

beleids- en begrotingsformulering, die stel van prosedures 

en standaarde, meet van werkprestasie van werkers en 

terugvoering aan werkers en die bestuur met betrekking tot 

die bereiking van doelwitte. Die benutting van so 'n 

beplannings- en beheermodel sal die bestuur en personeel van 

'n welsynsorganisasie in staat stel om proaktief op te tree 

teenoor interne·en eksterne omgewingsveranderings, wat 'n 

invloed op die funksionering van die welsynsorganissie mag 

he. 

Die doelwi t, naamlik om 'n toepassingsmodel te ontwerp 

gebaseer op sleutelkonsepte en die aannames met betrekking 

tot beplanning en beheer, kon deur hierdie ondersoek bereik 

word. 

Die derde doelwit was om geskikte toepassingsriglyne voor te 

stel waarvolgens die model deur 'n welsynsorganisasie benut 

kan word. 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat sekere funksionele 

en strukturele voorbereiding moet plaasvind voordat daar met 

beplannings- en beheeraktiwiteite in 'n welsynsorganisasie 

begin kan word. (Kyk 4.3.l p.230 vir 'n uiteensetting 

hiervan) . 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat welsynsorganisasies 

die ontwerpte beplannings- en beheermodel (kyk 4. 2 p. 224 

Figuur 4 .1) kan benut deur die voorgestelde 

toepassingsriglyne te volg. (Kyk 4.3.l p.230 vir die 



291 

bespreking van die toepassing van die stappe van die model). 

Die beplanningskomitee behoort sistematies aan elke stap in 

die model aandag te gee. Die topbestuur is betrokke by die 

strategiese beplannings- en beheerfase, die topbestuur en 

afdelingsbestuurders moet insette lewer by die 

bestuursbeplanning- en beheerfase, terwyl 

afdelingsbestuurders, maatskaplike werkers en administratiewe 

personeel by die operasionele beplannings- en beheerf ase 

betrokke is. 

Deur bogenoemde voorgestelde toepassingsriglyne is die 

doelwit, naamlik om geskikte toepassingsriglyne voor te stel, 

waarvolgens die model deur 'n welsynsorganisasie benut kan 

word, bereik. 

Oeur die bereiking van die doelwitte van die ontwerpfase is 

aanname 3 met betrekking tot die fase, naamlik dat daar uit 

die relevante literatuur 'n beplannings- en beheermodel vir 

welsynsorganisasies ontwikkel kan word, bevestig. 

6.4 GEVOLGTREKKINGS MET BETREKKING TOT DIE ONTWIKKELINGS- EN 

EVALUERINGSFASE .. 

Die doelstelling van die fase was om die bruikbaarheid van 

die model te evalueer deur die implementering daarvan by 'n 

welsynsorganisasie. 

Hierdie doelstelling is deur die volgende vyf doelwi tte 

nagestreef en gevolgtrekkings word met betrekking tot elke 

doelwit gemaak. 

Die eerste doelwit was om 'n uiteensetting te gee van die 

ontwikkelingsplan en operasionele voorbereiding vir die 

loodsimplementering van die model. 

Di t ontwikkelingsplan behels riglyne waarvolgens die 

praktiese implementering van die ontwerpte model by 'n 



292 

welsynsorganisasie kan plaasvind. Die ontwikkelingsplan sit 

uiteen watter aktiwiteite op elke bestuursvlak plaasvind en 

watter personeel by die aktiwiteite betrokke behoort te wees. 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat kantoorhoofde, 
supervisors en maatskaplike werkers betrokke is by 
aktiwiteite soos onder andere missie formulering, 
doelstelling- en beleidformulering, die stel van standaarde 
en uitoefening van beheer. supervisors, maatskaplike werkers 
en administratiewe personeel is weer onder andere betrokke 
by die formulering van doelstellings, doelwitte en beleid en 
prosedures. 

Die operasionele voorbereiding behels die skep van 'n 
geleentheid om die aktiwiteite van die ontwikkelingsplan ten 
ui tvoer te bring, 'n prof iel van die organisasie waar die 
loodsimplementering beoog word, die selektering van die 

personeel en die wyses of metodes waarvolgens die model 
geimplementeer sal word. Daar is tot die gevolgtrekking gekom 

dat die Christelike Maatskaplike Raad (C.M.R.) te Parow 
voldoen het aan die vereiste vir die loodsimplementering van 
die model.·· Die personeel van die organisasie kon vol gens die 
afdelings in die organisasie ingedeel word om aan die 

ontwikkeling en evaluering van die ontwerpte model deel te 
neem. Ondersoeker het voorafbeplande vergaderings benut om 
saam met die bestuurspan en ook die supervisors en werkers 
(maatskaplike werkers en administratiewe personeel) elke 
stap in die model te bespreek. Daar is tot die gevolgtrekking 

gekom dat die personeel van die C.M.R. in staat was om hulle 
organisasie se beplannings- en beheeraktiwi tei te vol gens elke 
stap in die model te bespreek en op skrif te stel. 

Die doelwit, naamlik om 'n uiteensetting te gee van die 
ontwikkelingsplan en operasionele voorbereiding vir die 
loodsimplementering van die model, kon deur die ondersoek 

bereik word. 

Die tweede doelwit was om die loodsimplementering van die 
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model by een welsynsorganisasie te onderneem met die oog op 

die toetsing van die bruikbaarheid daarvan. 

Met betrekking tot bogenoemde doelwit is daar tot die 

gevolgtrekking gekom dat die model wel by die C.M.R. 

geYmplementeer kon word. Die model het die betrokke 

welsynsorganisasie in staat gestel om die prosesse van 

strategiese ·beplanning,· bestuursbeplanning en operasionele 

beplanning en beheer te deurloop. Die model het die 

personeel van die betrokke welsynsorganisasie in staat 

gestel om hulle eie betrokkenheid in die bestuur van die 

organisasie te evalueer. 

Uit die loodsimplementering van die model blyk dit die 

personeel in staat was om oor die bestuur van die totale 

organisasie te besin en nie net oor die funksionering van een 

afdeling nie. 

Met die loodsimplementering van die model is daar tot die 

gevolgtrekking gekom dat die stappe in die beplannings- en 

beheermodel wel van toepassing is op die funksionering van 

'n welsynsorganisasie. 

Met die implementering van die model vanaf 16 April 1993 tot 

15 Oktober 1993 by die C.M.R. te Parow is die doelwit, 

naamlik om 'n loodsimplementering van die model by een 

welsynsorganisasie te onderneem, bereik. 

Die derde doelwit was om die bruikbaarheid van die model te 

evalueer deur die benutting van voor- en nametingsvraelyste 

en evalueringsvraelyste wat gebaseer is op die stappe in die 

beplannings- en beheermodel. 

Met betrekking tot die evaluering van die model is daar tot 

die volgende gevolgtrekkings gekom: 

Dit was moontlik om die bruikbaarheid van die 
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beplannings- en beheermodel aan die hand van die voor

en nametingsvraelys en evalueringsvraelys te evalueer. 

Die person eel wat betrokke was by die 

loodsimplementering en evaluering van die model het tot 

ander insigte gekom wat sekere aspekte van die 

beplanning- en beheerproses aan betref. Die 

meetinstrumente kon wel die "verandering" aandui, 

alhoewel daar nooit 'n dramatiese verskuiwings in die 

voor- en nameting op die sewepuntskaal plaasgevind het 

nie. 

Daar is ten slotte tot die gevolgtrekking gekom dat die 

beplannings- en beheermodel bruikbaar is en op 

welsynsorganisasies van toepassing gemaak kan word. Di t 

stel so 'n organisasie in staat om sy eie strategiese, 

bestuur- en operasionele beplanning en beheersisteem te 

ontwikkel. 

Die doelwit, naamlik om die bruikbaarheid van die model te 

evalueer deur die benutting van voor- en nametingsvraelyste, 

kon deur die navorsing bereik word. 

Deur die bereiking van die doelwitte van die ontwikkelings

en evalueringsfase is aanname 4 met betrekking tot die fase, 

naamlik dat die ontwerpte model by 'n welsynsorganisasie 

geimplementeer en die bruikbaarheid daarvan geevalueer word, 

bevestig. 

6.5 AANBEVELINGS 

Uit die voorafgaande bespreking is daar tot enkele 

gevolgtrekkings gekom oor beplanning en beheer as 

bestuursfunksies by welsynsorganisasies. In die lig van 

hierdie gevolgtrekkings word die volgende aanbevelings gemaak 

ten opsigte van die maatskaplikewerkpraktyk, 

maatskaplikewerknavorsing en die verspreidings- en 
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benuttingsfase van die ontwikkelingsnavorsingsmodel wat in 

hierdie ondersoek gevolg is. (Kyk 1.3.1 p.13 Figuur 1.3) 

AANBBVELINGS VIR DIE MAATSKAPLIKEWERKPRAKTYK 

6.5.1.1 Aanbevelinqs met betrekkinq tot beplanninq en beheer as 
bestuursfunksies 

* Die bestuur van welsynsorganisasies moet 'n meer 

omvattende omskrywing van hulle missie gee. Daardeur 

verseker hulle 'n grondige basis waarop die doel en 

doelstellings van die organisasie gebou kan word. 

* Die verkenning van die eksterne omgewing behoort wyer 

te geskied as net byvoorbeeld die maatskaplike en 

ekonomiese omgewing, omrede maatskaplike werk op die 

totale mens-in-omgewing fokus. 

* Maatskaplikewerkbestuurders moet kennis neem van 

bestaande vooruitskattingstegnieke en dit doelbewus in 

hulle organisasie se beplanningsproses toepas. Hierdie 

vooruitskattingstegnieke sal hulle in staat stel om meer 

rasionele besluite oor 'n onbekende toekoms te neem. 

* Grondvlakwerkers moet die geleentheid gebied word om 

insette te lewer tot die begroting van die organisasie. 

Daardeur sal grondvlakwerkers betrokke wees in die 

bestuur van die organisasie en 'n bydra kan lewer tot 

koste-effektiewe werk. 

* Maatskaplikewerkbestuurders moet meer erkenning en 

terugvoering aan hulle werkers gee. Dit kan verseker 

dat werkers meer werkstevredenheid sal beleef. 

* Om te beplan en te beheer impliseer die bestuur van die 

totale welsynsorganisasie en nie net 'n deel daarvan, 

byvoorbeeld welsynsprogramme nie. Laasgenoemde is slegs 



6.5.1.2 

296 

'n onderdeel van die bestuursproses. In die lig hiervan 

word aanbeveel dat 'n welsynsorganisasie sy strategiese, 

bestuurs- en operasionele plan moet dokumenteer. 

Hierdie plan stel die personeel in staat om insae te he 

in die wyse waarop die totale organisasie bestuur word. 

Di~ plan kan die bestuur help om beheer oor die 

aktiwiteite van werkers uit te oefen. 

Aanl:>evelinqs met betrekkinq tot die praktyk 

Die toepassing en benutting van die ontwerpte beplannings

en beheermodel deur welsynsorganisasies word om die volgens 

redes aanbeveel. 

* Direkteure en\of hoofde van welsynsorganisasies kan die 

ontwerpte beplannings- en beheermodel benut ten einde 

proaktief in die bestuur van die organisasie op te 

tree. Di t kan tot gevolg he dat die di ens aan die 

verbruikersisteem toekoms- en markgerig bly. Die 

beplannings- en beheermodel behoort organisasies in 

staat te stel om die gaping te oorbrug van die 

teenswoordige stand van die organisasie na waar die 

organisasie oor een of twee j aar wil wees met betrekking 

tot dienslewering. 

* Deur die toepassing van die model kan 

welsynsorganisasies oor 'n gel:ntegreede plan beskik 

waarvolgens beheer uitgeoefen word oor alle funksies in 

die organisasie. Die bestuur van die organisasie sal 

proaktiewe besluite kan neem met betrekking tot die 

aanpassing of wysiging van doelstellings en doelwitte. 

* Die model kan samewerking tussen bestuurvlakke in 'n 

organisasie verseker en bevorder aangesien bestuurders 

en grondvlakwerkers gemeenskaplike doelstellings 

nastreef. Laasgenoemde kan bydra tot verhoogde 

produktiwiteit en bevordering van organisasiekultuur. 
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* Die model verseker dat die personeel van 'n organisasie 

in die beplanningsaktiwiteite van bestuurders geken word 

of daarby betrokke is. Personeel aanvaar daardeur 

eienaarskap vir die beplannings- en beheeraktiwiteite 

in die organisasie. Hierdie betrokkenheid van die 

personeel by die beplanningsaktiwiteite van die 

organisasie kan weer groepkohesie, -moreel en lojaliteit 

onder werkers bevorder. 

* Welsynsorganisasies is in die huidige konteks bloot 

gestel aan voortdurende veranderinge in terme van 

samewerkingsooreenkomste met ander welsynsorganisasies, 

die inkorting van bestaande dienste of uitbreiding van 

* 

· .dienste aan ander klientsisteme. Hierdie veranderinge 

sal noodwendig meebring dat welsynsorganisasies opnuut 

moet besin oor die missie, doelstellings en beleid van 

die organisasie. Die benutting van die ontwerpte 

beplannings- en beheermodel bied welsynsorganisasies 

die geleentheid tot herstrukturering en organiser ing van 

sy dienslewering in 'n postapartheidswelsynsterrein. Die 

ontwerpte beplannings- en beheermodel sal 

welsynsorganisasies in staat stel om verander inge of 

wysigings in die organisasie se missie, doelstellings 

en beleid op 'n sistematiese en beplande wyse te doen. 

Welsynsorganisasies funksioneer tans in 'n snel 

veranderende en hoogs kompeterende samelewing. In 

hierdie konteks kan welsynsorganisasies hul bestaansreg 

regverdig deur 'n deeglike omgewingsverkenning te doen 

aan die hand van die ontwerpte beplannings- en 

beheermodel. Die waarde van die model is daarin gelee 

dat 'n organisasie sy missie, beleid, doelstellings en 

doelwitte op 'n sistematiese en deeglike wyse kan beplan 

in terme van die geleenthede, bedreigings, swak- en 

sterkpunte wat in die omgewing van die organisasie mag 

voorkom. 
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* Die benutting van die beplannings- en beheermodel sal 

ook verseker dat deelnemende bestuur op 'n effektiewe 

wyse deur die bestuur van 'n welsynsorganisasie toegepas 

word. Die model is sodanig .. ontwerp dat grondvlak 

maatskaplike werkers by sowel die strategiese 

beplannings- en beheerf ase asook die 

bestuursbeplannings- en beheerfase betrokke is. Deur 

·middel van deelnemende bestuur word werkers in 'n 

organisasie bemagtig. Werkers word bemagtig deur by die 

besluitnemingsproses in die organisasie betrokke te 

raak en aanvaar sodoende eienaarskap vir hulle 

werkverrigting (Pierce & Newstrom 1993:131,198). 

* Die beplannings- en beheermodel bevorder deelnemende 

bestuur wat onder andere werkstevredendheid verseker en 

aanvaarding van veranderinge in die organisasie. 

Grondvlakwerkers pas makliker aan by veranderinge 

indien hulle inspraak het in die besluitnemingsproses 

wat tot die verandering lei. Deelname in die 

besluitnemingsproses met betrekking tot beplanning en 

beheer in 'n organisasie bevorder oop kommunikasiekanale 

tussen werkers, aangesien werkers 'n groter insig kry 

in die funksionering van die organisasie. 

* Welsynsorganisasies behoort voortdurend aan te pas by 

by veranderende omstandighede. Met die benutting van 

die ontwerpte beplannings- en beheermodel is die bestuur 

verseker van deurlopende terugvoering met betrekking 

tot die bereiking van doelstellings en doelwitte wat vir 

die verskillende af delings in die organisasie 

geformuleer is. Hierdie terugvoering stel die bestuur 

en personeel van die organisasie instaat om 

doelstellings en doelwi tte te herformuleer ten einde aan 

te pas by veranderinge in die omgewing. 
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AANBEVELINGS VIR VERDERE NAVORSING 

In hierdie studie is slegs die bruikbaarheid van 'n 

voorgestelde beplannings- en beheermodel ondersoek. 

Deur middel van verdere navorsing deur onder andere 

welsynsorganisasies behoort daar bepaal te word of die 

benutting van die model wel daartoe bydra dat 

welsynsorganisasies by veranderde omstandighede aanpas 

en of die model organisasies daartoe lei om hulle 

doelstellings en doelwitte te bereik. 'n 

Welsynsorganisasie kan die model implementeer en 

geskrewe doelstellings en doelwitte vir die organisasie 

en elke afdeling in die organisasie formuleer. Die 

personeel van die organisasie kan na 'n periode van een 

jaar gesamentlik evalueer of die geskrewe doelstellings 

en doelwitte bereik is en watter rol omgewingsfaktore 

gespeel het in die bereiking al dan nie van die 

doelstellings en doelwitte. Deur middel van voor- en 

nametings kan bepaal word watter voordele daar vir die 

organisasie is om hierdie model na te volg. 

* Beplanning en beheer is slegs twee van die basiese 

bestuursfunksies. Verdere navorsing behoort te let op 

die verband tussen en rol van beplanning en beheer met 

betrekking tot die ander twee bestuursfunksies naamlik 

organisering en leidinggewing. Navorsing in hierdie 

verband is nodig omdat die vier basiese bestuurfunksies 

'n integrale geheel vorm waarvolgens organisator iese 

doelstellings bereik word. Die verband tussen die vier 

bestuursfunksies blyk uit die feit dat die bestuur van 

'n organisasie moet beplanning ten opsigte van ( i) 

personeelvoorsiening (organisering), (ii) die gee van 

leiding aan die werkers (leidinggewing) (iii) die 

uitoef ening van beheer oor die werkers~ 

* Navorsing behoort gedoen te word oor 

bestuursinligtingstelsel by welsynsorganisasies. Die 
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kwaliteit van die stelsel beYnvloed die vloei van 

inligting en die neem van besluite in 'n 

welsynsorganisasie wat 'n invloed op beplanning en 

beheer as bestuursfunksies mag he. Met betrekking tot 

bestuursinligtingstelsels behoort daar in navorsing 

gelet te word op die aard en grootte van die 

organisasie. Bestuursinligtingstelsels behoort ontleed 

te word in terme van onder andere die trefwydte, 

akkuraatheid, duidelikheid en sinvolheid daarvan ten 

einde te verseker dat inligting maksimaal in die bestuur 

van die organisasie benut kan word. 

AANBEVELINGS VIR DIE VERSPREIDINGS- EN BENUTTINGSFASE 

Daar behoort soos volg te werk gegaan word om die model 

vir die breer welsynsterrein beskikbaar te stel. 

Eerstens behoort daar duideliKe doelstellings en 

doelwitte vir die verspreiding van die model 

geformuleer te word. 

Tweedens behoort die model aan potensiele 

verbruikers, naamlik die bestuur van 

welsynsorganisasies, deur middel van onder andere 

persoonlike gesprekke, vergaderings, 

indiensopleiding, die massa media en publikasies 

bekend gestel word. 'n Duidelike 

bekendstellingsplan moet gef ormuleer word ten 

einde die betrokkenheid en belangstelling van 

potensiele verbruikers te verseker. 

Hiermee word die doelwitte, naamlik om gevolgtrekkings oor 

die bruikbaarheid van die model en aanbevelings met 

betrekking tot die benutting en verspreiding van die model 

te maak, bereik. 
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ONDERHOUDSKEDULE 

MN KANTOORHOOFDE 

AFDEUNGA 

1 BIOGRAFIESE BESONDERHEDE 

1.1 Naam van Organisasie ----------

1.2 U posbenaming 

1.3 Hoe lank is u in die pos? 

1.4 Verstrek u kwalifikasies: 

Kwalifikas1es 

1.5 Is u as maatskaplike werker by die S.A. Raad vir 
Maatskaplike Werk geregistreer? 

1.5.1 lndien wel, hoe lank beoefen u die beroep? 

uaar behaal 

1 
2 

BYLAEA 

Kantoor gebruik 

-2 ,__.... __ 
3 

6 

7-8 
9-10 

26 

1 
12 
13 
14 
15 

27-28 
29-30 

-5 
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1.5.2 lndien u nie as maatskaplilke werker geregisteer is nie, 
omskryf u beroep. 

1.5.3 Hoe lank beoefen u die beroep? 

1 .5.4 Dui aan watter posisies u voorheen beklee het . 
(aard van posisie , winsgerig of nie- winsgerigte organ.) 

1.6 Verstrek besonderhede van bestuurskursusse/opleidingsgeleenthede/ 
seminare wat u bygewoon het en u meen van waarde is vir u 
huidige pos? 

I Naam van kursus/ 
geleentheid ens. 

Duur van kursus/ 
aeleentheid ens. 

1.6.1 Dui die hooftema aan van die geleenthede wat u bygewoon het. 
Bv. bestuursvaardighede, algemene bestuur, fondsinsameling. 

!---''-----' 

33-34 
35-36 

1-32 

41-42 
;-.....~43-44 

45-46 
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1 . 7 ldentifiseer die verskillende departemente/afdelings 
in u organisasie: 

Departemente/AfdelingsBv. Welsyn, Administratiewe, Aanmeldings, 
Fondsinsameling. 

1 .8 Getal personeellede in u organisasie? 

Administratiewe 
rsoneel 

Su rvisors 

Maatskaplike 
werkers 

AFDEUNGB 

Hierdie afdeling het betrekking op inligting met betrekking 
tot beplanning en beheer as bestuursfunksies. Omskryf be
planning en beheer soos dit werklik in u organisasie bestaan 
en nie soos u meen of glo dit behoort te geskied nie. 

2 BEPLANNING 

2.1 Beskik u organisasie oor 'n formeel saamgestelde beplanninskomitee? 

1 
2 

i--'----"' 

49-56 

57-64 

65-72 

73 

47-48 
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2.1.2 Aan watter sake het die "beplanningskomitee11 aandag geskenk 
die afgelope jaar? 

2.2 Benut u organisasie 'n konsultant in u beplannings
aktiwiteite? 

2.2.1 lndien wel, hoe.gereeld word die konsultant benut? 

Benutting van konsultant 

3 OMGEWINGSVERKENNING 

3.1 Dui aan watter van die ondergenoemde faktore word 
deur u organisasie in aggeneem in sy beplanningsaktiwiteite. 

a) Maatskaplike faktore 

Uitbreiding op u antwoord 

1 
2 

1 
2 

4-75 
!-'------' 

76 

77-78 
I-'----' 

9-80 
I-'------' 

.............. -2 

3 

4 

-6 
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b) Ekonomiese faktore 

Uitbreiding op u antwoord 

c) Politieke faktore 

Uitbreiding op u antwoord 

d) Kulturele faktore 

Uitbreiding op u antwoord 

e) Tegnologiese faktore 

Uitbreiding op u antwoord 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

7 

10 ! 

14-15 

16 

7-18 
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ij Wetlike faktore 

Uitbreiding op u antwoord 

3.1.1 Verduidelik watter hulpbronne, o.a. nuusblaaie; radio, u 
organisasie benut om inligting oor daardie faktore wat vir u 
organisasie van belang is, in te same!? 

3.1.2 Hoe verseker u dat die ingesamelde inligting deel word 
van u beplanningsaktiwiteite? 

3.2 Waarop fokus u organisasie in sy beplanning ten opsigte van 
die volgende? 

a) Dienslewering aan die klientsisteem. 

1 
2 19 

-21 

f--..l---' ...... -23 

4-25 
f-'---' 

-27 
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b) Finansies van die organisasie. 

c) Mannekrag van die organisasie. 

d) Bemarking van die organisasie. 

e) Fisiese hulpbronne o.a. vervoer, geboue 

n lnterne inligtingstelsel. 

3.2.1 Verduidelik watter bronne u organisasie gebruik om inligting 
in te win ten einde te beplan ten op sigte van elk van 
die voorafgenoemde 1terreine11

• 

a) Dienslewering aan klientsisteem 

-29 

-31 

2-33 

4-35 
f----'----' 

6-37 

8-39 



324 

b) Finansies van die organisasie 

c) Mannekrag van die organisasie 

d) Bemarking van die organisasie 

e) Fisiese hulpbronne 

n lnterne inligtingstelsel 

3.2.2 Hoe verseker u dat die bogenoemde inligting wel deel 
word van u organisasie se beplanningsaktiwiteite? 

-41 

-45 

-47 

-49 

-51 

L--._ __ 53 

~-56 
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3.3 In die verkenning van die interne en eksterne omgewing 
van 'n organisasie word daar vir beplanningsdoeleindes 
van sekere vooruitskattingstegnieke gebruik gemaak. 

Dui aan of u organisasie van ondergenoemde vooruitskat-
tingstegnieke gebruik maak en hoe daar te werk gegaan 
word om die tegnieke te benut. 

a) Selfoordeel 

~~e 

b) Neiging-analise 

~e 

c) Marknavorsing 

~~ 

d) Delphi-metode 

d!e 
e) Paneelbesprekings 

ij Personeelmening 

4 MISSIE-FORMULERING 

4.1 Hetu organisasie 'n missie? 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

-2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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4.1.1 lndien wel, is die missie van u organisasie in 'n: 

j ~ fo""1 gesr<rewe vorm 
b onges rewe vorm 

4.1.2 lndien die missie van u organisasie beskikbaar is, heg 
'n kopie aan. 

I ~~: :°~R:heg I 

4.1.3 lndien nie aangeheg, gee hier 'n uiteensetting van u 
organisasie se missie. 

4.2 Verduidelik die rol wat u Nasionale Raad speel in die formulering 
van u organisasie se missie. 

4.3 Wanneer laas is die missie van u organisasie hersien? 

1Weet
1
nie 

4.3.1 Waarom was dit nodig vir die hersiening van u organisasie se 
missie? 

1 
2 11 

1 
2 12 

15-16 
t---'----' 

17-18 

19 

-21 
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4.3.2 Deur wie is die missie hersien? 

Hersien deur 

4.4 Watter rol speel die missie van u organisasie in u 
beplanningsaktiwiteite? 

5 OOELSTEWNGFORMULERING 

5.1 Beskik u organisasie oor geskrewe of ongeskrewe doelstellings 
ten opsigte van die ondergenoemde afdelings? 

2 

Maatskaplikewerk-diens- 26-27 
lewerin 

Vakkundig 28-29 

Administratief 30-31 

Finansies 32-33 

Fisiese hulpbronne o.a. 34-35 
boue, vervoer 

36-37 

38-39 

40-41 

42-43 

4-25 



328 

5.1.1 Indian doelstellings geskrewe is, hoe word dit aan die 
personeel beskikbaar gestel? 

5.1.2 Indian die doelstellings nie geskrewe is nie, hoe word 
die·inhoud daarvan aan die personeel oorgedra? 

5.2 Hoe verseker u dat die doelstellings van u organisasie 
bereik word? 

5.3 In watter mate word die doelstellings van u Nasionale Raad 
in aggeneem in die fonnulering van die doelstellings vir u 
organisasie? 

5.4 Wie in u organisasie is verantwoordelik vir die fonnulering 
van doelstellings vir die organisasie? 

-49 
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5.5 Watter rol speel u Nasionale Raad in die fonnulering van 
doelstellings vir u organisasie? 

5.6 Watter waarde hou die fonnulering van doelstellings vir u 
as kantoorhoof in? 

6 BELEIDSFORMULERING 

6.1 Beskik u organisasie oor geskrewe of ongeskrewe beleid ten 
opsigte van die ondergenoemde afdelings? 

Maatskaplikewerk-diens- 52-53 
lewerin 

Vakkundig 54-55 

Administratief 56-57 

Finansies 58-59 

Fisiese hulpbronne o.a. 60-61 
boue, vervoer 

62-63 

64-65 

66-67 

68-69 
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6.1.1 lndien beleid geskrewe is, hoe word dit aan die 
personeel beskikbaar gestel? 

6.1.2 lndien die beleid nie geskrewe is nie, hoe word 
die inhoud daarvan aan die personeel oorgedra? 

6.2 Watter rol speel u Nasionale Raad in die formulering van 
beleid vir u organisasie? 

6.3 Wie is verantwoordelik vir die formulering van beleid vir 
u organisaisie? 

6.4 Was dit die afgelope jaar nodig om beleid in u organisasie 
aan te pas? 

1 
2 74 

3 
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6.4.1 Indian wel, waarom was dit nodig vir die aanpassing 
van beleid in u organisasie? 

6.4.2 lndien u beleid wel aangepas is, wat het die 
beleidsverandering behels? 

6.5 Hoe verseker u dat die beleid van die organisasie uitge
voer word? 

7 STANDAARDE 

7 .1 Beskik u organisasie oor geskrewe of ongeskrewe standaarde 
waaraan die taakverrigting van ondergenoemde werkers gemeet 
kan word? 

Vakkundi rsoneel 

Administratiewe 
rsoneel 

2 

!---'----' 

.,___ .. 

4-5 

6-7 

8-9 

5-76 

-78 

-2 
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7 .1.1 Indian standaarde geskrewe isl hoe word dit aan die 
personeel beskikbaar gestel? 

7 .1.2 Indian die standaarde nie geskrewe is nie, hoe word 
die inhoud daarvan aan die personeel oorgedra? 

7 .2 Wie is verantwoordelik vir die vasstelling van standaarde van 
taakverrigting in u organisaisie? 

7.3 Watter waarde hou standaarde, waaraan taakverrigting· gemeet 
kan word, vir u as kantoorhoof in? 

8 BEGROTING VAN DIE ORGANISASIE 

8.1 Wie keur die begroting van u organisasie goed? 

0 

11 

2 

13 

14 
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8.2 Hoe gaan ttte werk om u jaarlikse begroting saam te stel? 

8.3 Waarom is dit vir u belangrik om die begroting van u 
organisasie jaarliks te hersien? 

8.4 Watter maatreels tref u ten einde te verseker dat u organisasie se 
uitgawes nie sy inkomste oorskry nie? 

8.5 Het grondvlak maatskaplike werkers deel aan die saamstel van die 
jaarlikse begroting van die organisasie ? 

8.5.1 Indian wel, verduidelik die wyse waarop hulle die geleentheid 
gebied word om 'n bydrae te lewer in die saamstel van die 
begroting. 

1 
2 

5-16 
,___~ 

7-18 
!----'---' 

21 

-23 
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8.5.2 lndien nie, waarom is u van mening dat grondvlak maatskaplike werkers 
nie betrokke moet wees by die saamstel van die begroting van 
die organisasie nie? 

8.6 Wie oefen beheer uit oor die besteding van die begroting? 

9 PRESTPSIE-BEOORDELING 

9.1 Word daar prestasie-beoordeling van u grondvlak maatskaplike 
werkers gedoen? 

9.1.1 lndien wel, deur wie word dit gedoen? 

9.1.2 lndien wel, wat is die doel daarmee? 

9.2 Hoe word dit gedoen? 

1 
2 

4-25 
/-----'-----' 

27 

-29 

-31 

2-33 
!---'-----' 
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9.3 Hoe gereeld word dit gedoen? 

I Aantaf beOOrdelings 

9.4 Hoe word die resultate van prestasie- beoordeling van u 
werkers teruggevoer in u beplanningsisteem? 

9.5 Deur middel van watter inligtingstelsels (kommunikasie 
kanale) ontvang u terugvoering van die taakverrigting van 
u werkers? ·· 

9.5.1 Ten opsigte van u vakkundige personeel: 

9.5.2 Ten opsigte van u administratiewe personeel: 

9.6 lndien daar geen prestasie-beoordeling van u grondvlak maatskaplike 
werkers bestaan nie, wat is u organisasie se standpunt in 
die verband? 

4-35 
!----'-----' 

-37 

-41 
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10. Hoe verseker u dat die beplanning in u organisasie uitge
voer word en dat die nodige beheer daaroor plaasvind? 
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ONDERHOUDSKEDULE 

~SUPERVISORS 

AFDEUNGA 

1 BIOGRAFIESE BESONDERHEDE 

1.1 Naam van organisasie _________ _ 

1.2 U posbenaming 

1.3 Hoe lank is u in die pos? 

I ~:nae I 

1 .4 Verstrek u kwalifikasies: 

Kwa11nKas1es Jaar oenaa1 

1.5 Is u as maatskaplike werker by die S.A Raad vir Maatskaplike 
Werk geregistreer? 

1 
2 

BYLAEB 

Kantoor 
gebruik 

,__ __ -2 

7-8 
9-10 

-5 

6-17 
f---+---1 8-19 

-21 
f----+--i---23 F4-25 

26 
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1.5.1 lndien wel, hoelank beoefen u dielleroep? 

Kf~nde I 

1.6 Verstrek besonderhede van bestuurskursusse/opleidingsgeleenthede/ 
seminare wat u bygewoon het en u meen van waarde is vir u huidige 
pos? 

1.6.1 Dui die hooftema aan van die geleentheid wat u bygewoon het? 
Bv. bestuursvaardighede; algemene bestuur; fondsinsameling 

1. 7 Dui aan die aantal maatskaplike werkers onder u direkte beheer? 

27-28 
29-30 

37-38 
39-40 
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AFDEUNGB 

Hierdie afdeling het betrekking op inligting met betrekking 
tot beplanning en beheer as bestuursfunksies in u organisasie. 
Omskryf beplanning en beheer soos dit werklik in u organisasie 
bestaan en nie soos u meen of glo dit behoort te geskied nie. 

2 BEPLANNING EN BEHEER 

2.1 Hoe sou u die missie van u organisasie omskryf? 

2.2 Is u betrokke by die volgende aktiwiteite in u organisasie? 

Formulering van doelstellings 
vir die or nisasie 

Formulerin van beleid 

Vasstelling van standaarde van 
dienslewerin 

Formulering van doelwitte 
vir dienslewerin 

rosedure-handleidin 

3 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

1-42 
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2.2.1 Indian u betrokke is by aktiwiteite soos genoem in 
vraag 2.2, verduidelik u betrokkenheid by daardie aktiwiteit(e) 

Beplanning: 

-51 

Doelstellings: 

2-53 

Beleid: 

-55 

Begroting: 

-57 

Standaarde: 

Doelwitte: 

f=I=J58-59 

-61 
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Prosedure-handleidings: 

2.3 Wie is verantwoordelik vir die meting van die werkprestasie 
van grondvlak Maatskaplike Werkers? 

Kantoorhoof 1 

Kantoorhoof en 2 
Su rvisor 

2.3.1 Indian uself betrokke is by die meting van· die werkprestasie 
van grondvlak Maatskaplike Werkers; aan die hand waarvan 
word hulle gemeet? (Heg instrumente aan) 

2.4 Hoe gereeld evalueer u die werkprestasie van u werkers? 

j FrekWensie van meting! 

3 

4 

64 

5-66 

~--"-2 
3 

-5 

b-7 
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2.4.1 Wat is die doel van die evaluering van u werkers? 

2.5 Dui aan op watter formele en informele wyses u te werk gaan 
om inligting in te win met die oog op die evaluering van 
u werkers? 

FORMELE WYSES: 

INFORMELE WYSES: 

2.6 Gee u terugvoering aan u werkers in verband met die 
evaluering van hulle taakverrigting? 

1 
2 

I---_,__·_ 

t-----'---' 

14 

-9 

10-11 

12-13 
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2.6.1 lndien wel, dui aan op watter formele en informele wyse(s) 
gee u terugvoering aan u werkers in verband met die meting 
van hulle taakverrigting? 

FORMELE WYSES: 

INFORMELE WYSES: 

2.6.2 lndien u werkers nie terugvoering ontvang in verband met die 
evaluering van hulle werk nie ; dui redes daarvoor aan. 

2. 7 Gee u terugvoering aan u Hoof de in verband met die werk
prestasie van u werkers? 

I ~~ I 

2.7.1 lndien wel, op watter formele en informele wyse(s) gee u 
(kommunikasie kanale) terugvoering aan u Hoof de met 

betrekking tot die resultate van die gemete werkprestasie 
van u werkers? 

FORMELE WYSES: 

1 
2 

t----'--~ 

21 

15-16 

7-18 

-23 
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INFORMELE WYSES: 

2.8 Hoe gaan u te werk om beheer uit te oefen oor die dag-tot-dag 
taakverrigting van u werkers? 

2.9 Dui aan in watter mate u grondvlak Maatskaplike Werkers 
betrokke is by die ondergenoemdes: 

2.9.1 Beplanningsaktiwiteite van ons organisasie (nie beplanning 
van sy eie werklading nie) 

SO ms Nooit 
2 3 

2.9.2 Uitbreiding op u antwoord 

2.9.3 Formulering van die begroting van die organisasie 

SOms Nooit 
2 3 

2.9.4 Uitbreiding op u antwoord 

!----'----' 
4-25 

-27 

28 

-30 

31 
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2.9.5 Stel van standaarde vir die meting van werkprestasie 

soms Nooit 
2 3 34 

2.9.6 Uitbreiding op u antwoord 

!-----'----' 
5-36 

2.9.7 Fonnulering van beleid vir die organisasie 

Soms Nooit 
2 3 37 

2.9.8 Uitbreiding op u antwoord 

-39 

2.9.9 Fonnulering van doelstellings vir die organisasie 

Soms Nooit 
2 . 3 40 

2.9.10 Uitbreiding op u antwoord 

1-42 f--_......___, 
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2.10 Het u enige kommentaar met betrekking tot beplanning en beheer 
as bestuursfunksies in 'n welsynsorganisasie in die algemeen 
en meer spesifiek tot u organisasie? 

-44 
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ONDERHOUDSKEDULE 

MN MAATSKAPUKEWERKERS 

AFDEUNGA 

1 BIOGRAFIESE BESONDERHEDE 

1.1 Naam van organisasie 

1.2 U posbenaming 

1.3 Hoe lank is u in die pos? 

1.4 Verstrek u kwalifikasies: 

Kwallt1Kas1es 

1.5 Is u as Maatskaplike Werker by die S.A. Raad vir 
Maatskaplike Werk geregistreer? 

1.5.1 lndien wel, hoe lank beoefen u die beroep? . 

:re I aande 

Jaar behaal 

1 
2 

BYLAEC 
Kantoor 
gebruik 

7-8 
9-10 

26 

27-28 
29-30 

3 

6 

-2 

-5 
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AFDEUNGB 

Hierdie afdeling het betrekking op inligting met betrekking 
tot beplanning en beheer as bestuursfunksies. Omskryf 
beplanning en beheer soos u dit werklik beleef in u 
organisasie en nie soos u meen of glo dit behoort te 
geskied nie. 

BEPLANNING EN BEHEER 

2. Met betrekking tot die missie van u organisasie: 

2.1 Sou use u weet 
1 
2 
3 

wat die missie van u organisasie is? 

2.2 lndien u keuse 11111 of ''2' was by 2.1 skryf die missie van u 
organisasie hier neer. 

3 Dui aan in watter mate u bekend is met die BELEID van u 
organisasie ten opsigte van: 

3.1 Maatskaplikewerkdienslewering 

I ls ~end I On~er I~;~ 
3.1.1 Uitbreiding op u antwoord. 

31 

-33 

34 

-36 
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3.2 lndiensneming van personeel 

s 

2 

3.2.1 Uitbreiding op u antwoord. 

3.3 Diensbeeindiging van personeel 

s 

2 

3.3.1 Uitbreiding op u antwoord. 

3.4 Die bemarking van die organisasie 

s 

1 2 

3.4.1 Uitbreiding op u antwoord. 

s me 
bekend 

3 

srne 
bekend 

3 

srne 
bekend 

3 

37 

.... 39 

40 

1-42 

43 

.-45 
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4. Dui aan in in watter mate u bekend is met die OOELSTELLINGS 
van u organisasie deur aan te dui of u saam stem of nie saam 
stem met die ondergenoemde stellings 

Stem Onseker Stem rne 
STEW NG saam saam 

1 2 3 
Ek weet wat my organisasie 
se OOELSTELLINGS is met 
betrekking tot: 

Maatskaplikewerk-
dienslewerina 

Die vakkundiae oersoneel 

Die administratiewe 
personeel 

Die finansies van die 
organisasie 

Die bemarking van die 
organisasie .. 

Die hulpbronne van die 
organisasie bv. vervoer/ 
geboue 

4.1 Met betrekking tot vrae oor die doelstellings, het u enige 
voorstelle in terme van leemtes in u organisasie? . 

Voorstelle 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

!--'-----' 
2-53 
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5. Dui aan in watter mate u met ondergenoemde stallings 
saam stem of nie saam stem en verduidelik u antwoord 
by elke stelling. 

5.1 Ek weet wat my werkopdragte behels. 

1 · ; l°"se:er 

5.1.1 Uitbreiding op u antwoord. 

5.2 Ek weet aan watter standaarde my werk moet voldoen 

5.2.1 Uitbreiding op u antwoord. 

stem 
saam 

1 

5.3 Ek is meer gemotiveerd om my werk te doen as daar beheer 
oor my werk uitgeoefen word 

saam 
1 2 

tern nie 
saam 

3 

54 

60 
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5.3.1 Uitbreiding op u antwoord. 

1-62 

5.4 Ek ontvang onversoenbare opdragte van twee of meerhoofde 

Soms Nooit 
2 3 63 

5.4.1 Uitbreiding op u antwoord. 

-65 

5.5 Ek ontvang erkening vir my werk 

Soms Nooit 
2 3 66 

5.5.1 Uitbreiding op u antwoord. 

7--68 

5.6 Ek ontvang terugvoering oor my werkverrigting 

Soms Nooit 
2 3 69 

5.6.1 Uitbreiding op u antwoord. 

0-71 ,_____,_______, 
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5.7 Ek kan die resultate van my werk sien 

I ~d I SOms Nooit 
2 3 

5.7.1 Uitbreiding op u antwoord. 

6. Dui aan in watter mate u by die volgende betrokke is 

Die skryf van welsyn
ro ramdoelwitte 

Die formulering van die 
begroting vir die 
or anisasie 

Die evaluering van 
wels ro ramme 

Die formulering van 
doelstellings vir die 

1 or anisasie 

Die saamstel van 
prosedure
handleidin s 

72 

3-74 
!-----"'""--' 

..--- -2 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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7 Beskik u oor ('n) prosedurehandleiding(s) vir u werk? 

7 .1 Uitbreiding op u antwoord 

7.2 Wie kontroleer of prosedures gevolg word? 

8 Aan watter beheennaatreels is u in u werk onderworpe? 

9 Hoe maak u van beplanning gebruik in u eie werk? 

1 O Hoe oefen u beheer uit oor u eie werk? 

1 
2 9 

0-11 
I--''---' 

12-13 

4-15 

16-17 

~8-19 
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11 Is u van mening dat die resultate van maatskaplike werkers 
se taakverrigting periodiek aan die Kantoorhoof deur gegee 
moetword? 

Moet deur .~ - - - word 1 

11.1 Uitbreiding op u antwoord. 

Moet nie deur gegee 
word nie 

Onseker 

2 

3 

20 

l---'---,-1 -22 

-24 
l--+---i~._-26 

-28 
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BYLAE D 

VOORMETINGSVRAELYS AAN DIE BESTUURSPAN EN MAATSKAPLIKE 
WERKERS 

Die doel van die vraelys is om u mening te kry met 
betrekking tot beplanning en beheer as bestuursfunksies. 

Gee u mening ten opsigte van elke vraag deur 'n 
kringetjie te trek om slegs een waarde van die sewe 
puntskaal. 

Byvoorbeeld: 

l 2 3 

minder 

Hoe belangrik behoort 
welsynsorganisasie te wees. 

1 . 2 

geensins 
belangrik nie 

3 4 

5 

'n 

5 

6 7 

baie 

missie vir 

6 7 

Baie 
belangrik 

'n 

2. Hoe groot rol behoort eksterne omgewingsfaktore in die 
beplanningsaktiwi tei te van 'n welsynsorganisasie te 
speel. 

I 
1 

'n Klein 
rol 

I 
2 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
rol 
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3. Hoe groot rol behoort interne omgewingsfaktore in die 
beplanningsaktiwiteite van 'n welsynsorganisasie te 
speel. 

I 
1 

'n Klein 
rol 

I 
2 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
rol 

4. In watter mate behoort algemene doelstellings van 'n 
welsynsorganisasie rigtinggewend vir die doelstellings 
van spesialiteits-afdelings te wees. 

I I I I 
1 2 3 4 

Geen sins 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
mate 

5. In watter mate behoort die beleid van 'n 
welsynsorganisasie in geskrewe vorm te bestaan. 

I I I I 
1 2 3 4 

Geensins 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
mate 

6. In watter mate behoort grondvlak maatskaplike werkers 
by die formulering van doelstellings van 'n 
welsynsorganisasie betrokke te wees. 

I I 
1 2 

Geen 
betrokkenheid 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

Groot 
betrokkenheid 
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7. In watter mate is u van mening dat die kantoorhoof 
verantwoordelik vir die begroting van 'n 
welsynsorganisasie is. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groat 
mate 

8. In watter mate behoort die formulering van doelwitte 
met betrekking tot dienslewering van 'n 
welsynsorganisasie die funksie van die kantoorhoof en 
supervisors te wees. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

9. In watter mate moet die kantoorhoof direkte beheer oor 
grondvlak maatskaplike werkers uitoefen. 

I I 
1 2 

In 'n milldere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

10. In watter mate moet supervisors direkte beheer oor 
grondvlak maatskaplike werkers uitoefen. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groat 
mate 
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11. Hoe groot rol behoort prosesdure-handleidings in die 
werksaamhede van 'n welsynsorganisasie te speel? 

I 
1 

'n Klein 
rel 

I 
2 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
rol 

12. In watter mate meet die werkverrigting van grondvlak 
maatskaplike werkers aan neergelegde standaarde gemeet 
word. 

13. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

In watter mate moet die hoof van 
terugvoering van die werkverrigting 
maatskaplike werkers kry. 

die kantoor 
van grondvlak 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

14. In watter mate sal u by die beplannings- en 
beheeraktiwiteite van 'n welsynsorganisasie 
betrokke wil wees. 

I I I I I I I 
1 2 3 4 5 6 7 

Geensins Baie graag 
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BYLAE E 

VOORMETINGSVRAELYS AAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEEL 

Die doel van die vraelys is om u mening te kry met 
betrekking tot beplanning en beheer as bestuursfunksies. 

Gee u mening ten opsigte van elke vraag deur 'n 
kringetjie te trek om slegs een waarde van die sewe 
puntskaal. 

Byvoorbeeld: 

I I I 
1 2 3 

minder 

Hoe belangrik behoort 
welsynsorganisasie te wees. 

I I 
1 2 

geensins 
belangrik nie 

I I 
3 4 

I 
5 

'n 

I 
5 

I I 
6 7 

baie 

missie vir 

I 
6 

I 
7 

Baie 
belangrik 

'n 

2. Hoe groat rol behoort eksterne omgewingsf aktore in die 
beplanningsaktiwiteite van 'n welsynsorganisasie te 
speel. 

I 
1 

'n Klein 
rol 

I 
2 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
rol 
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3. Hoe groot rol behoort interne omgewingsfaktore in die 
beplanningsaktiwi teite van / n welsynsorganisasie te 
speel. 

I 
1 

'n Klein 
rol 

I 
2 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
rol 

4. In watter mate behoort algemene doelstellings van 'n 
welsynsorganisasie rigtinggewend vir die doelstellings 
van spesialiteits-afdelings te wees. 

I I I I 
1 2 3 4 

Geen sins 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
mate 

5. In watter mate behoort die beleid van 'n 
welsynsorganisasie in geskrewe vorm te bestaan. 

1 2 3 4 

Geensins 

5 6 7 

'n Groot 
mate 

6. In watter mate behoort administratiewe personeel by 
die formulering van doelstellings van 'n 
welsynsorganisasie betrokke te wees. 

I I 
1 2 

Geen 
betrokkenheid 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

Groot 
betrokkenheid 
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7. In watter mate is u van mening dat die kantoorhoof 
verantwoordelik vir die begroting van 'n 
welsynsorganisasie is. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

B. In watter mate behoort die formulering van doelwitte 
met betrekking tot dienslewering van 'n 
welsynsorganisasie die funksie van die kantoorhoof en 
supervisors te wees. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

9. In watter mate moet die kantoorhoof direkte beheer oor 
administratiewe personeel uitoefen. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

10. In watter mate moet supervisors direkte beheer oor 
administratiewe personeel uitoefen. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 
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11. Hoe groot rol behoort prosesdure-handleidings in die 
werksaamhede van 'n welsynsorganisasie te speel? 

I 
1 

'n Klein 
rol 

I 
2 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
rol 

12. In watter mate moet die werkverrigting van 
administratiewe personeel aan neergelegde standaarde 
gemeet word. 

13. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I I 
3 4 5 

In watter mate moet die 
terugvoering van die 
administratiewe personeel kry. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I I 
3 4 5 

6 
I 
7 

In 'n groot 
mate 

hoof van die kantoor 
werkverrigting van 

I 
6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

14. In watter mate sal u by die beplannings- en 
beheeraktiwiteite van 'n welsynsorganisasie 

betrokke wil wees. 

I I I I I I I 
1 2 3 4 5 6 7 

Geensins Baie graag 
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BYLAE F 

NAMETINGSVRAELYS AAN DIE BESTUURSPAN EN MAATSKAPLIKE 
WERKERS 

Die doel van die vraelys is om u mening te kry met 
betrekking tot· beplanning en beheer as bestuursfunksies. 

Gee u mening ten opsigte van elke vraag deur 'n 
kringetjie te trek om slegs een waarde van die sewe 
puntskaal. 

Byvoorbeeld: 

I I I 
1 2 3 

minder 

Hoe belangrik behoort 
welsynsorganisasie te wees. 

I I 
1 2 

geensins 
belangrik nie 

I I 
3 4 

I 
5 

'n 

I 
5 

I I 
6 7 

baie 

missie vir 

I 
6 

I 
7 

Baie 
belangrik 

'n 

2. Hoe groot rol behoort eksterne omgewingsfaktore in die 
beplanningsaktiwi tei te van 'n welsynsorganisasie te 
speel. 

I 
1 

'n Klein 
rol 

I 
2 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
rol 
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3. Hoe groot rol behoort interne omgewingsfaktore in die 
beplanningsaktiwi tei te van 'n welsynsorganisasie te 
speel. 

I 
l 

'n Klein 
rol 

I 
2 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
rol 

4. In watter mate behoort algemene doelstellings van 'n 
welsynsorganisasie rigtinggewend vir die doelstellings 
van spesialiteits-afdelings te wees. 

I I I I 
l 2 3 4 

Ge ens ins 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
mate 

5. In watter mate behoort die beleid van 'n 
welsynsorganisasie in geskrewe vorm te bestaan. 

I I I I 
l 2 3 4 

Geensins 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
mate 

6. In watter mate behoort grondvlak maatskaplike werkers 
by die formulering van doelstellings van 'n 
welsynsorganisasie betrokke te wees. 

I I 
1 2 

Geen 
betrokkenheid 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

Groot 
betrokkenheid 
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7. In watter mate is u van mening dat die kantoorhoof 
verantwoordelik vir die begroting van 'n 
welsynsorganisasie is. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

8. In watter mate behoort die formulering van doelwitte 
met betrekking tot dienslewering van 'n 
welsynsorganisasie die funksie van die kantoorhoof en 
supervisors te wees. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

9. In watter mate moet die kantoorhoof direkte beheer oor 
grondvlak maatskaplike werkers uitoefen. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

10. In watter mate moet supervisors direkte beheer oor 
grondvlak maatskaplike werkers uitoefen. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 
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11. Hoe groot rol behoort prosesdure-handleidings in die 
werksaamhede van 'n welsynsorganisasie te speel? 

I 
1 

'n Klein 
rol 

I 
2 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
rol 

12. In watter mate moet die werkverrigting van grondvlak 
maatskaplike werkers aan neergelegde standaarde gemeet 
word. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

13. In watter mate moet die hoof van die kantoor 
terugvoering van die werkverrigting van grondvlak 
maatskaplike werkers kry. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

14. In watter mate sal u by die beplannings- en 
beheeraktiwiteite van 'n welsynsorganisasie 

betrokke wil wees. 

I I I I I I I 
1 2 3 4 5 6 7 

Geensins Baie graag 
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15. In watter mate beoog u om die beplannings- en 
beheermodel te benut. 

I I I I I I I 
1 2 3 4 5 6 7 

Selde benut Dikwels benut 

16. In watter mate het die beplannings- en beheermodel u 
gehelp om nuwe kennis te ontwikkel en/ of bestaande 
kennis te verbeter. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 
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BYLAE G 

NAMETINGSVRAELYS AAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEEL 

Die doel van die vraelys is om u mening te kry met 
betrekking tot beplanning en beheer as bestuursfunksies. 

Gee u mening ten opsigte van elke vraag deur 'n 
kringetjie te trek om slegs een waarde van die sewe 
puntskaal. 

Byvoorbeeld: 

I I I 
1 2 3 

minder 

Hoe belangrik behoort 
welsynsorganisasie te wees. 

I I 
1 2 

geensins 
belangrik nie 

I I 
3 4 

I 
5 

'n 

I 
5 

I I 
6 7 

baie 

missie vir 

I 
6 

I 
7 

Baie 
belangrik 

'n 

2 . Hoe groot rol behoort eksterne omgewingsfaktore in die 
beplanningsaktiwiteite van 'n welsynsorganisasie te 
speel. 

I 
1 

'n Klein 
rol 

I 
2 

I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
rol 
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3. Hoe groot rol behoort interne omgewingsf aktore in die 
beplanningsaktiwi tei te van 'n welsynsorganisasie te 
speel. 

f 
1 

'n Klein 
rol 

I 
2 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
rol 

4. In watter mate behoort algemene doelstellings van 'n 
welsynsorganisasie rigtinggewend vir die doelstellings 
van spesialiteits-afdelings te wees. 

I I I I 
1 2 3 4 

Geensins 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
mate 

5. In watter mate behoort die beleid van 'n 
welsynsorganisasie in geskrewe vorm te bestaan. 

I I I I 
1 2 3 4 

Geensins 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
mate 

6. ·In watter mate behoort administratiewe personeel by 
die formulering van doelstellings van 'n 
welsynsorganisasie betrokke te wees. 

I I 
1 2 

Geen 
betrokkenheid 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

Groot 
betrokkenheid 
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7. In watter mate is u van mening dat die kantoorhoof 
verantwoordelik vir die begroting van 'n 
welsynsorganisasie is. 

I I 
l 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

8. In watter mate behoort die formulering van doelwitte 
met betrekking tot dienslewering van 'n 
welsynsorganisasie die funksie van die kantoorhoof en 
supervisors te wees. 

I I 
l 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

9. In watter mate moet die kantoorhoof direkte beheer oor 
administratiewe personeel uitoefen. 

I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

10. In watter mate moet supervisors direkte beheer oor 
administratiewe personeel uitoefen. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I 
3 

I I 
4 5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 
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11. Hoe groot rol behoort prosesdure-handleidings in die 
werksaamhede van 'n welsynsorganisasie te speel? 

I 
1 

'n Klein 
rol 

I 
2 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

'n Groot 
rol 

12. In watter mate moet die werkverrigting van 
administratiewe personeel aan neergelegde standaarde 
gemeet word. 

13. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I I 
3 4 5 

In watter mate moet die 
terugvoering van die 
administratiewe personeel kry. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I I 
3 4 5 

I 
6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

hoof van die kantoor 
werkverrigting van 

I 
6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 

14. In watter mate sal u by die beplannings- en 
beheeraktiwiteite van 'n welsynsorganisasie 

betrokke wil wees. 

I I I I I I I 
1 2 3 4 5 6 7 

Geensins Baie graag 
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15. In watter mate beoog u om die beplannings- en. 
beheermodel te benut. 

I I I I I I I 
1 2 3 4 5 6 7 

Selde be nut Dikwels benut 

16. In watter mate het die beplannings- en beheermodel u 
gehelp om nuwe kennis te ontwikkel en/ of bestaande 
kennis te verbeter. 

I I 
1 2 

In 'n mindere 
mate 

I I 
3 4 

I I 
5 6 

I 
7 

In 'n groot 
mate 
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BYLAE H 

EVALUERINGSVRAELYS AAN DIE BESTUURSPAN 

Die doel van hierdie vraelys 
stappe in en onderafdelings 
beheermodel soos dit hanteer 
beplanningsesies. 

is die evaluering van die 
van die beplannings- en 
tydens die verskillende 

Beantwoord elke vraag deur u persoonlike mening te gee. 

U respons op die vrae sal vertroulik hanteer word en u 
anonimiteit as respondent word verseker. 

Net om u geheue weer te verfris. Die stappe in die 
beplannings-en beheermodel waarby u betrokke was, het soos 
volg daaruit gesien. 

STAP 1 

Dit het die verkenning van die eksterne en interne 
omgewingsfaktore behels. Daar was gelet op eksterne 
geleenthede en bedreigings en interne swak- en sterkpunte 
wat 'n invloed op die funksionering van die organisasie mag 
he. 

STAP 2 

Dit het die missieformulering behels. Hier was daar gepoog 
om die waarom, wat, waarin, watter, wie en waar vraag met 
betrekking tot die bestaan van die organisasie te 
beantwoord. 

STAP 3 

Die formulering 
doelstellings vir 
die organisasie 
organisasie. 

STAP 4, 5, 6 en 7 

deur die bestuurspan van algemene 
die organisasie self, dienslewering deur 
en die personeel verbonde aan die 

Die f ormulering deur die bestuurspan van bree 
doelstellings, beleid en standaarde van dienslewering ten 
opsigte van elke diensvertakking of af deling in die 
organisasie. Asook die toekenning van hulpbronne, 
uitoefening van beheer en die vloei van inligting tussen 
bestuur en ondergeskiktes (terugvoering) ten opsigte van 
elk van die werkafdelings. 



375 

Vraag 1 

Verduidelik kortliks watter waarde het die 
loodsimplementering van die beplaninngs -en beheermodel vir 
u gehad. 

Vraag 2 

Watter stappe of onderaf delings van die beplannings- en 
beheermodel het na u mening nie betrekking op u daaglikse 
funksionering as bestuurder gehad nie? 
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Stap 6:-----------------------------------------------------

Stap 7: 

Vraag 3 

Watter stappe of onderafdelings van die beplannings- en 
beheermodel was na u mening van besondere belang vir u 
daaglikse funksionering as bestuurder? 

Stap 1:---------------------------------------------------

Stap 2:-----------------------------------------------------
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Stap 7: 
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Vraag 4 

Het die loodsimplementering van die beplannings- en 
beheermodel vir u 'n ander perspektief op die werksaamhede 
van u organisasie gegee? 

JA NEE 

Verduidelik asseblief waarom u "JA" of "NEE" s&. 

Vraag 5 

Hoe gereeld behoort 'n organisasie, na u mening, die stappe 
in die beplannings- en beheermodel of onderafdelings 
daarvan aan te spreek? 
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BYLAE I 

EVALUERINGSVRAELYS AAN DIE MAATSKAPLIKE WERKERS 

Die doel van hierdie vraelys is die evaluering van die 
stappe in en onderaf delings van die beplannings- en 
beheermodel soos dit hanteer tydens die beplanningsessies 
waarby u betrokke was. 

Beantwoord elke vraag deur u persoonlike mening te gee. 

U respons op die vrae sal vertroulik hanteer word en u 
anonimiteit as respondent word verseker. 

Net om u geheue weer te verfris. Die stappe in die 
beplannings-en beheermodel waarby u as maatskaplike werker 
saam met u supervisor betrokke by was, het soos volg 
daaruit gesien. 

STAP 8, 9, 10, 11 en 12 

a Formulering van spesif ieke doelstellings, 
doelwitte.(stap 8) 

b Formulering van beleid vir elke diensafdeling in die 
organisasie.(stap 9). 

c Besinning oor die prosedures met betrekking tot 
taakverrigting.(stap 10). 

d Daar is ook gelet of daar 'n evaluering van die 
werkprestasie van werkers plaasvind. (stap 11). 

e Die evaluering van die vloei van inligting tussen 
ondergeskiktes en die bestuur (terugvoering). (stap 12) 
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Vraag 1 

Verduidelik kortliks watter waarde het die 
loodsimplementering van die beplaninngs -en beheermodel vir 
u gehad. 

Vraag 2 

Watter stappe of onderafdelings van die beplannings- en 
beheermodel het na u mening nie betrekking op u daaglikse 
funksionering as bestuurder gehad nie? 
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Vraag 3 

Watter stappe of onderafdelings van die beplannings- en 
beheermodel was na u mening van besondere belang vir u 
daaglikse funksionering as maatskaplike werker? 
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Vraag 4 

Het die loodsimplementering van die beplannings- en 
beheermodel vir u 'n ander perspektief op die werksaamhede 
van u organisasie gegee? 

JA NEE 

Verduidelik asseblief waarom u "JA" of "NEE" se. 

Vraag 5 

Hoe gereeld behoort 'n organisasie, na u mening, die stappe 
in die beplannings- en beheermodel of onderafdelings 
daarvan aan te spreek? 
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BYLAE J 

EVALUERINGSVRAELYS AAN DIE AOMINISTRATIEWE PERSONEEL 

Die doe! van hierdie vraelys is die evaluering van die 
stappe in en onderafdelings van die beplannings- en 
beheermodel soos dit hanteer tydens die beplanningsessies 
waarby u betrokke was. 

Beantwoord elke vraag deur u persoonlike mening te gee. 

u respons op die vrae sal vertroulik hanteer word en u 
anonimiteit as respondent word verseker. 

Net om u geheue weer te verfris. Die stappe in die 
beplannings-en beheermodel waarby u as maatskaplike werker 
saam met u supervisor betrokke by was, het soos volg 
daaruit gesien. 

STAP 8, 9, 10, 11 en 12 

a Formulering van spesif ieke doelstellings, 
doelwi tte. ( stap 8) 

b Formulering van beleid vir elke diensafdeling in die 
organisasie.(stap 9). 

c Besinning oor die prosedures met betrekking tot 
taakverrigting. (stap 10). 

d Daar is ook gelet of daar 'n evaluering van die 
werkprestasie van werkers plaasvind. (stap 11). · 

e Die evaluering van die vloei van inligting tussen 
ondergeskiktes en die bestuur (terugvoering}. (stap 
12) • 
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Vraag 1 

Verduidelik kortliks watter waarde het die 
loodsimplementering van die beplaninngs -en beheermodel vir 
u gehad. 

Vraag 2 

Watter stappe of onderaf de lings van die beplannings- en 
beheermodel het na u mening nie betrekking op u daaglikse 
funksionering as werknemer gehad nie? 
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Vraag 3 

Watter stappe of onderafdelings van die beplannings- en 
beheermodel was na u mening van besondere belang vir u 
daaglikse funksionering as maatskaplike werker? 
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Vraag 4 

Het die loodsimplementering van die beplannings- en 
beheermodel vir u 'n ander perspektief op die werksaamhede 
van u organisasie gegee? 

JA NEE 

Verduidelik asseblief waarom u "JA" of "NEE" se. 

Vraag 5 

Hoe gereeld behoort 'n organisasie, na u mening, die stappe 
in die beplannings- en beheermodel of onderafdelings 
daarvan aan te spreek? 
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BYLAE K 

vm = t' voorme ing 
nm = nameting Bestuurspan Maatskaplike Administratiewe 

N=S werkers N=lO personeel N=S 

Vraag Vraag vm nm ' vm nm ' vm nm ' ver- ver- ver-
m.b.t no. ' ' skil ' ' skil ' ' skil 

Belangrikheid van 100 100 0 94,3 98,6 4,3 77,1 94,3 17,2 
missie (1) 

Rol van eksterne 80 82,8 2,8 87,1 90 2,9 71,4 77,1 5,7 
faktore (2) 

Rol van interne 88,6 94,3 5,7 88,6 84,3 - 4,3 74,3 80 5,7 
faktore ( 3) 

Algemene doelstel- 91,4 100 8,6 82,9 85,7 2,8 68,6 80 11,4 
lings (4) 

Geskrewe be le id ( 5) 91,4 94,3 2,9 94,3 98,6 4,3 82,9 94,3 11, 4 

Formulering van 77,1 88,6 11, 5 84,3 84,3 0 65,7 80 14,3 
doelstellings (6) 

Begroting hoof se 85,7 77,1 - 8,6 88,6 88,6 0 91,4 82,9 - 8,5 
verantwoordelik.(7) 

Doelwitte hoof en 40 31,4 - 8,6 68,6 62,9 - 5,7 85,7 68,6 -17,1 
supervisor (8) 

Beheer - hoof (9) 51,4 31,4 -20 so 55,7 5,7 82,9 60 -22,9 

Beheer superv. (10) 94,3 97,1 2,8 78,6 85,7 7,1 74,3 77,l 2,8 

Rol van prosedure 85,7 97,l 11,4 78,6 92,9 14,3 60 88,6 28,6 
- handleidings ( 11) 

Werkverrigtings- 94,3 94,3 0 77,1 87,1 10 69,6 80 10,4 
standaarde (12) 

Terugvoering aan 85,7 94,3 8,6 74,3 87,1 12,8 77,1 71,4 - 5,7 
kantoorhoof (13) 

Betrokke by beplan 91,4 94,3 2,9 65,7 78,6 12,9 48,6 54,3 5,7 
-ning en beheer(14) 

Benut model (15) 88,6 81,4 71,4 

Nuwe kennis (16) 91,4 81, 4 62,9 




