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OPSOMMING 

Voedseltuisnywerhede (hierna genoem tuisnywerhede) word in 'n toenemende mate 

van aktuele belang as gevolg van verskeie redes soos die veranderde rol van die 

hedendaagse vrou en omdat 'n sekere behoefte eie aan vandag vervul word. 

Bekostigbare voedsel van goeie gehalte is van die uiterste belang. Dit is belangrik om 

bestanddele van swak gehalte vroegtydig te ontdek voordat produkte van swak gehalte 

gelewer word en 'n markaandeel verloor word. 

Tuisnywerhede het 'n verantwoordelikheid teenoor kliente om produkte van goeie 

gehalte teen bekostigbare pryse te voorsien. Daar word toenemende druk op 

tuisnywerhede geplaas om produkte van gewenste gehalte te verskaf en om aan kliente 

se verwagtinge te voldoen. 'n Totalegehaltebestuurprojek kan tuisnywerhede help om 

hul totale stelsel te ondersoek en te verbeter. 

In die studie is aile dimensies van die bestuur van gehalte by tuisnywerhede in Suid

Afrika ondersoek en geevalueer en 'n TQM model vir tuisnywerhede is ontwikkel. Die 

probleem is ontleed deur 'n literatuurstudie te doen waarop die empiriese ondersoek 

gebaseer is. Verskeie inligtingsbronne, in die vorm van artikels, referate en ander 

geskrewe literatuur oor TQM en tuisnywerhede, is geraadpleeg. 'n Proto-model vir 

totalegehaltebestuur by tuisnywerhede is uit die literatuur ontwikkel en na die 

ondersoek aangepas. 

Die empiriese ondersoek was tweeledig van aard, naamlik op makro- en mikrovlak. 

Empiriese data is deur middel van posvraelyste aan aile tuisnywerhede in Suid-Afrika 

verkry. Dieptestudie-ondersoeke deur middel van waarneming, onderhoude en 

gestruktureerde vraelyste aan tuisnywerheidbestuur, verskaffers en kliente van drie 

gekose tuisnywerhede is op mikrovlak uitgevoer om hul persepsies oor die gehalte van 

produkte en bestuur van totale gehalte in tuisnywerhede te ontleed. Die resultate wat 

uit hierdie studie voortspruit dui daarop dat: 

• tuisnywerhede wat as 'n handelsko6perasie bedryf word, die meeste voordele 

bied vir aile partye wat betrokke is. 
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tuisnywerhede met 'n formele gehaltebestuursprogram sonder uitsondering 

beter resultate toon teenoor die wat nie formele gehaltebestuur toepas nie. 

• verskaffers se werksfasiliteite nog nooit op enige wyse ge"inspekteer is of vir 

higieniese praktyke getoets is nie. 
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SUMMARY 

Food home industries (hereafter referred to as home industries) are increasingly 

becoming more important in our society due to several reasons such as the changing 

role of the modern woman and because a specific need peculiar to today is met. 

Affordable, high quality food is of the utmost importance. It is essential to identify 

ingredients of a low standard in good time before poor quality products are supplied and 

market share is lost. 

It is the responsibility of home industries to provide the customer with affordable 

products of a high quality. Home industries are increasingly pressurised to measure up 

to the customers' expectations and to supply them with top quality products. A total 

quality management project can assist home industries in examining their total system 

and can identify areas for improvement. 

In this study all dimensions of management and quality in home industries were 

examined and evaluated. A TQM model for home industries was developed. The 

problem was analysed by means of a literature study on which the empirical 

investigation was based. Various sources of information such as articles, papers read 

at conferences and other written literature on TQM and home industries were 

consulted. A proto model for total quality management for home industries was 

developed from the literature and was adapted after the investigation. 

The empirical investigation was executed at both a macro- and a microlevel. Empirical 

data was obtained through questionnaires distributed to all managers of home 

industries in South Africa. In-depth studies by means of observation, interviews and 

structured questionnaires to home industry management, suppliers and customers of 

three selected home industries were done at microlevel in order to analyse the quality 

of products and the management of total quality in home industries. The results that 

emerge from this study indicate that 

• home industries which are run as trade co-operatives hold more advantages for 

all parties concerned. 
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• home industries which follow a formal quality management programme prove, 

without exception, to have better results than those which do not implement 

formal quality management. 

• the working facilities of suppliers have never been inspected or tested for 

hygienic practices in any way. 

_., 

6!:-ii::l • 02'.?096o SCH ..... -•.;, ~ 0 

llllllllllllllll/,~lll~lllllllll~flllll~l/1 
0 0 0 ·1 7 6 7 3 6 9 



vi 

INHOUDSOPGAWE 

DANKBETUIGINGS ................................................ . 

OPSOMMING ...................................................... ii 

SUMMARY ....................................................... iv 

INHOUDSOPGAWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi 

LYS VAN FIGURE ................................................. xiii 

L YS VAN TABELLE ............................................... xviii 

HOOFSTUK 1: OMVANG EN DOEL VAN DIE STUDIE 

1.1 INLEIDING ................................................. 1-1 

1.2 VERKLARING VAN BEGRIPPE IN DIE TITEL ................ 1-2 

1.2.1 Totalegehaltebestuur (TQM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 

1.2.2 Ewolusie van totalegehaltebestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 

1.2.3 Voedseltuisnywerhede ............................ 1-10 

1.3 . MOTIVERING OM TQM BY TUISNYWERHEDE TE 

IMPLEMENTEER ..................................... 1-13 

1.4 OMVANG EN OMSETVAN TUISNYWERHEDE ............. 1-15 

1.5 PROBLEEMSTELLING ................................. 1-16 

1.6 DIE HIPOTESESTELLING .............................. 1-17 

1.7 STUDIEDOELWITTE .................................. 1-17 

1.7.1 Primeredoelwitte ................................ 1-17 

1.7.2 Sekondere doelwitte .............................. 1-18 

1.8 NAVORSINGSMETODE ................................ 1-18 

1.9 STATISTIESE VERWERKINGSMETODES ................. 1-19 

1.10 ORIENTASIE EN STRUKTUUR VAN DIE PROEFSKRIF ...... 1-19 

1.11 BEPERKINGE VAN DIE STUDIE ......................... 1-20 

1.12 BYDRAE TOT KENNIS ................................. 1-20 

1.13 SAMEVATTING ...................................... 1-21 



HOOFSTUK 2: 

vii 

DIE GESKIEDENIS EN EWOLUSIE VAN 

TOTALEGEHAL TEBESTUUR EN DIE BELANGRIKHEID VAN 

TQM IN TUISNYWERHEDE 

2.1 INLEIDING ........................................... 2-1 

2.2 DIE VAKMANSKAPERA ................................. 2-3 

2.3 DIE INSPEKSIE-ERA ................................... 2-4 

2.4 DIE STATISTIESE GEHAL TEBEHEERERA ................. 2-6 

2.5 DIE BESTUURSERA .................................. 2-10 

2.5.1 Koste van gehalte ................................ 2-13 

2.5.2 Totalegehaltebeheer ............................. 2-18 

2.5.3 Betroubaarheidsingenieurswese (reliability engineering) . . 2-19 

2.5.4 Zero-defekte .................................... 2-19 

2.5.5 Dimensies van gehalte ............................ 2-21 

2.6 DIE STRATEGIESE GEHAL TEBESTUURSERA ............. 2-23 

2.6.1 lnleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23 

2.6.2 BPR (Business Process Re-engineering) teenoor TQM . . . 2-24 

2.6.3 Die ISO en SABS standaarde reeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27 

2.6.4 Safety, Health and Environment (SHE) beweging . . . . . . . 2-29 

2.6.5 Gehalte-bewegings in Suid-Afrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30 

2.6.6 Die toekoms van gehalte .......................... 2-32 

2.7 TQM IN TUISNYWERHEDE ............................. 2-38 

2. 7.1 Belangrikheid van TQM in tuisnywerhede ............. 2-38 

2.7.2 Kenmerke van tuisnywerhede ...................... 2-42 

2.8 SAMEVATTING ...................................... 2-44 

HOOFSTUK 3: BEPLANNING, BEHEER EN VERBETERING VAN GEHAL TE 

3.1 INLEIDING ................................................. 3-1 

3.2 BEPLANNING VAN GEHAL TE ............................ 3-3 

3.2.1 Omskrywing en omvang van gehaltebeplanning . . . . . . . . . 3-3 

3.2.2 Die gehaltebeleid en -handleiding .................... 3-7 



viii 

3.2.3 'n Gehalteplan 3-8 

3.2.4 Stappe vir 'n gehaltebeplanningstelsel . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13 

3.3 BEHEER VAN GEHALTE ............................... 3-15 

3.3.1 Omskrywing van gehaltebeheer ..................... 3-15 

3.3.2 Meting ......................................... 3-18 

3.3.3 Hulpmiddels (tegnieke) vir toepassing van gehaltebeheer . 3-20 

3.3.4 lnspeksie en steekproefneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26 

3.4 VERBETERING VAN GEHAL TE ......................... 3-27 

3.5 DIE HACCP STELSEL ................................. 3-33 

3.5.1 Omskrywing en belangrikheid van die HACCP stelsel . . . 3-33 

3.5.2 Verband tussen TQM, ISO 9000 en HACCP 

in die voedselindustrie ............................ 3-37 

3.5.3 Beginsels en implementering van HACCP ............. 3-42 

3.6 SAMEVATTING ...................................... 3-46 

HOOFSTUK4: 'N PROTO-MODEL VIR TOTALEGEHAL TEBESTUUR BY 

TUISNYWERHEDE 

4.1 INLEIDING ........................................... 4-1 

4.2 DIE WAARDE VAN 'N TQM MODEL ....................... 4-3 

4.3 ELEMENTE VAN TQM ................................. 4-5 

4.3.1 Klientefokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 

4.3.2 'n Obsessie met gehalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 

4.3.3 'n Wetenskaplike benadering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 

4.3.4 Langtermynverbintenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 

4.3.5 Spanwerk ....................................... 4-6 

4.3.6 Kontinue verbetering .............................. 4-6 

4.3. 7 Onderrig en opleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7 

4.3.8 Vryheid deur middel van beheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7 

4.3.9 Dieselfde doel .................................... 4-7 

4.3.1 0 Werknemerbetrokkenheid en -bemagtiging . . . . . . . . . . . . . 4-7 

4.4 TQM MODEL VAN OAKLAND ............................ 4-7 



ix 

4.5 SOUTH AFRICAN EXCELLENCE MODEL (SAEM) . . . . . . . . . . . . 4-9 

4.5.1 Ontwikkeling van die SAEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 

4.5.2 Elemente van die SAEM ........................... 4-11 

4.6 EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT 

(EFQM) MODEL ...................................... 4-19 

4.7 AUSTRALIESE UITNEMENDHEIDSMODEL ................ 4-20 

4. 7.1 Leierskap en innovasie ............................ 4-21 

4.7.2 Strategiese beplanningsprosesse ................... 4-21 

4.7.3 Data, inligting en kennis ........................... 4-21 

4.7.4 Mense ......................................... 4-21 

4. 7.5 Kliente- en markfokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22 

4. 7.6 Prosesse, produkte en dienste ...................... 4-22 

4.7.7 Ondernemingsresultate ........................... 4-22 

4.8 GEHAL TEMODEL VAN KANADA (CANADIAN QUALITY 

AWARD MODEL- CQA) ................................ 4-22 

4.8.1 LeierskaP. ...................................... 4-23 

4.8.2 Klientefokus .................................... 4-23 

4.8.3 Beplanning vir verbetering ......................... 4-24 

4.8.4 Mensefokus .................................... 4-24 

4.8.5 Prosesoptimalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-24 

4.8.6 Leweransiersfokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25 

4.8. 7 Ondernemingsprestasies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25 

4.9 'N PROTO-MODEL VIR TQM BY TUISNYWERHEDE ......... 4-25 

4.10 SAMEVATTING ...................................... 4-29 

HOOFSTUK5: METODOLOGIE VAN NAVORSING 

5.1 INLEIDING ........................................... 5-1 

5.2 OMSKRYWING VAN DIE POPULASIE ..................... 5-2 

5.3 INLIGTINGSBRONNE .................................. 5-3 

5.4 VRAEL YSTE AS DATA-OPNAMEMETODE .................. 5-4 

5.4.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4 



X 

5.4.2 Soorte vrae in die vraelys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 

5.4.3 Uitleg en struktuur van die posvraelys ................. 5-9 

5.4.4 Voortoetsing van die vraelys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12 

5.4.5 Vraelysversending en die respons ................... 5-13 

5.5 DIREKTE WAARNEMING .............................. 5-15 

5.6 ONDERHOUDVOERING ............................... 5-15 

5.7 STATISTIESE ONTLEDING VAN DATA (STRATEGIEE EN 

METODES) .......................................... 5-16 

5.7.1 Algemeen ...................................... 5-16 

5. 7.2 Die variansie-ontledingbenadering tot die vergelyking 

van subgroep-gemiddeldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17 

5. 7.3 Statistiese beduidendheidspeil ...................... 5-18 

5.8 SAMEVATTING ...................................... 5-19 

HOOFSTUK 6: INTERPRETASIE EN BESPREKING VAN 

NAVORSINGSRESULTATE 

6.1 INLEIDING ........................................... 6-1 

6.2 DEMOGRAFIESE EN ORGANISATORIESE PROFIEL VAN 

RESPONDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 

6.2.1 Ondernemingsvorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 

6.2.2 Aantal werkers of lede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 

6.2.3 Bydrae van produkte tot verkoopsinkomste . . . . . . . . . . . . . 6-5 

6.2.4 Posisie van respondent in die tuisnywerheid . . . . . . . . . . . . 6-5 

6.2.5 Gehalte van tuisnywerheidprodukte teenoor 

ander voedselverskaffers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 

6.2.6 Gehalte van produkte in verhouding met mededingers .... 6-8 

6.2. 7 Aandag aan gehalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 

6.2.8 Toepassing van formele gehaltebestuur ............... 6-9 

6.2.9 Formele gehalteverklaring ......................... 6-11 



xi 

6.3 DIE EFFEK VAN ORGANISATORIESE VORM, 

ONDERNEMINGSVORM EN FORMELE GEHAL TEBESTUUR OP 

TQM ............................................... 6-12 

6.3.1 Leierskap ...................................... 6-12 

6.3.2 Beleid en strategie ............................... 6-15 

6.3.3 Kliente- en markfokus ............................. 6-16 

6.3.4 Bestuur van mense .............................. 6-22 

6.3.5 Bestuur van hulpbronne en inligting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26 

6.3.6 Bestuursprosesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-28 

6.3.7 lnvloed op die gemeenskap ........................ 6-31 

6.3.8 Prestasies van verskaffers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-33 

6.3.9 Ondernemingsresultate en ekonomiese toestande ...... 6-34 

6.4 KLIENTE EN VERSKAFFERS SE PERSEPSIES 

VAN TOTALEGEHAL TE-BESTUUR ....................... 6-36 

6.4.1 Kliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-36 

6.4.2 Verskaffers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-45 

6.4.3 Vergelyking tussen verskaffers en kliente . . . . . . . . . . . . . 6-58 

6.5 KWALITATIEWE AFLEIDINGS UIT VRAELYSTE EN 

ONDERHOUDE GEMAAK .............................. 6-60 

6.6 SAMEVATTING ...................................... 6-63 

HOOFSTUK 7: SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

7.1 INLEIDING ........................................... 7-1 

7.2 'N OORSIG VAN DIE SEKONDERE NAVORSING ............ 7-2 

7.2.1 Ewolusie van TQM ................................ 7-2 

7.2.2 Belangrikheid van TQM in tuisnywerhede .............. 7-2 

7.2.3 Beplanning, beheer en verbetering van gehalte .......... 7-3 

7.2.4 'n Proto-model vir TQM by tuisnywerhede .............. 7-5 

7.3 DIE EMPIRIESE ONDERSOEK ........................... 7-5 

7.4 GEVOLGTREKKINGS .................................. 7-6 

7.4.1 Ondernemingsvorm ............................... 7-6 



xii 

7.4.2 Gehalte van tuisnywerheidprodukte ................... 7-7 

7.4.3 Formele gehaltebestuur ............................ 7-7 

7.4.4 Gehaltebeheerstelsels (HACCP en ISO 9000) ........... 7-8 

7.4.5 Higiene as gehaltedimensie ......................... 7-8 

7.4.6 Effek van organisatoriese vorm, ondernemingsvorm en 

formele gehaltebestuur op TQM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9 

7.4.7 Kliente se persepsies ............................. 7-14 

7.4.8 Verskaffers se persepsies ......................... 7-14 

7.4.9 Hipoteses en doelwitte van die ondersoek ............. 7-15 

7.5 FINALE AANGEPASTE MODEL VIR TOTALEGEHAL TEBESTUUR 

BY TUISNYWERHEDE ................................. 7-16 

7.6 AANBEVELINGS ..................................... 7-18 

7.7 AANBEVELINGS VIR VERDERE NAVORSING .............. 7-20 

BIBLIOGRAFIE .................................................. 8-1 

BYLAE A: POSVRAEL YS AAN TUISNYWERHEDE IN SUID-AFRIKA 

BYLAE 8: VRAEL YS AAN KLIENTE 

BYLAE C: VRAEL YS AAN VERSKAFFERS 



xiii 

LYS VAN FIGURE 

Figuur 1.1: 

Figuur 1.2: 

Figuur 1.3: 

Figuur 1.4: 

Figuur 1.5: 

Figuur 1.6: 

Figuur 2.1: 

Figuur 2.2: 

Figuur 2.3: 

Figuur 2.4: 

Figuur 2.5: 

Figuur 3.1: 

Figuur 3.2: 

Figuur 3.3: 

Figuur 3.4: 

Figuur 3.5: 

Figuur 3.6: 

Figuur 3.7: 

Figuur 3.8: 

Kontinue verbetering deur die PDCA siklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 

Voorbeeld van 'n probleemoplossingsproses . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 

Die gehalteverbeteringsproses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 

Ewolusieproses van totalegehaltebestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 

Ewolusie van gehalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 

Projekraamwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-22 

Verloop van gehalte: kontras tussen Japan en Westerse Iande .. 2-10 

'n Voorkomingsgebaseerde gehaltesisteem . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12 

Koste van swak gehalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15 

Tradisionele en moderne siening van die koste van gehalte . . . . 2-16 

Besparings van die moderne COQ model teenoor die tradisionele 

model .............................................. 2-17 

Stappe vir beplanning van 'n gehaltestelsel ................. 3-14 

"Padkaart" vir 'n gehaltebeplanningstelsel .................. 3-15 

Die terugvoerkringloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18 

Beheerkaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22 

Pareto-analise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24 

Oorsaak-en-gevolg-diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25 

Effek van verbetering deur radikale innovasie . . . . . . . . . . . . . . . 3-31 

lnnovasie ondersteun deur kaizen ........................ 3-31 

Figuur 3.9: Onderlinge verband tussen HACCP, ISO 9000 en TQM ....... 3-39 

Figuur 3.10: ISO 9000-vereistes teenoor stappe van HACCP . . . . . . . . . . . . . 3-40 

Figuur 4.1: TQM model van Oakland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8 

Figuur 4.2: 

Figuur 4.3: 

Figuur 4.4: 

Figuur 4.5: 

Figuur 4.6: 

Figuur 6.1: 

Figuur 6.2: 

Proses van selfwaardering .............................. 4-10 

South African Business Excellence Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12 

Puntetoekenning aan kriteria van die SAEM . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13 

Die EFQM model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20 

'n Proto-model vir TQM by tuisnywerhede in Suid-Afrika . . . . . . . 4-28 

Ondernemingsvorm van tuisnywerhede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 

Produkte met die grootste bydrae tot die verkoopsinkomste . . . . . 6-5 



xiv 

Figuur 6.3: Posisie in tuisnywerheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6 

Figuur 6.4: Die gehalte van tuisnywerheidprodukte ten opsigte van ander 

voedselverskaffers (volgens tuisnywerhede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 

Figuur 6.5: Gehalte van produkte in verhouding met mededingers (volgens 

tuisnywerhede) ........................................ 6-8 

Figuur 6.6: Aandag geskenk aan gehalte in tuisnywerhede (volgens 

tuisnywerhede) ........................................ 6-9 

Figuur 6. 7: T oepassing van formele gehaltebestuur (volgens tuisnywerhede) 6-1 0 

Figuur 6.8: Aantal maande wat formele gehaltebestuur toegepas word . . . . . 6-11 

Figuur 6.9: Formele gehalteverklaring (volgens tuisnywerhede) ........... 6-12 

Figuur 6. 10: Leierskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14 

Figuur 6.11: Beleid en strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16 

Figuur 6. 12: Kliente- en markfokus: hantering van klagtes . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18 

Figuur 6.13: Kliente- en markfokus: algemene beeld .................... 6-18 

Figuur 6.14: Kliente- en markfokus: belangrikheid van gehaltedimensies .... 6-21 

Figuur 6.15: Bestuur van mense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24 

Figuur 6.16: Bestuur van mense: motivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26 

Figuur 6.17: Bestuur van hulpbronne en inligting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-28 

Figuur 6.18: Bestuursprosesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29 

Figuur 6.19: lnvloed op die gemeenskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-32 

Figuur 6.20: lnvloed van eksterne ekonomiese omstandighede . . . . . . . . . . . . 6-35 

Figuur 6.21: Gereeldheid van aankope ............................... 6-36 

Figuur 6.22: Produkte deur kliente aangekoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-37 

Figuur 6.23: Gehaltestandaard van produkte (volgens kliente) ............. 6-38 

Figuur 6.24: Gehalte van produkte in verhouding met mededingers (volgens 

kliente) ............................................. 6-39 

Figuur 6.25: Diens aan die kliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-40 

Figuur 6.26: Spesiale versoeke rakende produkte of dienste . . . . . . . . . . . . . . 6-41 

Figuur 6.27: Produkte aan tuisnywerhede gelewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-46 

Figuur 6.28: Gehaltestandaard van tuisnywerheidprodukte ten opsigte van 

ander voedselverskaffers (volgens verskaffers) . . . . . . . . . . . . . . 6-4 7 



XV 

Figuur 6.29: Maniere hoe tuisnywerhede met produkte onder standaard van ander 

voedselverskaffers, kan verbeter (volgens verskaffers) ........ 6-47 

Figuur 6.30: Gehalte van produkte in verhouding met mededingers (volgens 

verskaffers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-48 

Figuur 6.31: Aandag geskenk aan gehalte in tuisnywerhede (volgens 

verskaffers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-49 

Figuur 6.32: Vorm van formele gehaltebestuur (volgens verskaffers) ........ 6-49 

Figuur 6.33: Keuring as verskaffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-50 

Figuur 6.34: Enige opleiding as verskaffer ontvang ..................... 6-51 

Figuur 6.35: Formele gehalteverklaring (volgens verskaffers) .............. 6-52 

Figuur 6.36: Kommunikasie vanaf kliente (volgens verskaffers) ............ 6-53 

Figuur 7.1: Finale aangepaste model vir totalegehaltebestuur by 

tuisnywerhede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-19 



xvi 

L YS VAN TABELLE 

Tabel1.1: 

Tabel1.2: 

Tabel2.1: 

Tabel6.1: 

Tabel6.2: 

Tabel6.3: 

Tabel6.4: 

Matriks om die omvang van tuisnywerhede vir hierdie studie voor 

te stel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 

Vergelyking van werkloosheidskoerse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13 

Historiese mylpale in gehaltebewegings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-37 

Aantal lede in tuisnywerhede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4 

Aantal werkers in tuisnywerhede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4 

Posisie wat respondents in die tuisnywerheid beklee . . . . . . . . . . . 6-6 

Vergelyking van kooperatiewe tuisnywerhede met formele gehalte-

bestuur met tuisnywerhede sander formele gehaltebestuur ten 

opsigte van leierskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13 

Tabel 6.5: Vergelyking van kooperatiewe tuisnywerhede met formele gehalte-

bestuur met tuisnywerhede sander formele gehaltebestuur ten 

opsigte van beleid en strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15 

Tabel6.6: Vergelyking van kooperatiewe tuisnywerhede met formele gehalte

bestuur met tuisnywerhede sander formele gehaltebestuur ten 

opsigte van kliente- en markfokus (hantering van klagtes) ...... 6-17 

Tabel 6.7: Kliente- en markfokus: algemene beeld .................... 6-19 

Tabel 6.8: Belangrikheid van gehaltedimensies (volgens tuisnywerhede) ... 6-20 

Tabel 6.9: Vergelyking van kooperatiewe tuisnywerhede met formele 

gehaltebestuur met ander tuisnywerhede sander formele 

gehaltebestuur ten opsigte van die bestuur van mense . . . . . . . . 6-23 

Tabel 6.10: Vergelyking van kooperatiewe tuisnywerhede met formele 

gehaltebestuur met ander tuisnywerhede sander formele 

gehaltebestuur ten opsigte van die werkers se persepsies van die 

bestuur van mense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-25 

Tabel 6.11: Vergelyking van kooperatiewe tuisnywerhede met formele 

gehaltebestuur met ander tuisnywerhede sander formele 

gehaltebestuur ten opsigte van bestuur van hulpbronne en 

inligting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-30 



xvii 

Tabel 6.12: Vergelyking van kooperatiewe tuisnywerhede met formele 

gehaltebestuur met ander tuisnywerhede sander formele 

gehaltebestuur ten opsigte van prosesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-30 

Tabel 6.13: Stelselstandaarde en gehaltebeheertegnieke (volgens 

tuisnywerhede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-31 

Tabel 6.14: Vergelyking van kooperatiewe tuisnywerhede met formele 

gehaltebestuur met ander tuisnywerhede sander formele 

gehaltebestuur ten opsigte van hul invloed op die gemeenskap .. 6-32 

Tabel 6.15: Prestasies van verskaffers .............................. 6-33 

Tabel 6.16: Finansiele prestasies van tuisnywerhede ................... 6-34 

Tabel 6.17: Redes vir positiewe gevoelens ten opsigte van klientediens ..... 6-40 

Tabel 6.18: Klientefokus (volgens kliente) ............................ 6-42 

Tabel 6.19: Kliente- en markfokus (volgens kliente) .................... 6-43 

Tabel 6.20: Gehaltedimensies volgens kliente ......................... 6-44 

Tabel 6.21: Gemeenskap se persepsie van tuisnywerhede (volgens kliente) . 6-45 

Tabel 6.22: Maniere van formele gehaltebestuur ....................... 6-50 

Tabel 6.23: Wyse van keuring van verskaffers ........................ 6-51 

Tabel 6.24: Verskaffers se persepsies ten opsigte van kliente- en markfokus 6-53 

Tabel 6.25: Relatiewe belangrikheid van gehaltedimensies uit die oogpunt van 

verskaffers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-54 

Tabel 6.26: Bestuur van mense (volgens verskaffers) ................... 6-55 

Tabel 6.27: Bestuur en motivering van mense (volgens verskaffers) ........ 6-56 

Tabel 6.28: Bestuur van verhoudinge met verskaffers (volgens verskaffers) .. 6-56 

Tabel 6.29: Bestuur van hulpbronne en inligting (volgens verskaffers) ...... 6-57 

Tabel 6.30: Bestuur van prosesse (volgens verskaffers) ................. 6-57 

Tabel 6.31: Vergelyking van verskaffers en kliente ten opsigte van hul 

persepsies oar kliente- en markfokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-58 

Tabel 6.32: Vergelyking van verskaffers en kliente ten opsigte van hul 

persepsies oar die belangrikheid van gehaltedimensies . . . . . . . . 6-59 



1-1 

OMVANG EN DOEL VAN DIE STUDIE 

1.1 INLEIDING 

Tuisnywerhede word in 'n toenemende mate van aktuele belang as gevolg van die 

veranderde rol van die hedendaagse vrou en omdat 'n sekere behoefte eie aan vandag 

vervul word. Bekostigbare voedsel van goeie gehalte is van die uiterste belang. Dit is 

belangrik om bestanddele van swak gehalte vroegtydig te ontdek voordat produkte van 

swak gehalte gel ewer word en 'n markaandeel verloor word, byvoorbeeld meel van 

swak gehalte wat tuisnywerhede op 'n stadium negatief geraak het (Prinsloo, 1996). 

Tuisnywerhede het 'n verantwoordelikheid teenoor kliente om produkte van goeie 

gehalte teen bekostigbare pryse te voorsien. Daar word toenemende druk op tuis

nywerhede geplaas om produkte van gewenste gehalte te verskaf en om aan kliente 

se verwagtinge te voldoen. Die produkte wat voorsien word en die wyse waarop die 

produkte deur mededingers aangebied word, speel ook 'n belangrike rol. 

Die meeste klein- en mediumgrootte ondernemings, soos tuisnywerhede het nie die 

hulpbronne om konsultante van buite te huur of voltydse gehaltebestuurders aan te stel 

nie. Dit beteken egter nie dat die konsep van totalegehaltebestuur (TQM) ge"ignoreer 

kan word nie. 'n T otalegehaltebestuurprojek kan tuisnywerhede help om hul totale 

stelsel te ondersoek en te verbeter. Geen verbetering is te klein om 'n wesenlike verskil 

aan produktiwiteit en winsgewendheid te maak nie. Hoewel die inkrementele 
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veranderings volgens kaizen (Japannese term vir kontinue verbetering), oor die kort 

termyn nie 'n groot impak mag he nie, sal die verbeterings op die lang termyn 

betekenisvolle bydraes maak (ldstein, 1993:39). 

Hierdie hoofstuk word hoofsaaklik gewy aan die definiering en verduideliking van 

begrippe wat in die titel voorkom, die fundamentele probleem wat aanleiding gegee het 

tot die studie, hipoteses en doelwitte wat vir die studie gestel is en die navorsings

metode wat gebruik is. Die projekraamwerk (sien fig 1.6) verskaf 'n skematiese 

opsomming van die operasionalisering van die studie. 

1.2 VERKLARING VAN BEGRIPPE IN DIE TITEL 

Die volgende begrippe, word in meer detail omskryf en toegelig: totalegehaltebestuur 

(TQM), ewolusie van TQM en voedseltuisnywerhede. 

1.2.1 Totalegehaltebestuur (TQM) 

Volgens die ISO 9000-standaardedokument wat deur die Suid-Afrikaanse Buro vir 

Standaarde (1987:2) ontwikkel is, is totalegehaltebestuur die aspek van die totale 

bestuursfunksie wat die gehaltebeleid in ondernemings bepaal en uitvoering daaraan 

gee. Om die gewenste gehalte te bereik, vereis die verbintenis en deelname van aile 

lede van die organisasie, terwyl die aanspreeklikheid vir totalegehaltebestuur by 

topbestuur berus. Totalegehaltebestuur omvat strategiese beplanning, die toewysing 

van hulpmiddele en ander stelselgerigte gehaltehandelinge, byvoorbeeld gehalte

beplanning, -werksaamhede en -evaluering. 

Volgens Forbes (1991 :21) is TQM 'n alomvattende bestuursfilosofie wat impliseer dat 

ondernemings gelyktydig klientetevredenheid kan verhoog en koste kan verlaag deur 

foute te elimineer. 

Price en Chen (1993:96) beskou totalegehaltebestuur as 'n bestuursbenadering en nie 
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as 'n reeks programme nie. Baie van die hulpmiddele en gereedskap wat deel is van 

totalegehaltebestuur kan suksesvol in enige onderneming toegepas word, maar die 

valle voordeel kan nie verkry word sander om die prioriteite van dag-tot-dag aktiwiteite 

te verander nie. Totalegehaltebestuur is 'n bestuursfilosofie. Dit kan aangepas word 

vir 'n spesifieke omgewing en daar is net soveel maniere om TQM te implementeer as 

wat daar ondernemings is wat dit aanneem. Daar is egter een gemeenskaplike doelwit: 

elkeen in die onderneming moet daarna street om produkte en dienste te verskaf wat 

konsekwent aan die kliente se verwagtinge sal voldoen of die verwagtinge selfs sal 

oorskry. Goedgedefinieerde aktiwiteite word gebruik om kontinue verbetering van 

prosesse, produkte en dienste te bewerkstellig. TQM stel klientebevrediging voor wins. 

Klientebevrediging het behoudende winste oor die lang termyn tot gevolg, maar 'n 

winsprioriteit skep 'n korttermynfokus ten koste van langtermynwelvaart. TQM is 

gevolglik 'n benadering wat bestaan uit 'n stel ge"integreerde filosofiee, hulpmiddele en 

prosesse wat aangewend word om die onderneming se doelwitte te bereik deur tevrede 

kliente en gelukkige werkers. 

Volgens Price en Chen (1993:97) is daar vier sleutelkonsepte wat die grondslag van 

TQM vorm, naamlik mense, kontinue verbetering, prosesse en die klient. Price en 

Chen (1993:97) lig elkeen van die konsepte verder toe: 

(1) Mense. Daar word gestreef om voldoende volmag aan mense te gee sodat 

optimale resultate deur middel van spanwerk bereik kan word. Die pad na 

hierdie doelwit begin met opleiding wat fokus op kommunikasievaardighede, 

interaktiewe vaardighede en effektiewe samesprekingsvaardighede. Hierdie 

opleiding stel mense in staat om effektief deel te neem aan groepsaktiwiteite en 

betrokke te wees by die kontinue verbetering van produkte en aktiwiteite. 

(2) Kontinue verbetering. Werkers word geleer om inligting in te samel sodat 

intelligente besluite geneem kan word deur vyf keer "hoekom" te vra om by die 

oorsaak van die probleem uit te kom. Kontinue verbetering vergestalt die 

fundamentele beginsel van gehalte - die beplan-doen-kontroleer-aksie siklus 

(Plan Do Check Action - PDCA) soos aangetoon in figuur 1.1, wat ook bekend 
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staan as die Deming siklus. 

Figuur 1.1: Kontinueoverbeteringdeur die PDCAsikiU,s 

KONTINUE VERBETERING 

Be plan 
Do en 
Kontroleer 
Aksie 

Standaardisasie 

Voldoen/oortref kliente 
se verwagtinge 

Bron: Price, M.J. & Chen, E.E. 1993. Total quality management in a small, high

technology company. California Management Review, Spring, p 96. 

(3) Prosesse. Die PSP (Problem-Solving Process) in figuur 1.2 en die QIP (Quality 

Improvement Process) in figuur 1.3 is voorbeelde van basiese hulpmiddele wat 

gemeenskaplike prosesse aan mense verskaf vir kontinue verbetering van 

prosedures, produkte en dienste. 

(4) Klient. Die primere fokus van TQM is tevrede kliente en gelukkige werkers. 

Cassidy (1997) is van mening dat 'n onderneming tot mislukking gedoem is as 

daar nie op 'n gereelde basis bepaal word of aile prosesse nog in staat is om te 

produseer wat die klient wil he, nodig het of verwag nie. 
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Figuur 1.2: 'n Voorbe'elcf van 'n probleembplo$sing$'prose~/ 

· Stap 4 

Stap 2 
Ontwikkel 
oplossing 

Bron: Price, M.J. & Chen, E.E. 1993. Total quality management in a small, high

technology Company. California Management Review, Spring, p 97. 

Hamilton en Smith (1993:14) sien totalegehaltebestuur as 'n aktiewe gehaltestelsel 

regdeur die onderneming. lnspeksie van produkte en dienste word hoofsaaklik vervang 

deurweldeurdagte beplanning, beheer en kontinue verbetering van prosesse. Werkers 

in aile afdelings word opgelei en gevolmagtig om vermorsing te identifiseer en te 

elimineer. 

De Raad (1996:35), sekretaris-generaal van die European Foundation for quality 

management, het TQM beskryf as sinoniem met kontinue verbetering. Dit beteken om 

dinge more beter te doen as wat dit vandag gedoen is. Dit impliseer verandering - en 

verandering vereis persoonlike toegewydheid. Omdat verandering beteken dat dinge 

anders gedoen word, skep dit onsekerheid en frustrasies by die persone wat betrokke 

is. Volgens Moore ( 1993: 17) het totalegehaltebestuur meer as net 'n nuwe tipe van 

bestuur geword: dit het die sleutel tot oorlewing geword. 
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Figuur 1.3: Die gehalteverbeteringsproses 

ldentifiseer uitset 

I 
ldentifiseer klient 

' ldentifiseer klientvereistes • I Sit vereistes om na spesifikasies 

' ldentifiseer stappe in werksproses 

Kies maatstawwe 

' Bepaal prosesvermoe 

' 
PROBLEEMOPLOSSING 

Produseer uitset 

PROBLEEMOPLOSSING 

• 

Bron: Price, M.J. & Chen, E.E. 1993. Total quality management in a small, high

technology company. California Management Review, Spring, p 100. 
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Intense mededinging en verhoogde bewustheid van kliente dra by tot die erkenning van 

gehalte as 'n mededingende voordeel. Volgens die PIMS-analise (Profit Impact of 

Marketing Strategy van die Strategic Planning Institute, U.S.A) het gehalte prys vervang 

as die sleutelveranderlike van markaandeel en winsmarges. 

Totalegehaltebestuur beteken dat gehalte regstreeks deur die hele onderneming 

toegepas moet word. 

Gehaltebestuur behels die interaksie tussen onder meer vier primere faktore: 

(1) die produk wat gelewer word, 

(2) die kleinhandelaar (in hierdie geval die tuisnywerheid) en hoe die produk verkoop 

word, 

(3) die klient met bepaalde verwagtinge van die produk, en 

(4) diens gelewer tydens verkope van 'n produk aan die klient en hantering van 

klagtes. 

1.2.2 Ewolusie van totalegehaltebestuur 

Die belangrikheid van TQM word vergestalt in die ewolusieproses van totalegehalte

bestuur, soos skematies in figure 1.4 en 1.5 voorgestel. Totalegehaltebestuur is 'n 

logiese uitbreiding van die maniere waarvolgens gehalteverwante praktyke uitgevoer 

word. Gehalte is oorspronklik (in die 1930's) deur inspeksie bereik en het beteken dat 

foute uitgeskakel moes word voordat die die klient dit kon agterkom. Die konsep van 

"gehaltebeheer" (quality control- QC) het 'n meer sistematiese benadering ontwikkel 

om nie net probleme ten opsigte van gehalte op te spoor nie, maar dit ook reg te stel 

(byvoorbeeld tydens die massaproduksie-era van die Tweedewereldoorlog). Gehalte

versekering (quality assurance- QA) het tussen 1950 en 1970 die verantwoordelikheid 

van gehalte uitgebrei om ander funksies bo en behalwe die werklike produksie in te 

sluit. Meer gesofistikeerde statistiese gehaltebeheertegnieke is in toenemende mate 

gebruik. Totalegehaltebestuur (TQM) sluit al bogenoemde aspekte in, asook 'n paar 

onderskeidende terme wat ontwikkel is om 'n duidelike sprong te maak van die 

tradisionele benadering tot gehalte na 'n totalegehaltebestuursbenadering (Slack, 
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Chambers, Harland, Harrison & Johnston, 1995:102). 

Figuur 1.4: Ewolusieproses van totalegeh~ltebestuur 

• Hele aktiwiteit betrokke 

___ ___.,... • Gehaltestrategie 

TQM • Spanwerk 

• Werknemerbemagtiging 

• Betrek kliente en verskaffers 

• Gehaltestelsels 

• Koste van gehalte 

• Probleemoplossing 

• Gehaltebeplannning 

• Statistiese metodes 

• Proseswerkverrigting 

• Gehaltestandaarde 

• Foutafvalligheid 

• Verbetering 

Bron: Slack, N., et al. 1995. Operations management. London: Pitman, p 102. 

Volgens Rabbit en Bergh (1994:24) is TQM 'n voorvereiste vir leierskap in die mark en 

oorlewing. Figuur 1.5 toon die ewolusie van gehalte vanaf inspeksie tot totalegehalte

bestuur aan. 
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Produk- gehalte 
Produk- betroubaarheid 

spesifikosies Opleiding 
QC QA 

Inspeksie-
QA rekords 

Laag 

Bron: Rabbit, J.T. & Bergh, P.A. 1994. The ISO 9000 book. 2"d edition. New York: 

Amacom Books, p 24. 
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1.2.3 Voedseltuisnywerhede 

Aangesien daar nie 'n formele definisie vir voedseltuisnywerhede gevind kon word nie, 

word die volgende definisie vir die doeleiendes van hierdie studie gestel: 

'n Voedseltuisnywerheid is 'n besigheidseenheid wat as 

bemarkingsterrein of afsetpunt dien waar handvervaardigde 

kunsitems, naaldwerk en voedselverwante artikels en produkte deur 

deelnemende lede van 'n tuisnywerheid aan die publiek te koop 

aangebied word. Voedseltuisnywerhede kan as 'n handels

kooperasie (minimum ledetal van 11 persone vereis), beslote 

korporasie (1 - 10 lede) of privaat maatskappy (1 -50 lede) bedryf 

word. 

LET WEL: Wanneer daar verder in die studie na produkte verwys word, sluit dit die 

produkte in soos in die definisie vir tuisnywerhede gespesifiseer. Die titel fokus op 

voedseltuisnywerhede aangesien aile tuisnywerhede volgens die navorsingsresultate 

(kyk hoofstuk 6, afd 6.2.3) grootliks inkomste verdien uit die verkoop van gebak (96 

persent). Wanneer daar verder in die studie na tuisnywerhede verwys word, word 

voedseltuisnywerhede ge"impliseer. 

Die matriks in tabel 1.1 gee 'n visuele voorstelling van die omvang van tuisnywerhede 

in terme van bedryf, ondernemingsvorm en vestiging om die fokus duideliker te maak. 

Die danker segmente in tabel 1.1 dui aan watter bedrywe, ondernemingsvorme en 

vestiging in die definisie vir tuisnywerhede ingesluit word. 

Na aanleiding van die sentrale regering se dereguleringsaksies, en volgens inligting wat 

van die Registrateur van Kooperasies ontvang is, is 'n kooperasie nie meer die enigste 

manier waarop 'n individu of 'n groep persone tuisvervaardigde voedsel mag verkoop 

nie. Met die enkele voorwaarde dat die kombuise van persone wat van voorneme is 

om tuisvervaardigde voedsel te lewer, deur die plaaslike gesondheidsinspekteur goed-



1-11 
Omvang en doelwitte van die studie 

gekeur is, kan 'n persoon tuisgebak en handvervaardigde artikels 6f deur middel van 

'n eie gelisensieerde sakeperseel, 6f deur 'n bestaande onderneming (kafee, bakkery, 

supermark of restaurant) bemark. Kafees, bakkerye, supermarkte en restaurante word 

vir die doeleindes van die studie uitgesluit. 

Tabel 1.1: Matriks om die omvang van tuisnywerhede virhie:rdie studie voor 
te stel 

BEDRYWE 

ONDERNE

MINGS

VORME 

VESTIGING 

Vennootskap 

Finansies 

Versekering 

Eiendomswese 

Publiek 

Bakkery 

Die doel met die oprigting van 'n kooperatiewe tuisnywerheid is hoofsaaklik om die 

deelnemende lede in staat te stel en die geleentheid te bied om handvervaardigde 

produkte of artikels op die voordeligste wyse van die hand te sit (Rautenbach 1988:8). 

Alvorens die ko6perasie met sake kan begin, moet die vereistes van verskeie wette en 

ordonansies nagekom word. 

Die voordeel van 'n ko6peratiewe tuisnywerheid is dat 'n groot aantal individue as lede 

kan registreer en die werk verdeel. lndien daar besluit sou word om eerder 'n beslote 

korporasie te stig, is die aantal lede tot tien beperk, en by 'n private maatskappy, tot 

vyftig. 

'n Ko6perasie is nie belastingpligtig nie, en elke lid word op sy of haar persoonlike 

inkomste, volgens normale belastingskale belas. By 'n beslote korporasie of maat

skappy word die winste teen maatskappykoerse belas en die balans word onder die 

lede verdeel. 
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Die eerste tuisnywerheid as handelskooperasie het in 1957 ontstaan toe vrouens van 

Suid-Afrikaanse boere 'n afsetpunt vir hul handvervaardigde artikels en gebak gesoek 

het en hul eggenote hulle geadviseer het uit die raamwerk van kennis opgedoen met 

landboukooperasies (Retief, 1996). 

Volgens Goldman (1994:39) is daar 'n golf van vroue-entrepreneurs wat die kleinsake

sektor hervorm wat een van die mees dinamiese dele van die ekonomie is. Die 

tuisnywerheidbedryf raak toenemend 'n populere ondernemingsvorm vir vroue wat 'n 

beroep en die verantwoordelikheid van 'n gesin wil balanseer. 

Volgens Van Biljon (1996:10) bied tuisnywerhede vandag 'n instrument waardeur die 

lede tradisionele en selfs moderne produkte en artikels kan bemark. In die proses word 

'n eie onderneming geskep en is elke lid in eie reg 'n entrepreneur wat die Republiek 

van Suid-Afrika so nodig het, en mag die verborge eienskappe van 'n tipiese 

ondernemer in die proses uitgelig word. 

Die belangrikheid van entrepreneurs vir Suid-Afrika word verder in tabel 1.2 toegelig. 

'n Belangrike maatstaf vir ekonomiese welvaart in 'n land is die vlak van 

werkverskaffing. Dit gaan nie goed met Suid-Afrika op die gebied van werkverskaffing 

nie. Suid-Afrika se werkloosheidskoers is die hoogste (waarvan rekord gehou is) van 

aile ontwikkelde of ontwikkelende Iande. Werkloosheidsyfers vir die ses Iande wat met 

Suid-Afrika vergelyk is, soos aangedui in tabel 1.2, wys werkloosheid van 15,7 persent 

in Jamaika en Algerie, as een van die Iande met 'n onrusbarende hoe 

werkloosheidskoers van 21 , 1 persent. Daarteenoor was die werkloosheidsyfer vir Suid

Afrika in 1994 32,6 persent (NPI, 1996:36). 

Daar is 'n verswakking in Suid-Afrika se ekonomie en veral die skepping van 

werksgeleenthede. Ongeveer 400 000 nuwe werksgeleenthede moet elke jaar geskep 

word om die nuwe toetreders tot die arbiedsmark te akkommodeer. Dit is feitlik 

onmoontlik as in gedagte gehou word dat een persent groei 37 480 nuwe 

werksgeleenthede skep. Verskeie opsies vorm deel van die huidige debat oor Suid

Afrika se ekonomiese toekoms waarvan die bevordering van entrepreneurskap een 
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opsie is (NPI, 1996:36). 

Die bestuur van 'n tuisnywerheid plaas bepaalde verantwoordelikhede op die entre

preneur. Aktiwiteite behoort deeglik beplan te word, die teikenmark ontleed te word en 

'n strategie om die doelwitte te bereik geformuleer te word . 

. ... . Iab~l:>~~2rVerg~~J;lt11ng'vaniil 
, ",,:.-:..-,,ic;;;.:: .. D¥¥(*:~~~,: i"'"i ~;,,,,><<·r;c;,;''' · .. ' 

lndustriele Iande 1992 7,8 

(gemiddeld) 

Latyns-Amerika 1990 8,4 

(gemiddeld agt Iande) 

Jamaika 1990 15,7 

Joego-Siawie 1990 16,4 

Spanje 1992 18,4 

lerland 1991 19,0 

Trinidad en Tobago 1992 19,6 

Algerie 1991 21,1 

Suid-Afrika 1994 

Bron: NPI. 1996. Productivity Focus. Pretoria: NPI, p 35. 

1.3 MOTIVERING OM TQM BY TUISNYWERHEDE TE IMPLEMENTEER 

Retief (1996), voorsitter van HITSA (Home industries/tuisnywerhede van Suid-Afrika), 

se in 'n persoonlike onderhoud dat baie tuisnywerhede elke jaar gevestig word, maar 

hul deure sluit na slegs 'n paar maande van sake as gevolg van swak bestuur en van 

produkte met swak gehalte. Retief ( 1996) is verder van mening dat daar 'n definitiewe 
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behoefte is aan TQM en riglyne om TQM toe te pas en te implementeer. Tuisnywer

hede wat misluk verrig volgens haar skade aan die algemene beeld van die bedryf. 

Volgens Barrier (1994:62) is die struktuur van klein ondernemings, waar die 

betrokkenes mekaar goed ken (soos tuisnywerhede), ideaal vir die vloei van idees wat 

noodsaaklik is vir 'n effektiewe totalegehaltepoging. Ondernemings wat bereid is om 

die idee te aanvaar dat gehalte 'n nimmereindigende proses is, sal die positiewe 

resultate wat deur kontinue ontdekking en herontdekking gebring word, ervaar. 

Die volgende klein- en middelslagondernemings se suksesverhale na die 

implementering van TQM kan as motivering dien as 'n totalegehaltebestuursprogram 

by tuisnywerhede geloods word: 

"Grand Rapids Spring & Wine Products" in Michigun VSA se tydige 

aflewering het oor vyf jaar vanaf 60% na 95% gegroei, terwyl voorraad 

30% verminder het en verkope verdubbel het nadat 'n kultuur van gehalte 

in 9ie onderneming geskep is (Galagan, 1992:26). 

John Wallace, die uitvoerende hoof van Wallace Co. Inc., 'n verspreider 

van pype, onderdele en kleppe se: "Wallace's bottom line has been 

remarkably impacted by quality. Sales increased 69% from 1987 to fiscal 

1990 - ringing in at an amazing ninety million dollar. And, market 

presence has also experienced a boom since quality made the scene at 

Wallace. The company's market share is up from 1 0% in 1987 to an 

amazing 18% in 1990." (Forbes, 1991 :20) 

Volgens Moore (1993: 17) werk totalegehaltebestuur net so goed vir klein as groot 

ondernemings. Totalegehaltebestuur kan meer effektief toegepas word in kleiner 

ondernemings omdat mense in 'n klein onderneming direkte interaksie met kliente en 

met mekaar het. 

Marlow Bpk, 'n klein onderneming in Dallas, se werkerskorps het binne 
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vier jaar van vyf werkers tot 160 gegroei. Die onderneming se 

markaandeel het met 50 persent gestyg en daar was 'n jaarlikse 

verhoging in produktiwiteit van 1 0 persent nadat 'n totalegehaltebestuurs

program suksesvol toegepas is (Moore, 1993: 18). 

In Suid-Afrika as derdewereldland, met eerstewereldelemente, word eerste

wereldstandaarde toenemend bedreig. Voedselsoorte soos eiers, hoender, kalkoen en 

gemengde vleissoorte in pasteie en wors kan gevolglik maklik blootgestel word aan 

skadelike bakteriee byvoorbeeld Salmonella sp. Dieselfde voedselsoorte (behalwe 

eiers), is ook hoofsaaklik verantwoordelik vir die bakteriee Clostridium perfringens. 

(Steenkamp, 1995:1 0). Higiene as gehalte-eienskap word dus belangriker. 

Daar is 'n duidelike toename in voedselgehalte-verwante klagtes. Die Verbruikersraad 

ontvang voortdurend klagtes oor voedselpryse en gehalte van produkte, soos suur 

melk. T otalegehaltebestuur ten opsigte van voedsel het die afgelope tyd al hoe meer 

onder die soeklig gekom deur die toepassing van voedselhigienebestuur volgens SABS 

049 wat reiniging (metodes\toerusting\middels), plaagbeheer, die voedselver

werkingsarea en die skoonmaakbegroting in ag neem (Steenkamp, 1995:11 ). 

Deur 'n effektiewe totalegehaltestelsel te implementeer, kan die gevolge verreikend 

wees betreffende gehalte en produktiwiteit by tuisnywerhede. Oakland (1995:114) se 

definisie van 'n totalegehaltestelsel word ter verduideliking verskaf: "A quality system 

is an assembly of components, such as the organisational structure responsibilities, 

procedures, process, and resources." 'n Totalegehaltestelsel verwys na die wyse 

waarop 'n onderneming georganiseer moet word sodat die menslike, administratiewe 

en tegniese faktore wat gehalte be'invloed, onder beheer is. 

1.4 OMVANG EN OMSETVAN TUISNYWERHEDE 

Statistieke van De Goede ( 1994) toon 'n toenemende groei en belangrikheid van 

tuisnywerhede aan. In 1983 was die totale verkope van kooperatiewe tuisnywerhede 

R14,5 miljoen. Vyf jaar later (in 1988) het die syfertot R29,5 miljoen gestyg en in 1993 
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staan die verkope op R51 ,6 miljoen. In die eerste vyf jaar het die verkope met 

nagenoeg 97 persent gestyg, terwyl die toename in die volgende vyf jaar 75 persent 

beloop het. Alhoewel die persentasie styging in die totale verkope 'n dalende tendens 

oor die laaste jare getoon het, is die toename nogtans noemenswaardig, veral in die lig 

van die moeilike ekonomiese tye wat die afgelope paar jaar ervaar is. Die getal 

tuisnywerhede moet ook in ag geneem word. Dertien jaar gelede was daar 98 

tuisnywerhede, sewe jaar gelde het die getal 'n hoogtepunt bereik op 149 

tuisnywerhede en die getal het tot 109 in 1996 gedaal. In 1999 was daar 121 

tuisnywerhede. Alhoewel die getal tuisnywerhede 'n afnemende tendens toon, het die 

totale verkope gestyg wat 'n aanduiding is dat die kleiner getal tuisnywerhede steeds 

hul verkope verhoog. 

Volgens De Goede (1994) bied die kooperatiewe ondernemingsvorm virtuisnywerhede 

en hul lede die meeste voordele. Een van die grootste redes is dat kooperatiewe 

tuisnywerhede nie slegs 'n diens aan die gemeenskap lewer nie, maar dat lede die 

geleentheid gebied word om hul valle potensiaal te bereik deur nuwe vaardighede aan 

te leer. 

1.5 PROBLEEMSTELLING 

Die verwagtinge van kliente ten opsigte van gehalteprodukte wat deur tuisnywerhede 

verskaf word, word daagliks hoer en die probleem om gehalte by die bron te verseker 

en te beheer, word ook al hoe moeiliker. Volgens Retief (1996), voorsitter van HITSA 

(1996) ontstaan gehalteprobleme omdat die meeste tuisnywerhede klem le op die 

besnoeiing van koste en tydige lewering van produkte ten koste van gehalte. Die 

gebrek aan voorgestelde standaarde vir produkte en prosesse veroorsaak probleme en 

die koste van swak gehalte produkte is hoog. 

Volgens Retief (1996) word die verantwoordelikheid vir die implementering en beheer 

van gehalte by tuisnywerhede nie aan 'n spesifieke persoon toegeken nie en die mark 

wat verloor word, weens produkte van swak gehalte, word nooit in ag geneem nie. Die 

verslapping van gesondheidsregulasies van die sentrale regering oor die inspeksie van 
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voedselprodukte in die informele sektor het ook gehalte-implikasies vir tuisnywerhede. 

Totalegehaltebestuur is noodsaaklik vir tuisnywerhede om te oorleef en om byte dra 

tot werkskepping. 

Die fundamentele probleem is dat die meeste tuisnywerhede in gebreke bly om 

totalegehaltebestuur effektief te implementeer en toe te pas. 'n Totalegehalte

model vir tuisnywerhede ontbreek. 

1.6 DIE HIPOTESESTELLING 

Die hipoteses wat vir hierdie studie gestel word, is: 

• dat tuisnywerhede sukkel om te oorleef omdat TQM nie figureer nie, 

• dat daar 'n behoefte is om gehaltestandaarde vir produkte, dienste en stelsels 

van tuisnywerhede te skep, 

• dat daar nie inligting oor die verband tussen verbeterde gehalteprodukte en 

tevrede kliente is nie, en 

• dat daar onsekerheid is of higieniese praktyke tydens vervaardiging van voedsel

produkte toegepas word. 

1.7 STUDIEDOELWITTE 

1. 7.1 Primere doelwitte 

Die primere doelwitte van hierdie studie is om: 

• die rol van TQM in tuisnywerhede te ondersoek, 

• gebiede uit te wys waar gehalte van die proses, produk en diens deur 

tuisnywerhede gelewer, verbeter kan word, 

• 'n totalegehaltemodel daar te stel wat ge"implementeer kan word ter verbetering 

van totale gehalte, en 

• die eienskappe van produkte wat gelewer word te ondersoek om die verband 

tussen produkte van goeie gehalte en tevrede kliente te vind. 
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1. 7.2 Sekondere doelwitte 

Die sekondere doelwitte van hierdie studie is om: 

• te bepaal of tuisnywerhede in 'n kultuur van gehalte bele, dit wil se, of daar 'n 

vriendelike omgewing vir totalegehaltebestuur (TQM) bestaan, 

• te bepaal of tuisnywerhede gereed is om TQM te implementeer, 

• die voordele van TQM vir tuisnywerhede uit te wys, 

• te bepaal hoe gehaltebestuur tans toegepas word, en 

• te bepaal of kliente (verbruikers) tevrede is met die produkte wat verskaf word 

en die diens wat gelewer word. 

1.8 NAVORSINGSMETODE 

Die navorsingstrategie behels 'n empiriese ondersoek deur middel van 'n 

gestruktureerde vraelys aan aile tuisnywerhede in die Republiek van Suid-Afrika. Die 

populasie bestaan uit 121 tuisnywerhede landswyd. Die totale populasie is in die 

empiriese ondersoek betrek wat die betroubaarheid en geldigheid van die studie 

verhoog het. 

Drie meetinstrumente is in die studie gebruik, naamlik vraelyste, onderhoudvoering en 

waarneming. 

'n Kwalitatiewe en kwantitatiewe benadering is gevolg. Data wat verkry is uit 

onderhoudvoering met belanghebbende partye en waarneming van stelsels en 

prosedures by tuisnywerhede, is gebruik om die belangrikheid en voordele van 'n 

totalegehalte-bestuursbenadering in die tuisnywerheidbedryf in die Suid-Afrikaanse 

konteks te ondersoek. 

'n Totalegehaltemodel is uit die literatuur ontwikkel en gehalte by tuisnywerhede is 

vergelyk en getoets aan die hand van die model. Die studie tref ook 'n vergelyking 

tussen kooperatiewe tuisnywerhede en nie-kooperatiewe tuisnywerhede se 
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implementering van TQM en die sukses wat hulle behaal. 

Hipoteses is verder getoets deur die tuisnywerhede wat aan die ondersoek deelge

neem het in terme van jaarlikse omset in drie groepe te verdeel: klein, medium en groot 

tuisnywerhede (op grond van inligting uit die vraelyste verkry). Hierna is 'n 

verteenwoordigende onderneming uit elke groep gekies. 'n Dieptestudie met behulp 

van waarneming, gestruktureerde vraelyste en onderhoude met onderskeie groepe in 

die tuisnywerheidsbedryf (leweransiers van tuisnywerheidprodukte, 

kleinhandelaar/direksie (tuisnywerheidwinkel) en die klient (verbruiker)), is in elk van 

bogenoemde drie ondernemings geloods word. 

1.9 STATISTIESE VERWERKINGSMETODES 

Die volgende statistiese verwerkings is gedoen: 

• Faktorontleding van items in die vraelys wat opgestel is om TQM te meet. 

• Eenrigting ANOVA F-toetse. 

• Scheffe toetse. 

• Grafiese voorstelling van die totalegehaltebestuurprofiel van die tuisnywerheid

sektor volgens die dimensies van gehaltebestuur. 

• Bepaling van die verband tussen dimensies van gehaltebestuur en moontlike 

determinante daarvan. 

1.10 ORieNTASIE EN STRUKTUUR VAN DIE PROEFSKRIF 

Die studie word op die volgende wyse hanteer en uiteengesit: 

Hoofstuk 1 waarin 'n agtergrond tot die probleem gebied, en hipoteses en doelwitte 

vir die studie gestel word. 

Hoofstuk 2 waarin die geskiedenis en ewolusie van gehalte en die belangrikheid 

van TQM in tuisnywerhede bespreek word. 
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Hoofstuk 3 waarin die beplanning, beheer en verbetering van gehalte en die 

HACCP stelsel verduidelik word. 

Hoofstuk 4 waarin 'n proto-model van totalegehaltebestuur by tuisnywerhede uit 

die literatuur ontwikkel word. 

Hoofstuk 5 waarin die navorsingsmetodologie beskryf word. 

Hoofstuk 6 waarin die navorsingsresultate bespreek word. 

Hoofstuk 7 waarin 'n samevatting verskaf en gevolgtrekkings en aanbevelings 

gemaak word en die finale aangepaste model voorgestel word. 

1.11 BEPERKINGE VAN DIE STUDIE 

Hierdie studie is onderhewig aan die volgende beperkinge: 

• Daar bestaan weinig geskrewe inligting of literatuur oor tuisnywerhede. 

• Die studie word beperk tot die Suid-Afrikaanse tuisnywerheidbedryf in 1999. 

1.12 BYDRAE TOT KENNIS 

In die studie is aile dimensies van die bestuur van gehalte by tuisnywerhede ondersoek 

en geevalueer en 'n TQM model vir tuisnywerhede word ontwikkel. Die resultate kan 

ook gebruik word vir ander klein- en middelslagondernemings in die voedselbedryf. Die 

totalegehaltekonsep, uit die oogpunt van die verskaffer, kleinhandelaar en klient, is ook 

getoets. 

Aangesien daar weinig geskrewe literatuur, handleidings of bestuursriglyne vir die tuis

nywerheidbedryf bestaan, wil hierdie studie s6 'n leemte vul in 'n bedryf wat van 

toenemende belang word, by wyse van die ontwikkeling van 'n totalegehalte

bestuursmodel. Breedvoerige aanbevelings ter verbetering van gehalte en die 
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implementering van die TQM model, word ook gemaak. 

1.13 SAMEVATTING 

Ten slotte word 'n projekraamwerk verskaf wat die konseptualisering en opera

sionalisering van die studie skematies voorstel. 
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Figuur 1•6:. Projekraamwerk 

PARADIGMATIESE VERBANO: TOTALEGEHALTEBESTUUR (TQM) 

liAY_QR_SJN~GSDO_MEiti: 

Die Suid-Afrikaanse tuisnywerheidbedryf 

PROSESJlAILS_ELEJHIEWE 
NAVORSINGSPROBLEEM: INTER.N.Al.ISERINY 
Kemworde: (konseptualisering): 
tuisnywerhede, voedselgehalte, c: - ASQC konferensie & HACCP 

- Konsultasie met HITSA, promotor, gehaltebestuursmodel, gehalte-
medepromotor implementering 

- Navorsingsontwerp 
- Sekondere navorsing 

OORHOOFSE DO_E_LS_T_ELLtNG: Die ontwikkeling van 'n totalegehaltemodel vir 
tuisnywerhede 
GE"iMPJ.ISEERDE FOK.U.S.; Evaluering van TQM by tuisnywerhede in Suid-Afrika e 
ontwikkeling van model. 

NAYO.RSJNG.SJRA TEGlE..: 'n Kwalitatiewe en kwantitatiewe benadering: • n 
opname deur middel van 'n gestruktureerde vraelys . 

.JL 

OPERASIONALISERIN( DOEL METODOLOGIE 

FASE 1 (hoofstukke 2 & 3) BE.S.KRYWENO; Raadpleging van sekondere 
Totalegehaltemodel en primere bronne: literatuur, 
(teoreties), agtergrond tot navorsers en deskundiges. 
totalegehaltebestuur, 
gehaltebeplanning, -beheer 
en -verbetering. 

FASE 2 (hoofstuk 4) ~ER.KENN_EN_O_& E..MPJRIE_SE OPNAME: 
BESK_RY11!LEN_D.;AIIe Deur middel van vraelyste, 
tuisnywerhede in Suid- onderhoudvoering en 
Afrika. waameming en die bepaling 

BESKRYWEND:Die van ander elemente van die 

elemente van die totale- model. 

FASE 3 (hoofstukke 5,6,7) B_ESKRYWEND: Die Die i~te~rasie van _sekondere 
totalegehaltemodel vir en pnmere navorsmgs-
tuisnywerhede resultate 

Samevatting, gevolgtrekkings, aanbevelings en voorlegging van TQM model 
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DIE GESKIEDENIS EN EWOLUSIE VAN TOTALEGEHAL TEBESTUUR EN DIE 

BELANGRIKHEID VAN TQM IN TUISNYWERHEDE 

2.1 INLEIDING 

Perspektief op gehalte en gehaltebestuur kan verkry word deur die pad wat 

totalegehaltebestuurtot vandag geloop het, in oenskou te neem. Die mens se behoefte 

aan gehalte bestaan al sedert die begin van die geskiedenis. Die maniere om daardie 

behoeftes te bevredig, naamlik die bestuursprosesse vir bereiking van gehalte, het 

omvangryke en deurlopende veranderinge ondergaan. 

Volgens Bounds, Yorks, Adams en Ranney (1994:46) is die skuif na TQM vir baie 

bestuurders rewolusioner omdat die leerstellings van die nuwe paradigma so radikaal 

van vorige bestuurspraktyke verskil. Gehaltebestuur het voorheen slegs die inspeksie 

van klaarvervaardigde produkte behels, waar TQM gehalteverbeteringsaksies in aile 

ondernemingsfunksies vereis. Dit het beide 'n rewolusie van denke en gedrag vereis. 

Aile bestuurders het nie tred gehou met die ontwikkeling van benaderings tot gehalte 

nie. 

Volgens Crawford (1998), besturende direkteur van BESA (Business Exellence South 

Africa), het die meeste bestuurders eenstemmigheid bereik dat hulle grootliks besig 

is om vure dood te slaan wat hul fokus wegneem van belangrike strategiese take. 

Suid-Afrikaanse bestuurders is die afgelope drie jaar gedwing om vernuwend oor 



2-2 
Ewolusie en be/angrikheid van TQM 

bestuur te dink. Nuwe leierskapparadigmas is geskep. Daar word vereis dat 

bestuurders die vermoe en durf aan die dag moet le om verby die horison te kyk en 

meganismes en hulpmiddels (soos TQM) moet implementeer om 'n nuwe, dinamiese 

visie te verkry. 

Weest ( 1999), korporatiewe gehalteversekeringsbestuurder van ESKOM, is van mening 

dat ekonomiese realiteite steeds onseker is, maar dat 'n duidelike tendens waargeneem 

kan word. Baie ondernemings en instansies posisioneer hulself vir die toekoms deur 

middel van TQM. TQM impliseer nie slegs produkgehalte nie, maar omsluit elke 

aktiwiteit en proses wat deur elke werknemer in die onderneming uitgevoer word. TQM 

omvat ook gehalte van organisasie (quality of organisation) en lewensgehalte (quality 

of life). 

Die ewolusie en veranderinge in die benadering tot totalegehaltebestuur kan volgens 

Feigenbaum (1986:20) en Juran (1991 :18), in vier eras uiteengesit word, naamlik die 

vakmanskapera (afd 2.2), die inspeksie-era (afd 2.3), die statistiese gehaltebeheerera 

(afd 2.4) en die bestuursera (afd 2.5). Bounds et al (1994:60) en Garvin (1988:21) 

identifiseer 'n vyfde era, die strategiese gehaltebestuursera (afd 2.6). 

Volgens Garvin (1988:3 & 21) het die meeste moderne benaderings tot gehalte 

geleidelik ontwikkel en kan die begin van strategiese gehaltebestuur nie presies dateer 

word nie. 'n Nuwe visie het egter in 'n toenemende aantal ondernemings tot stand 

gekom, en dit het 'n dramatiese verandering in perspektief tot gevolg gehad het. Vir 

die eerste keer toon topbestuur 'n belangstelling in gehalte en word gehalte gekoppel 

aan winsgewendheid en in die strategiese beplanningsproses ingesluit. 

Die gehaltekundiges se onderskeie filosofiee, bydraes en beginsels vir elke era word 

verder in hierdie hoofstuk uitgelig. Vooruitskattings vir die toekoms van TQM en 

hoofneigings wat veral in die vroee 1990's groat entoesiasme uitgelok het, word in 

afdeling 2. 7 bespreek. 

Volgens Retief (1996) word kliente se verwagtinge en standaarde ten opsigte van 
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produkte wat tuisnywerhede verskaf daagliks hoer. Die kenmerke en belangrikheid van 

TQM vir tuisnywerhede word in afdeling 2. 7 bespreek. 

2.2 DIE VAKMANSKAPERA 

Die oordeelkundige verbruiker het jare gelede "gehaltetegnieke" toegepas wanneer 

vrugte en groente op die mark gekoop is, deur dit om te draai en te druk en te toets vir 

fermheid, varsheid en geskiktheid vir die doel van verbruik. As die produk nie aan die 

vereistes voldoen het nie, het aankope nie plaasgevind nie. Die potensiele verbruiker 

het heftig gereageer teenoor produkte van swak gehalte (Flood, 1993:3). 

In die jare wat die twintigste eeu voorafgegaan het, is bestuur van gehalte volgens die 

Juran Institute (1993:8-3) op die volgende beginsels gebaseer: 

• lnspeksie van produkte deur verbruikers, wat ook vandag nog in baie markte 

gebruik word. Die meeste produkte is volgens Juran (1995:554) plaaslik 

verkoop, wat tot gevolg gehad het dat die vakman 'n persoonlike aandeel in die 

bevrediging van verbruikers se gehaltevereistes gehad het. 

• Die vakmanskapkonsep, waar kopers op die vaardighede en reputasie van 

opgeleide, ervare vakmanne vertrou het. Sommige vakmanne het reputasies 

ontwikkel wat buite hul dorpsgrense gestrek het, en is deur die samelewing as 

lewende, nasionale skatte beskou. 

Na gelang handel buite dorpsgrense uitgebrei het en tegnologie ontwikkel het, is 

addisionele konsepte en hulpmiddels ontwikkel om te help met die bestuur van 

gehalte, soos spesifikasies deur monsters en waarborge vir gehalte in 

verkoopskontrakte. In groter dorpe het vakmanne hul in monopolistiese gildes 

georganiseer. Hierdie gildes was oor die algemeen streng in hul afdwinging van 

produkgehalte en het volgens Flood (1993:50) 'n hoe vlak van vaardigheid en gehalte 

vereis. Hul strategiee het die volgende aspekte ingesluit: 

• spesifikasies vir insette (grondstowwe, prosesse en klaarprodukte) 

• evaluering van die werkverrigtinge van lede van die gilde 

• uitvoerbeheermaatreels vir klaarprodukte 
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Die vroee Amerikaanse benadering tot bestuur van gehalte het praktyke van die 

Europese Iande nagevolg. Vakleerlinge het 'n vaardigheid aangeleer en is as 

vakmanne gekwalifiseer, waarna sommiges onafhanklike winkels of afsetpunte beheer 

het (Juran Institute, 1993:8-4). 

Volgens Rissik (1947:23) het die einde van hierdie era aangebreek met die ontstaan 

van die behoefte aan onderling uitruilbare onderdele. Onderdele is toe volgens 

presiese afmetings vervaardig. Dit het egter geblyk dat 'n mate van speling wei 

toegelaat moet word in die vervaardiging van onderling uitruilbare onderdele. Die 

behoefte aan grense vir speling het die stelsel van meting tot gevolg gehad, wat die 

basis van inspeksiebeginsels gevorm het en 'n nuwe era ingelui het. 

2.3 DIE INSPEKSIE-ERA 

Volgens Flood (1993:5) het die lndustriele Rewolusie, met sy oorsprong in Europa, 'n 

omwenteling in die vervaardiging van produkte veroorsaak. Massaproduksie in groot 

fabrieke met baie werkers het addisionele meetinstrumente van gehalte en 

gehaltestrategiee geeis. Die fabriekstelsel het vinnig die klein, onafhanklike winkeltjies 

van vakmanne oorheers. Die vakmanne het fabriekswerkers geword en die wat in 

beheer van winkeltjies was, fabrieksvoormanne. Gehalte is nog steeds kontroleer deur 

middel van die vakmanne se vaardighede saam met departementele inspeksies of 

oudits deur toesighouers. Die lndustriele Rewolusie het volgens die Juran Institute 

(1993:8-4) ook die groei van addisionele strategiee versnel, soos: 

• geskrewe spesifikasies vir grondstowwe, prosesse, klaarprodukte en toetse 

• meting deur middel van meetinstrumente (liniale en skale) en laboratoriumtoetse 

• standaardisasie 

Aan die einde van die negentiende eeu het Amerika Europese tradisies verbreek deur 

die Taylor-stelsel van "wetenskaplike bestuur" aan te neem. Fred Taylor het ontdek dat 

produksie verhoog word deur take in kleiner elemente te verdeel, aan werkers toe te 

deel en spesiale gereedskap te verskaf (Reilly, 1994:4). Amerika was in 'n 

snelgroeiende fase en het 'n onvoorsiene groei in vraag na sy goedkoop produkte 
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ervaar. Groot getalle nie-Engelssprekende en onopgeleide immigrante het die 

arbeidsmag binnegestroom. lndustriee was op daardie stadium nuut en die leiers het 

geen alternatief vir Taylorisme gesien nie. Nuwe industriee, sowel as die hele nasie, 

het gegroei uit hierdie basis van lae koste en lae geskoolde arbeid (Rabbitt en Bergh, 

1994:2). 

Namate besighede gegroei het, het beplanning nie meer net op produksie gefokus nie. 

Die fisiese omgewing is verander om ook vir ander werkers voorsiening te maak. Daar 

is byvoorbeeld mure opgerig om geraas vir die boekhouers en beplanners te verminder. 

Later is kantore geskep waarin administratiewe take verrig kon word. Nuwe produkte 

is antwerp in plekke weg van die produksieproses, wat effektiewe kommunikasie 

gestrem het. Die oorweldigende vraag na produkte het tot gevolg gehad dat nuwe, 

goedkoper produkte geproduseer is om in die onversadigbare vraag te voorsien. Dit 

het toenemende skroot- en surplusmateriaal en produkte van swak gehalte tot gevolg 

gehad. Volgens Rabbit en Bergh (1994:2) het die nuwe klem op produktiwiteit 'n 

definitiewe negatiewe effek op gehalte gehad. Fabrieksbestuurders het 'n nuwe 

strategie ge·implementeer om die balans te herstel wat 'n sentrale inspeksie

departement met 'n verantwoordelike hoofinspekteur ingesluit het. 

Die onderskeie departementele inspekteurs is na die nuwe inspeksiedepartement 

oorgeplaas en was direkte opposisie vir die produksietoesighouers. Die hooftaak van 

die nuwe inspeksiedepartemente was om te verhoed dat defektiewe produkte die 

verbruiker bereik. Volgens Juran (1995:556) is die taak deur verskeie vorme van 

inspeksie gedoen. Steekproewe van grondstowwe en werk-in-proses is gereeld 

uitgevoer. Die resultate van die steekproef het dan bepaal of die bepaalde lot gebruik 

gaan word of nie. Die inspekteurs het klaarprodukte deeglik ondersoek om swak plekke 

op te spoor en die goeie produkte van die slegtes te skei. Meetinstrumente is gebruik 

om afwykende dele uit te wys en te verseker dat onderdele goed in mekaar pas tydens 

die montering van die finale vervaardigde produk. Meetinstrumente het meer 

konsekwente inspeksies tot gevolg gehad en inspeksies het meer aansien gekry 

(Bounds et al, 1994:47). 
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Die prioriteit vir gehalte het na 1928 merkbaar afgeneem. Die verantwoordelikheid vir 

die bestuur van die gehaltefunksie het vaag en ongeorden geraak. In die dae van die 

vakmanwinkels het die eienaar (ook die uitvoerende hoof) persoonlik aan die 

bestuursproses van gehalte deelgeneem. 'n Konsep het begin ontwikkel waar 

topbestuur verwyderd geraak het van die proses om gehalte te bestuur (Rabbit en 

Bergh, 1994:2). 

Vol gens Garvin (1988:5) het GS Radford in 1922 inspeksie form eel aan gehaltebeheer 

gekoppel met die publikasie van The control of quality in manufacturing. Vir die eerste 

keer is gehalte as 'n onafhanklike funksie beskou met 'n aparte bestuurs

verantwoordelikheid. Die volgende beginsels is voorgestel: 

• Betrek ontwerpers reeds in 'n vroee stadium. 

• Koordineer verskillende departemente. 

• Behaal gehalteverbeteringsresultate van stygende uitsette teen laer koste 

(Bounds et al, 1994:48). 

Gehalte was egter steeds beperk tot aktiwiteite soos tel, gradeer en herwerk wat 

teenstellend is met TQM se klem op voorkoming ten einde defektiewe produkte uit te 

skakel. Daar is nie van inspeksiedepartemente en gehaltespesialiste verwag om die 

oorsake van swak gehalte te bepaal, te verstaan en aandag daaraan te gee nie. 

Die twintigste eeu het, volgens Bounds et al (1994:50) 'n ontploffing in die groei van 

produkte en dienste gebring in terme van volume en kompleksiteit. Reusagtige 

industriee het verrys wat produkte, soos voertuie, huishoudelike toestelle en 

ontspanningsapparaat produseer, bemark en in stand gehou het. 

2.4 DIE STATISTIESE GEHAL TEBEHEERERA 

In 1931 het Walter Shewhart, volgens Bounds et al (1994:48), gehalte 'n wetenskaplike 

grondslag gegee met die publikasie van sy book Economic control of quality of 

manufactured products. Die statistiese gehaltebeheerbenadering wat hierin verkondig 

word, is gebaseer op sy siening van gehalte. Statistiese gehaltebeheer behels dat 
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getalle afgelei word na meting van prosesse of produkte en dat analises gedoen word 

na aanleiding van 'n teorie van variansie wat uitkomste met gebruike koppel. 

Hulpmiddele, soos statistiese beheerkaarte, waarskynlikheidsteoriee en wetenskaplike 

steekproefneming is gebruik. 

Volgens Dale (1994:51) is Shewhart in 1932 uitgenooi om 'n lesing by die Universiteit 

van London aan te bied. Die belangstelling wat hy opgewek het, het gelei tot die 

ontstaan van die Industrial and Agricultural Section of the Royal Statistical Society, 

asook 'n publikasie van die eerste standaarde oor gehaltebeheer. 

Volgens Goetsch en Davis ( 1994:1 0) het die Tweede Wereldoorlog 'n impak op gehalte 

gehad wat vandag nog ervaar word. Algemeen beskou, was die invloed negatief vir 

Amerika en positief vir Japan. Die noodsaaklikheid om aan produksieskedules tydens 

die oorlog te voldoen, het veroorsaak datAmerikaanse ondernemings meer gesteld was 

op tydige lewering as op gehalte. Hierdie benadering het 'n gewoonte geword wat na 

die oorlog steeds gegeld het. Japanese ondernemings aan die ander kant, is gedwing 

om te leer om met die res van die we reid te kompeteer (byvoorbeeld met die produksie 

van nie-militere produkte en elektriese toestelle). 

Die Amerikaanse Oorlogsdepartement het hulle na statistici van die Bell Telephone 

Laboratories, waarvan Shewhart ook deel was, gewend toe hulle gekonfronteer is met 

die probleem om groat hoeveelhede hoe gehalte wapens en ammunisie van verskeie 

verskaffers aan die Amerikaanse weermag te verskaf. Tegnieke van aanvaarbare 

monsterneming is tydens die vervaardiging van wapens gebruik. Die wapens van 

verskaffers wat aan bevredigende gehaltevereistes voldoen het, is minder gereeld 

ge"inspekteer, terwyl die wat in gebreke gebly het om aan gehaltevereistes te voldoen, 

meer intensief ondersoek is. Die gebruik van hierdie tegnieke het tot gevolg gehad dat 

inspekteurs meer produktief was en dat produkgehaltevlakke aansienlik verbeter het. 

Die Oorlogsdepartement het probeer om hierdie tegnieke na ander industriee te 

versprei deur middel van opleidingskursusse en seminare vir bestuurders, ingenieurs 

en inspekteurs (Bounds, Dobbins en Fowler, 1995:58). 
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Volgens die Juran Institute (1993:B-7) het diegene wat die opleidingskursusse 

bygewoon het, entoesiasties geraak oar gehaltebeheer en gevolglik is die American 

Society for Quality Control (ASQC) gestig. 'n Deel van die oorhoofse strategie tydens 

die Tweede Wereldoorlog was om produksie van ander burgerlike produkte, soos 

voertuie, huishoudelike toestelle en vermaaklikheidsprodukte, in te kart. 'n Geweldige 

tekort aan produkte het ontstaan midde 'n groat opbou van koopkrag. Dit het die res 

van die dekade (die 1940's) geneem om aanbod met vraag te vereenselwig. 

Volgens Juran (1995:559) het dit geblyk dat die meeste van die toepassings van 

gehalte in ondernemings gereedskap-georienteerd, eerder as resultaat-georienteerd 

was. Solank as wat regeringskontrakte vir alles betaal het, het die ondernemings 

gebaat. Dit het tot gevolg gehad dat regeringskontrakte tot 'n einde gekom het en die 

Statistical Quality Control (SQC) program is weer ondersoek vanuit die stand punt van 

koste-effektiwiteit. Die meeste ondernemings het nie die toets geslaag nie en die 

resultaat was die inkrimping van groothandel. 

Na die oorlog is van die mees betekenisvolle ontwikkelings in die ewolusie van gehalte 

in Japan bekendgestel, waar gehaltebestuur langs 'n ander weg ontwikkel het. 

Amerikaners het grootliks hierdie ontwikkelings ge"ignoreer totdat Japanese produkte 

begin het om 'n reputasie vir hoe gehalte te kry en Japanese ondernemings begin het 

om verhoogde markaandeel en winste te ontvang in industriee wat tradisioneel deur 

Amerikaanse ondernemings oorheers is (Bounds et al, 1994;53). 

Volgens Rabbit en Bergh (1994:4) is Japan se industriele basis teen die einde van die 

Tweede Wereldoorlog verwoes en was sy verbruikers arm en sander werk. 'n 

Herwinningstrategie is in werking gestel om nasionale doelstellings deur middel van 

handel, eerder as 'n militere weg, te bereik. Die grootste vervaardigers, wat uitsluitlik 

by militere produksie betrokke was, is gekonfronteer met die besluit om oar te skakel 

na ander verbruiks-/burgerlike produkte. 'n Groot probleem om hierdie produkte op 

internasionale markte te verkoop, was 'n nasionale reputasie van "slordige" produkte 

wat ontstaan het met die uitvoer van produkte waarvan die gehalte swak was voor die 

Tweede Wereldoorlog (Juran Institute, 1993: B-7). 
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Japan het volgens Reilly (1994:17) begin fokus op lae koste, arbeidsintensiewe, lae 

tegnologiese industriee soos tekstielware. lntussen hetAmerikaanse gehaltekundiges, 

soos Deming en Juran, begin met opleidingsessies oor prosesbeheer en bestuur in 

Japan. Die Japanese het ook deskundiges op die gebied van gehalte na die buiteland 

gestuur om ander Iande te besoek en hul gebruike en benaderings tot gehalte te 

bestudeer. Literatuur uit die buiteland is spoedig in Japanees vertaal. Uit hierdie en 

ander insette het Japan sommige ongekende strategiee antwerp wat 'n rewolusie in 

gehalte teweeg gebring het. Sommige van die strategiee het behels dat: 

• topbestuur persoonlik verantwoordelikheid geneem het om die rewolusie te lei 

• werknemers van die onderskeie ondernemingsfunksies opleiding in die bestuur 

van gehalte ondergaan het 

• gehalteverbetering teen 'n kontinue, rewolusionere tempo onderneem is 

• die arbeidsmag betrokke by gehalteverbetering deur middel van die 

gehaltekring-konsep was 

Gedurende die eerste periode na die Tweede Wereldoorlog was Amerikaanse 

ondernemings van mening dat die Japanese kompetisie eerder in terme van prys as 

gehalte was en vervaardiging van arbeidsintensiewe produkte is na lae 

arbeidskostegebiede geskuif. Met die jare het pryskompetisie verminder terwyl 

kompetisie in terme van gehalte toegeneem het (Juran, 1981 :5). Figuur 2.1 toon die 

kontras tussen die verloop van gehalte tussen die Weste en Japan aan. 

Volgens Feigenbaum (1986:15) het 'n nuwe era vir gehaltebeheer in die 1960's 

aangebreek. Die toe passing van gehaltebeheer was nou die verantwoordelikheid van 

aile werknemers in aile departemente. 
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Figuur 2.1: Verloop van>gehalte: kontrasofussen Japan en Westerse lanfte 
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Bron: Juran, J.M. 1981. Product quality: a prescription for the West. The 

Management Review, June & July 1981, 88. 

2.5 DIE BESTUURSERA 

Dale ( 1994:8) verwys ook na hierdie era as die gehalteversekeringsera. Volgens Garvin 

(1988:12) het die konsep van gehalte in Amerika ontwikkel van 'n 

vervaardigingsgebaseerde dissipline, naamlik operasionele bestuur, na een met 

implikasies vir bestuur regdeur die onderneming. Statistieke en beheer oor 

vervaardiging was steeds belangrik, maar koordinasie met ander areas, soos antwerp, 

ingenieurswese, beplanning en diensaktiwiteite, het ook vir gehalte belangrik geword. 

Waar gehalte gefokus was op die voorkoming van defektiewe produkte, het die 

bestuursera 'n meer pro-aktiewe benadering gehad. Nuwe strategiee en hulpmiddele 

is ontwikkel om dit moontlik te maak. 
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Volgens Dale (1994:8) is die opsporing en oplossing van 'n probleem nadat 'n afwyking 

voorkom (re-aktiewe benadering), nie die effektiewe roete om die wortel van die 

probleem te elimineer nie. 'n Voortdurende en kontinue verbetering van gehalte kan 

slegs bereik word deur op 'n sistematiese wyse te beplan en te poog om probleme wat 

by die bran ontstaan te voorkom. Hierdie konsep het tot die ontstaan van die begrip 

gehalteversekering gelei. 

Gehalteversekering is 'n voorkomingsgebaseerde stelsel, wat produk- en diensgehalte 

verbeter en produktiwiteit verhoog deur klem te plaas op produk-, diens- en 

prosesontwerp. Deur op aktiwiteite van die verskaffer van grondstowwe 

(bronaktiwiteite) te fokus, kan afwykende produkte of dienste gestop word voordat dit 

in die eerste plek geproduseer of gelewer word. Dit is 'n pro-aktiewe benadering in 

vergelyking met die opsporing van foutiewe produkte of dienste, wat re-aktief is. Daar 

is 'n duidelike klemverskuiwing van afwaartse na opwaartse prosesse en van produk 

na proses, soos uitgebeeld in figuur 2.2. 

Gehalte word in die ontwerpstadium ingebou en nie in die finale inspeksiestadium nie. 

Die meerderheid gehalteverwante probleme word veroorsaak deur die swak of 

onvoldoende antwerp van produkte en prosesse. In die voorkomende benadering word 

die proses herorganiseer, soos gedefinieer deur insette van mense, masjiene, 

materiaal, metodes, bestuur en omgewing. Dit bring ook 'n duideliker en dieper gevoel 

van verantwoordelikheid vir gehalte vir diegene wat gemoeid is met die produsering en 

aflewering van produkte of dienste. Hierdie voorkomende benadering vereis nie slegs 

die gebruik van 'n stel gehaltebestuurshulpmiddele en -tegnieke nie, maar vereis ook 

die ontwikkeling van 'n nuwe bedryfsfilosofie en benadering wat 'n verandering in 

bestuurstyle en denkwyses impliseer. Dit vereis dat verskeie departemente en funksies 

moet saamwerk in kruisfunksionele spanne om die oorsaak van die probleem te vind 

en die uitskakeling daarvan na te street. Gehaltebeplanning en -verbetering begin 

wanneer topbestuur voorkoming in die onderneming se beleid en doelwitte insluit en die 

verbeteringspogings van verskeie departemente integreer (Dale, 1994:9). 
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Figuur 2.2: •n Voor~c;:)mingsgebaseerde geh'altesisteem 
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Bron: Aangepas uit Dale, B.G. 1994. Managing Quality. 2nd edition. New York: 

Prentice Hall, p 9. 

Volgens Flood (1993:8) het die Japanese die volgende strategiee ontwikkel om gehalte 

in bestuur te bevorder: 

• Senior bestuurders moes persoonlik verantwoordelikheid aanvaar vir die 

implementering van gehaltebestuur. 

• Personeel op aile vlakke in die onderskeie ondernemingsfunksies moes 

opleiding in gehaltebestuur ontvang. 

• Gehalteverbetering moes op 'n kontinue basis geskied. 

• Die arbeidsmag moes deelneem aan gehalteverbetering. 

Die tegnieke van gehalte wat na die statistiese era ontwikkel het, sluit volgens Garvin 

(1988: 12) die volgende addisionele elemente in: koste van gehalte, totalegehalte

beheer, betroubaarheidsingenieurswese (reliability engineering) en zero-defekte en 

aanvaarbare vlakke van gehalte. Garvin (1988:49) se dimensies van gehalte word ook 
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volledig toegelig (afd 2.5.5). 

2.5.1 Koste van gehalte 

Die' verbetering van gehalte was 'n hoe prioriteit vir bestuurders omdat defektiewe 

produkte voor die 1950's duur was. Hulle het egter nie 'n idee gehad hoe duur defekte 

was nie en het 'n kritieke vraag gehad om op te los: "Hoeveel gehalte was genoeg?". 

Daar het geen maatstaf bestaan om die koste van gehalte te meet nie. Juran het 

volgens Garvin (1988: 12) hierdie vraag in 1951 aangeroer in die eerste uitgawe van sy 

Quality control handbook. 

Juran het volgens Bounds et al (1994:55) die koste om 'n spesifieke doelwit te bereik 

in vermybare en onvermybare koste ingedeel. Vermybare koste is koste wat verband 

hou met die voorkoming van defekte, soos inspeksie, monsterneming, sortering en 

ander gehaltebeheermaatreels. Die maatreels behels afvalmateriale, arbeidsure 

benodig vir herverwerking en herstel, prosessering van klagtes en finansiele verliese 

gelei as gevolg van ontevrede kliente. lnvestering in gehalteverbetering kan hierdie 

koste drasties verminder en kan tot wesenlike besparings lei. Bestuurders kon die 

koste van gehaltekonsep bereken wanneer die addisionele uitgawes op voorkoming 

geregverdig was. 

Volgens Fox (1993:312) oortref die koste van swak gehalte die koste aangegaan om 

gehalte te verbeter of in stand te hou. Die koste wat voortspruit uit foute of defekte is 

'n maatstaf van sukses in die bereiking van gehalte - hoe laer die koste, hoe beter die 

gehalte. 

Die grootste kostekomponent van swak gehalte is volgens Bounds et al (1995:83) 

gewoonlik nie onmiddellik sigbaar nie, soos blyk uit figuur 2.3. Die koste om defekte 

te verbeter is soos 'n ysberg. Die onmiddellike, sigbare koste, soos herprossesering, 

hantering van teruggestuurde produkte en waarborge is redelik voor die hand liggend 

en word maklik begryp. Dit is egter letterlik slegs die puntjie van die ysberg. Ander 

koste wat bestuurders nie in aanmerking neem nie, sluit in: verlies van toekomstige 
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verkope, herverwerkingskoste (soos administratiewe take wat oorgedoen moet word) 

en koste wat voortspruit uit die bespoediging van substituutprodukte aan kliente. 

Volgens Oakland ( 1995:184) kan die koste van gehalte (cost of quality- COQ) beg root, 

ontleed en gemeet word. Koste van gehalte kan verdeel word in: 

• 

• 

Voorkomingskoste (cost of doing it right the first time) is koste wat verband hou 

met die ontwerp, implementering en instandhouding van die TQM stelsel. 

Voorkomingskoste word beplan en word aangegaan voor die werklike uitvoering 

van gehalte-aktiwiteite, byvoorbeeld die bepaling en kommunikering van 

spesifikasievereistes vir inkomende materiaal, prosesse, klaarprodukte en 

dienste; gehaltebeplanning; ontwikkeling en instandhouding van die TQM 

stelsel; ontwerp en aankoop van inspeksietoerusing en die verskaffing van 

opleiding. 

Waarderingskoste (cost of checking it is right) is koste wat verband hou met die 

leweransier en klient se evaluering van aankoopte materiaal, prosesse, 

produkte en dienste om te verseker dat gespesifiseerde vereistes nagekom is, 

byvoorbeeld kontrolering van inkomende materiaal, prosesse, werk-in-proses en 

eindprodukte; gehalte-oudits; kalibrasie en instandhouding van 

inspeksietoerusting en keuring van leweransiers. 

• Falingskoste (cost of getting it wrong) is koste wat aangegaan moet word omdat 

produkte nie aan gehaltestandaarde voldoen nie. Koste wat verband hou met 

produkte wat onttrek word voordat die klient dit ontvang, word interne 

falingskoste genoem en kostes wat verband hou met verkeerde gehalte produkte 

nadat die klient die produk ontvang het, is eksterne falingskoste. Voorbeelde 

van interne falingskoste is koste van skroot en afval, herverwerkingskoste, 

herinspeksie en afgradering van produkte. Eksterne falingskoste sluit in die 

herstel van produkte, waarborgeise, klagtes, hantering en inspeksie van 

teruggestuurde produkte en die verlies aan klandisie. 
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Figuur 2.3: Koste,y,~n swak gehalte (ysberg illustrasie) 
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Bron: Bounds, G.M., Dobbins, G.H. & Fowler, O.S. 1995. Management: a total 

quality perspective. Cincinnati: South-Western College Publishing, p 83. 

Schneiderman (1986:29) trek 'n vergelyking tussen die tradisionele en moderne siening 

van koste van gehalte. 'n Tradisionele model van koste van gehalte dui 'n optimale 

punt a an voordat die gehalte-investering te duur vir 'n spesifieke gehaltevlak word ( sien 

fig 2.4). Die moderne siening is dat hoe hoer die vlak van gehalte word (hoe nader aan 

zero-defekte), hoe groterword die besparing op koste van gehalte. Crosby se idee van 

"quality is free" het hieruit ontstaan. 
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Figuur 2.4: Tradisionele 'e'n moderne siening van die koste van:gehalte 
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Bron: Aangepas uit Schneiderman, A.M. 1986. Optimum quality costs and zero 

defects: are they contradictory concepts? Quality Progress, 19 (11 ), November 1987, 
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p29. 

Die besparings wat die moderne COO model teenoor die tradisionele model teweeg

bring, kan duidelik in figuur 2.5 waargeneem word. 

Flguur 2.5: Besparlngs van die moderne COQ model teenoor die 
tradlslonele model 
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Volgens Fox (1993:326) het die meting en bewustheid van gehaltekoste opsigself nie 

probleme opgelos nie, maar wel ander gehalteverbeteringsaktiwiteite in die 

onderneming ondersteun wat voorheen slegs as die verantwoordelikheid van die 

gehaltedepartement beskou is en nou elkeen se prioriteit geword het. 
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2.5.2 Totalegehaltebeheer 

Die term totalegehaltebeheer is vir die eerste keer deur Feigenbaum (1983:6) 

gedefinieer as 'n effektiewe stelsel vir die integrering van die ontwikkeling en 

instandhouding van gehalte en gehalteverbeteringspogings van die verskillende groepe 

in die onderneming om bemarking, ingenieurswese, produksie en dienslewering in staat 

te stel om op die mees ekonomiese vlakke te funksioneer ten einde optimale 

klientebevrediging te bereik. Die idee van totalegehaltebeheer het ontstaan nadat 'n 

aantal bestuurders beset het dat gehalte by die bron moet begin (wat die onderskeie 

hulpbronne insluit) en dat gehalte pro-aktief ingebou moet word. 

Feigenbaum (1986:64) verdeel die take van gehaltebeheer in vier groepe: nuwe 

ontwerpbeheer, inkomende materiaalbeheer, produkbeheeren spesiale prosesstudies. 

Sy teorie van totalegehaltebeheer is uitgebrei tot die beg rip totalegehaltestelsel wat ook 

vereis dat die vier groepe inidividueel, asook saam, moet funksioneer. Die 

totalegehaltestelsel vorm die basis van totalegehaltebeheer. 

Volgens die Suid-Afrikaanse Buro van Standaarde (SABS) se ISO 8402-dokument is 

gehaltebeheer aile operasionele tegnieke en aktiwiteite wat gebruik word om a an die 

vereistes vir gehalte te voldoen. Daarteenoor word gehalteversekering gedefinieer as 

"aile beplande en sistematiese aksies nodig om genoegsame vertroue te verskaf dat 

'n produk of diens a an gegewe vereistes vir gehalte sal voldoen". Gehaltebeheer is 

gemoeid met terugvoering oor die vergelykende inligting met die doel om die proses te 

reguleer. Oordeel mag ook betrokke wees, maar limiete behoort s6 gestel te word dat 

die proses aangepas kan word voordat produkte van die proses die punt bereik waar 

dit verwerp moet word (Fox, 1993: 15). Gehalteversekeringsaktiwiteite behels volgens 

Harding (1999) meer as net inspeksie en word gerig op die werklike beheer van die 

proses, eerder as die produk wat 'n resultaat is van die proses. 

Volgens Carey, Miller, Neff, Port en Woodruff (1994:21) het die begrip gehaltekringe 

in 1962 in Japan sy oorsprong gehad. Die erkenning dat elkeen in die onderneming 'n 

verantwoordelikheid vir die toepassing van gehalte het, het die grondslag gele vir 
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totalegehaltebeheer. 

2.5.3 Betroubaarheidsingenieurswese (reliability engineering) 

Vol gens Goetsch en Davis (1994: 1 0) het betroubaarheidsingenieurswese in die 1950's 

na vore gekom. Dit het 'n neiging begin om gehaltebeheer weg te laat beweeg van die 

tradisionele "m1-die-feit-benadering" na die insluiting van gehalte reeds tydens ontwerp 

en produksie. Betroubaarheidsingenieurswese het baie sterk gesteun op waarskyn

likheidsteoriee en statistieke. Omdat komplekse elektroniese, missiel- en lugvaart

toerusting nie na wense presteer het tydens die Koreaanse oorlog in die vroee 1950's 

nie, het die militere wereld die ontwikkeling van betroubaarheidsingenieurswese sterk 

gesteun. Betroubaarheidsingenieurswese het gepoog om aanvaarbare werkverrigting 

oortyd te verseker. lngenieurs hetwiskundige modelle ontwikkel om werkverrigting van 

toerusting oor tyd te voorspel vir verskillende produkte, onderhewig aan verskillende 

werksomstandighede. 

Volgens Bounds et al (1994:58) het verhoogde toetsing nie noodwendig ondernemings 

gehelp om in so 'n mate te verbeter dat betroubaarheidsdoelwitte bereik word nie. 

Verbeteringsprogramme in die ingenieurs- en vervaardigingsveld is ontwikkel, en 

tegnieke om betroubaarheid te verhoog en defekte oor tyd te verminder is 

ge"implementeer. 

Soos by totalegehaltebeheer, is betroubaarheidsingenieurswese gerig op die 

voorkoming van defekte en word ingenieursvaardighede beklemtoon en aandag gegee 

aan gehalte tydens die ontwerpproses. Die laaste beduidende ontwikkeling tydens 

hierdie era- zero-defekte- het 'n nuwe aanslag gehad. Daar is gefokus op verwagtings 

van bestuur en menseverhoudinge (Garvin, 1988:16). 

2.5.4 Zero-defekte 

Volgens Crosby (1984:75) "is the only performance standard zero defects". Die leuse 

"do it right the first time" word algemeen in ondernemings gebruik. Zero-defekte 
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impliseer volgens Flood (1993:22) dat daar nie verwag of aanvaar behoort te word dat 

foute onafwendbaar is nie. Dit is 'n bestuursdoelwit wat die voorkoming van foute 

aanmoedig en veronderstel nie die perfekte uitvoering van elke aktiwiteit nie. 

Volgens Fox (1993:214) het zero-defekte die onderneming se houding (topbestuur) 

aangepas by die werkers se sin vir die etiese. Werkers is dan onwillig om defektiewe 

materiaal van "verskaffers" te aanvaar of om hul eie werk aan te stuur na "kliente" (die 

volgende taak in proses) as hulle bewus is van foute daarin. Dit skep druk van 

werknemers, vir en betrokkenheid by, verbetering van metodes, grondstowwe en 

opleiding. 

Die zero-defekte-idee het volgens Fox (1993:214) in 1961-1962 in 'n onderneming, 

Martin Marietta Corporation ontstaan, wat verantwoordelik was vir die bou van missiele 

vir die Amerikaanse weermag. Omdat die tyd voor aflewering beperk was, het bestuur 

werknemers gemotiveer om take die eerste keer reg uit te voer aangesien tyd vir die 

norm ale intensiewe inspeksieprosedures ontbreek het. Die resultaat was verbasend -

in Februarie 1962 is 'n perfekte missiel betyds afgelewer. Bestuur het volgens Garvin 

(1988:17) besef dat die projek se sukses toegeskryf kon word aan hul eie houding wat 

verander het. Daar is besluit om 'n program wat zero-defekte genoem is te 

implementeerwat op motivering en bewustheid van behoeftes van werknemers geskoei 

was. 

Volgens Gitlow, Gitlow, Oppenheim, en Oppenheim (1989:415) behoort moderne 

bestuur se doelwit nie te wees om 100 persent voldoening aan spesifikasies (zero

defekte) te voldoen nie, maar 'n nimmereindigende vermindering van die 

prosesvariansie binne spesifikasielimiete, sod at aile produkte of dienste so as moontlik 

aan die nominale waarde (die vereistes waaraan 'n produk of diens volgens die 

behoeftes van kliente moet voldoen) is. Gespesifiseerde toleransies (aanvaarbare 

afwyking van die nominale waarde wat nie die normale funksie van die produk of diens 

sal be"invloed nie) word toenemend relevant as prosesvariansie verminderword, sodat 

die proses se natuurlike limiete gemaklik binne die spesifikasielimiete val. 

Bogenoemde gedagte het aanleiding gegee tot die begrip "aanvaarbare gehaltevlak" 
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(acceptable quality level- AQL) spesifikasies. AQL word volgens Fox (1993:150) 

gedefinieer as die maksimum aantal defekte per 100 eenhede wat vir 

steekproefinspeksie as bevredigend beskou word as 'n prosesgemiddelde. AQL 

spesifikasies stel 'n vereiste wat deur die meeste individuele eenhede van 'n produk of 

diens bereik moet word, maar laat toe dat 'n sekere persentasie van die eenhede nie 

aan die vereistes voldoen nie. 'n Onderdeel sal byvoorbeeld aanvaar word as nie meer 

as drie persent van die eenhede die spesifkasielimiete van 3.5 mm en 10.5 mm oorskry 

nie. 'n Nadeel van AQL spesifikasies is die formele.steun wat dit gee aan die produksie 

van 'n sekere persentasie defektiewe produkte of dienste. Hierdie houding teenoor die 

produksie van defektiewe produkte of dienste is nie bevorderlik vir die toepassing van 

'n TQM program nie. 

Die benaderings tot gehalte in die eras tot voor die strategiese gehaltebestuursera , wat 

in afdeling 2.6 bespreek word, was geskoei op gehalte as 'n doelwit om hoofsaaklik 

foute uit te skakel. Ondernemings het volgens Garvin (1988:20) nie die waarde van 

gehalte as 'n kompeterende wapen beset nie. Volgens Bowles en Hammond (1991 :27) 

het die Amerikaanse ondernemings in die 1980's tydens 'n algemene gehaltekrisis, 

Japan se voorbeeld van gehalte as 'n bestuursgedrewe, klientgerigte benadering met 

koninue verbetering as doelwit begin navolg. Gehalte word ingesluit in die strategiese 

beplanningproses en vorm 'n integrale deel van die besigheidsplan. 

2.5.5 Dimensies van gehalte 

Die definisie van gehalte het volgens Schonberger en Knod (1997:47) saam met die 

gehaltebeweging ontwikkel. Ondernemings het hul konsep van gehalte uitgebrei om 

tred te hou met kliente se vereistes. Sodoende is ondernemings se vermoe om 

produkte van 'n wyer reeks gehaltedimensies te lewer, verbeter. 

Garvin (1988:49) se navorsing onder kliente van produkgebaseerde ondernemings, om 

te bepaal waaruit gehalte bestaan, het agt dimensies van gehalte ge"identifiseer, 

naamlik 

(1) Werkverrigting- die primere operasionele eienskappe. 
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(2) Kenmerke - klein ekstra's. 

(3) Betroubaarheid- die waarskynlikheid van falings binne 'n sekere tyd. 

(4) Voldoen aan vereistes- die mate waarin 'n produk se antwerp en operasionele 

eienskappe aan standaarde voldoen. 

(5) Duursaamheid- hoe lank die produk bruikbaar is. 

(6) Diensbaarheid- speed, geskiktheid en gemak waarmee herstelwerk gedoen kan 

word. 

(7) Estetiese eienskappe- hoe 'n produk lyk, voel, klink, smaak of ruik. 

(8) Waargenome gehalte - indirekte evaluering van gehalte, soos reputasie. 

Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985:44) het kliente van vier diensondernemings 

ondervra en die volgende sleutelelemente van diensgehalte ontdek, naamlik 

• Betroubaarheid - konsekwentheid van werkverrigting en afhanklikheid. 

• Reaksie - bereidheid of gereedheid om 'n diens te lewer. 

• Bevoegdheid- besit van vaardighede en kennis benodig om diens te lewer. 

• Toeganklikheid- gemak waarmee kontak kan plaasvind. 

• Hoflikheid- beleefdheid, respek, skoon en netjiese voorkoms. 

• Kommunikasie - verskaf inligting aan kliente in 'n taal wat hulle verstaan en 

luister na kliente. 

• Kredietwaardigheid- geloofwaardigheid, dra klient se belange op die hart. 

• Sekuriteit- geen gevaar of risiko teenwoordig. 

• Begrip - probeer om die klient se behoeftes te verstaan. 

Volgens Schonberger en Knod (1997:48) is daar ten spyte van verskillende 

bewoordings, twee gemeenskaplike uitgangspunte in Garvin (1988:49) en Parasuraman 

et al (1985:44) se gehaltedimensies. Albei reflekteer hoe kliente oor gehalte dink en 

albei impliseer aksie, met ander woorde, sake wat op aile vlakke aandag meet geniet 

om gehalte te verbeter. 
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2.6 DIE STRATEGIESE GEHALTEBESTUURSERA 

2.6.1 lnleiding 

Die huidige gehalte-era, strategiese gehaltebestuur, sluit volgens die Juran Institute 

(1993:8-11) elemente van elkeen van die voorafgaande eras in, veral bydraes gemaak 

deur die kundiges, Shewhart, Deming, Juran en Feigenbaum. Vir die eerste keer begin 

topbestuur om positief na gehalte as 'n mededingende voordeel te kyk en word gehalte 

in die strategiese beplanningsproses oorweeg. Bestuurders van die meeste Westerse 

ondernemings het beset dat die beste reaksie op die mededingende uitdagings wat 

gebied word, was om meer kompeterend te word. Aangesien hulle nie opleiding of 

ervaring gehad het in die bestuur van gehalte nie, is raad en advies van die kundiges 

gevra, intern en ekstern. Die onderskeie kundiges het volgens die Juran Institute ( 1993: 

B-11) strategiee aanbeveel, wat onder andere die volgende ingesluit het: 

• Motivering van die arbeidsmag, byvoorbeeld verbetering van ergonomie. 

• Gehaltekringe, vir onder andere 'n beter "quality of work life" (QWL). 

• Statistiese prosesbeheer, byvoorbeelde beheerkaarte. 

• Gehaltebewustheid van bestuurders en toesighouers deur middel van 

deurlopende opleiding. 

• Berekening van koste van gehalte (sien afd 2.5.1) 

• Volledige handleidings van prosedures, byvoorbeeld ISO standaarde. 

• Hersiening van organisasiestrukture, deur middel van byvoorbeeld BPR. 

• Aansporingsprogramme vir gehalte 

• Geoutomatiseerde inspeksie en toetsing deur middel van statistiese 

steekproefneming. 

• Robotika en tegnologies gevorderde sagtewareprogramme. 

Strategiese gehaltebestuur (Strategic Quality Management) word deur Juran Institute 

(1993:G-2) gedefinieer as 'n sistematiese benadering vir die stel en bereiking van 

gehaltedoelwitte regdeur die onderneming. 

Volgens Bounds et al (1994:61) is daar nie ooreenstemming betreffende die terme "total 
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quality management" (TQM), "strategic quality management" (SQM) en "company-wide 

quality control" (CWQC) in die literatuur en praktyk nie. Feitlik elke onderneming 

definieer of noem gehalte wat in die strategiese beplanningsproses ingesluit word, iets 

anders. Japanese skrywers (soos Ishikawa en lmai) gebruik volgens Bounds et al 

(1994:61) graag Feigenbaum se term, "total quality control" of CWQC om benaderings 

uit te wys wat dieselfde is as die Amerikaners se TQM. Bestuurders in die strategiese 

gehaltebestuursera beskou TQM as iets meer as 'n program. In hierdie konteks 

beteken die woord "totale" dat aile werkers in enige funksionele area en op aile vlakke 

gehalte in die onderneming ondersteun. Die woord "gehalte" suggereer uitnemendheid 

in elke aspek van die onderneming. "Bestuur'' verwys na die nastrewing van 

gehalteresultate met behulp van 'n gehaltebestuursproses wat begin met strategiese 

bestuursprosesse en strek oor produkontwerp, vervaardiging, bemarking en 

finansiering. Strategiese geha/tebestuuromsluit aile vorige definisies van gehalte deur 

dit saam te trek in 'n voortdurende proses van verbetering. 

Volgens Carey et al (1994:60) word die 1990's gekenmerk deur veranderinge in die 

korporatiewe wereld. Ondernemings moet op hoogte bly van toenemende 

veranderende en onstuimige politieke en ekonomiese situasies, terwyl die uitdagings 

van ontwikkelende tegnologie, veranderende markvereistes en verhoogde 

klienteverwagtings ook in ag geneem moet word. 

Die volgende afdelings word gewy aan konsepte van gehalte wat in die negentigerjare 

in ondernemings gebruik word en wat die toekoms van gehalte rig, soos BPR 

(Business Process Re-engineering), die ISO 9000-reeks standaarde en SHEQ (safety, 

health, environment and quality) beweging. Huidige gehaltebewegings in Suid-Afrika, 

asook die toekoms van gehalte word vervolgens bespreek. 

2.6.2 BPR (Business Process Re-engineering) teenoor TQM 

Volgens Yeo (1996:321) het Business Process Re-engineering (BPR) veral in die eerste 

helfte van die 1990's entoesiasme uitgelok. BPR entoesiaste (soos Johansson, 

McHugh, Pendlebury en Wheeler, 1993:10) voorspel dat BPR eventueel TQM kan 
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vervang. Ander (soos Bodnarczuk, 1996:8) stel voor dat TQM en BPR gelyktydig in 'n 

onderneming bestaan en dat BPR die TQM konsep van kontinue/inkrementele 

verbetering essensieel uitbrei na drastiese, inligtingstegnologiegebaseerde, snelle 

verbetering. Die konsepte van TQM en BPR is volgens Yeo (1996:213) nie onderling 

uitsluitlik nie. TQM en BPR beklemtoon klientefokus, spanwerk en volmagtiging. Die 

basiese verskille le egter opgesluit in die aard van verandering en die omvang van 

gevolglike verbeterings. As TQM primer sinoniem is met geleidelike, kontinue en 

inkrementele verbeterings (kaizen), word BPR vereenselwig met radikale veranderinge 

en dramatiese verbeterings. 

Volgens Bodnarczuk (1996:8) voeg BPR drie reeds bestaande elemente saam. Die 

eerste element is dat die waarde van inligtingstegnologie nie slegs opgesluit le in die 

meer effektiewe uitvoering van take nie, maar gebruik kan word om verskeie prosesse 

wat oor funksionele grense heen strek, te koppel. Die tweede element hou verb and met 

die feit dat ondernemingsprosesse (business processes) 'n nuttige model is om aan te 

dui hoe waarde in 'n onderneming toegevoeg word. Dit is 'n natuurlike verlenging van 

TQM programme wat alreeds doeltreffend in sommige ondernemings funksioneer. Die 

derde element verwys na 'n "skoon bladsy" -benadering tot veranderinge in die 

onderneming. Hierdie benadering beteken dat die bestaande onderneming gedefinieer 

word as onderneming "A" en 'n nuwe onderneming "B" op papier geskep word, 

gebaseer op duidelik gedefinieerde ondernemingsprosesse. Nuwe betrekkings word 

in onderneming "B" ontwikkel en werknemers van onderneming "A" doen heraansoek 

virdaardie betrekkings, terwyl hul vorige betrekkings in onderneming "A" afgeskafword. 

Werknemers wat nie weer in onderneming "B" aangestel word nie, word gewoonlik 

ontslaan. Senior bestuurders verwelkom gewoonlik hierdie "skoon bladsy"-benadering, 

aangesien ondernemings gewoonlik verskeie opgehoopte beleidsprosedures het en die 

take wat daarmee verband hou nie meer bruikbaar is nie. 

Hammer en Stanton (1995:3) definieer BPR as "The fundamental rethinking and radical 

redesign of business processes to bring about dramatic improvements in performance". 

TQM spreek hoofsaaklik kwantitatiewe veranderinge aan en BPR veroorsaak kwalita

tiewe verandering van rewolusie. Volgens Johansson, McHugh, Pendlebury en Whee-
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ler (1993:15) is BPR die weg waarvolgens radikale verandering in onderne

mingsprestasie in terme van koste, siklustyd, diens en gehalte ervaar kan word deur die 

aanwending van 'n verskeidenheid middele en tegnieke wat fokus op die onderneming 

as 'n stel klientgeorienteerde kernbesigheidsprosesse. 

In die 1990's val die skuif na "fitness of corporate culture" saam met die idees van BPR, 

Learning Organization en Management by Projects. Hierdie neiging nader 'n Total 

Enterprise Management (TEM). Volgens Yeo (1996:323) het TQM ontwikkel tot 'n 

strategiese bestuursproses wat op aile vlakke en ondernemingsfunksies toegepas word 

en kan dit vandag gesien word as Total Management (TM). 'n Toenemende 

besorgdheid vir beide die gemeenskaps- en internasionale omgewing word wereldwyd 

ervaar. Ondernemings is konstant op soek na maniere om die huidige besigheid meer 

effektief en winsgewend te bedryf, terwyl 'n belangrike rol ook vervul moet word om die 

lewensgehalte (quality of life) en werklewensgehalte (quality of work life- QWL) te 

verbeter van interne en eksterne kliente in die gemeenskap en die wereld. Die 

oorbeklemtoning van die eksterne klant het die interne klant benadeel en QWL 

impliseer 50 persent herstel van TQM. 

TQM en BPR verteenwoordig die twee belangrike en verwante aspekte in bestuur van 

'n spektrum van veranderinge - van kwantitatief tot kwalitatief, geleidelik tot radikaal en 

van 'n kontinue kaizen tot fundamenle prosesherontwerp. Die veranderingsinisiatiewe 

word gewoonlik intern veroorsaak en ontwikkel in respons op 'n behoefte wat bevredig 

moet word of 'n probleem wat opgelos moet word. Die veranderingsinisiatiewe bring 

uiteindelike verbeterings mee en die proses kan gewoonlik aangehelp word deur die 

TQM kultuur met die volgende bestanddele, naamlik totale samewerking, klientefokus, 

innovasie en lering en sosiale netwerke. 

Met die implementering van veranderingsinisiatiewe word projekbestuurstelsels en 

hulpmiddele aangewend om die lewering van verwagte resultate moontlik te maak. Die 

projekbestuursbenadering het aspekte van sowel "sagte" gedrags- as "harde" stelsels

ingenieurswese. Die gedragsaspekte word deur die TQM kultuur versterk. Die idee van 

"learning organisation" kan gerieflik gesien word as 'n integrale deel van die TQM 
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kultuur. Die stelsels-ingenieursaspek van projekbestuur skryf dissipline voor en dring 

aan op die definiering van duidelike doelwitte en afleweringsvereistes. 

Volgens Yeo (1996:323) dra die erkenning en toepassing van die verskillende 

bestuursidees of -paradigmas, wat nou verwant is, by tot die ontwikkeling van projek

georienteerde ondernemings. 

Na die bestudering van die konsepte TQM en BPR word die gevolgtrekking gemaak dat 

TQM en BPR nie onderling uitsluitlik is nie en dat beide konsepte uit elemente bestaan 

wat sinvol in 'n bestuursprogram in 'n onderneming toegepas kan word op die pad na 

mededingendheid. 

2.6.3 Die ISO en SABS standaarde reeks 

Volgens Harding, bestuurder van die Gehaltedienste Divisie van Nissan SA (1999) het 

die ISO 9000-standaarde ontstaan nadat staatsdepartemente en groot vervaardigings

ondernemings daarop aangedring het dat verskaffers se gehaltebestuurstelsels van 

produkte en dienste gesertifiseer moet word volgens 'n stel van gehalte-standaarde. 

Hierdie behoefte aan standaardisasie het gelei tot die aanvaarding van die 

International Organisation for Standardisation (ISO) 9000 se reeks van 

gehaltestandaarde deur meer as tagtig Iande wereldwyd. lndien die Suid-Afrikaanse 

Buro van Standaarde (SABS) die ISO-standaarde aanneem, word daarna verwys as 

"SABS ISO". 

Volgens Van Schalkwyk (1997), besturende direkteurvan BEN SA (Benchmarking South 

Africa), steiiSO 9000 die vereistes vir 'n onderneming se gehaltebestuurstelsel. Die 

doel van ISO 9000 is om 'n stelsel standaarde te verskaf wat aanvaar sal word as "hoe 

gehalte geproduseer word"; die proses te standaardiseer; konsekwente gehalte te 

verseker; en te verseker dat daar in die klient se behoeftes voorsien word en aan 

spesifikasies voldoen word. Die I SO-reeks poog om spesiale variasie uit te skakel deur 

gestandaardiseerde prosedures, goed-gedefinieerde operasionele definisies, statistiese 

prosesbeheer en prosesbestuur. Die ISO 9000-dokumente geniet nie wetlike status 
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nie. Produkstandaarde verkry wei wetlike status as dit form eel deur Iande as nasionale 

standaarde uitgegee word (Steenkamp, 1995:145). 

Die ISO 9000-reeks, wat in Oktober 2000 aangepas word, bestaan uit 9000, 9001, 

9002, 9003 en 9004. ISO 9000 verskaf 'n inleiding tot die standaarde en riglyne vir die 

keuse van 'n spesifieke ISO standaard of model. Die standaarde word verdeel in ISO 

9001, 9002 en 9003 met verskillende tipes ondernemings as teiken. Die titel van elkeen 

dui sy gebruik aan. ISO 9001 is die mees omvattende model, getiteld Specification for 

Design, Development, Production, Installation and Servicing. Die volgende twee 

standaarde is submodelle van ISO 9001. ISO 9002 is getiteld Specification for 

Production and Installation en sluit ontwerpontwikkeling en diensfunksies uit. ISO 9003, 

getiteld Specification for Final Inspection and Testing. Die oorblywende publikasie ISO 

9004, word genoem Quality Management and Quality Systems Elements Guidelines en 

onderstreep tegniese, administratiewe en menslike faktore wat gehalte van produkte 

of dienste be"invloed. Die ISO 9001, 9002 en 9003 word gebruik vir sertifisering. Die 

ISO 8402-dokument verskaf woordverklarings en definisies van gehaltebestuur en -

versekering (Flood, 1993:57). 

Volgens Harding (1999) het die ISO 9000-reeks 'n nie-onderhandelbare vereiste vir 

verskaffers van produkte en dienste geword. Die internasionale tegniese komitee, TC 

176 wat die ontwikkeling van die standaarde gelei het, hersien tans die struktuur van 

die ISO 9000-reeks om dit meer gebruikersvriendelik te maak. Verskeie Iande het die 

standaarde al aangeneem en onder die naam van 'n plaaslike installing uitgereik, 

byvoorbeeld BS EN ISO 9000 in Engeland, DIN ISO 900 in Duitsland en SABS/ISO 

9000 in Suid-Afrika. 

Volgens Hartstern (1997:110) voorsien die ISO 14000-reeks spesifikasies en Ieiding vir 

beplanning, implementering en evaluering van 'n onderneming se omgewingsbestuur. 

ISO 14001 is 'n spesifikasiestandaard en het baie ooreenskomste met ISO 9001. ISO 

14004 is gelyksoortig aan ISO 9004 met betrekking tot algemene Ieiding vir die 

vestiging van 'n omgewingsbestuurstelsel (Environmental Management System- EMS). 

Die ooreenkomste tussen die ISO 9000- en ISO 14000-reeks sal dit moontlik maak vir 

• 
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ondernemings wat bekend is met ISO 9000 om sander moeite 'n EMS te implementeer. 

ISO 9000 en ISO 14000 kan dan in 'n enkele bestuurstelsel vir implementering 

ge"integreer word. 

2.6.4 Safety, Health and Environment (SHE) beweging 

Volgens McCoy (1999) is dit belangrik dat 'n onderneming as 'n totale geheel beskou 

word wanneer bestuurstrategiee ge"implementeer word, en nie as 'n groep uiteen

lopende funksies nie. Veiligheid, gesondheid, omgewing en gehaltesake is nou 'n 

fundamentele deel van enige onderneming, met die potensiaal om teen ander aspekte 

van die onderneming te bots as die regmatige gewig nie daaraan toegeken word nie. 

SHE behoortas 'n kernondernemingsfunksie hanteerteword. Stelsels, soos SHE2000, 

bring onderwerpe soos die rapportering van 'n ongeluk en bepaling van die impak van 

die onderneming se produkte en dienste op die omgewing, met mekaar in verband. 

Daardeur word 'n bestuuroorsig van uitstaande werk en korrektiewe aksies verseker. 

'n SHE-bestuurstelsel behoort die volgende onderwerpe in te sluit, naamlik 

• Veiligheid ("Safety")- rapportering van insidente, risikobepaling, ouditering. 

• Gesondheid ("Health") - evaluering van beroepsveiligheid en toesighouding oor 

gesondheidstoestande. 

• Omgewing ("Environment")- omgewingsondersoeke, besoedelingsbeheer (soos 

geraas), monsterneming van lug, water en grond en bestuur van skroot en afval. 

Volgens Terblanche (1999) word daar toenemende druk deur die regering en 

gemeenskap op ondernemings toegepas om die impak op SHE effektief te bestuur. 

Twee kategoriee van aanspreeklikheid en verantwoordelikheid betreffende SHE kan 

ge"identifiseer word, naamlik: 

• die verbintenis om ongelukke, beserings en siektes te voorkom, asook die 

besoedeling van die omgewing wat voortspruit uit aktiwiteite van die 

onderneming, en 

• die verbintenis om antwoorde te verskaf vir veiligheidsinsidente wat plaasgevind 

het. 
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Volgens Steenkamp en Kock (1999) word SHE aanvaar as 'n nuwe ge"integreerde 

benadering tot, en dissipline van, risikobestuur. TQM moet die fokus op SHE verskerp, 

omdat SHE nog nie in Suid-Afrika op 'n aanvaarbare vlak is nie en omdat TQM 'n 

positiewe fokus en impak op menslike hulpbronne het. 

2.6.5 Gehalte-bewegings in Suid-Afrika 

Volgens Carruthers (1998), besturende direkteur van die South African Quality Institute 

(SAQI), is SAQI se visie vir gehalte in Suid-Afrika dat die gehaltebenadering tot aile 

pogings deel moet word van die basis van Suid-Afrika se ekonomiese sukses, wat sal 

lei tot 'n beter gehalte van lewe vir almal. SAQI beklemtoon gehalte op drie 

interafhanklike vlakke, naamlik: gehalte van die produk of diens, gehalte van 

organisering en gehalte van lewe. Ten einde suksesvol te wees moet hierdie 

benadering tot gehalte holisties wees. Die holistiese benadering tot gehalte van 

produkte en dienste het tot die instelling van die ISO 9000-reeks vir standaarde gelei. 

SAQI se benadering is ook uitgebrei na gehalte van organisering wat gelei het tot die 

ontwikkeling van TQM en verskeie gehaltemodelle of sogenaamde "business 

excellence assessment"-modelle. Volgens Carruthers (1998) is hierdie aspek van 

gehalte nog in 'n ontwikkellende stadium en sal dit verder uitgebrei en verfyn word in 

die nuwe millenium. Die konsep gehalte van /ewe strek verby gehalte van produkldiens 

en gehalte van organisasie na gehalte op 'n nasionale skaal wat aspekte van ons 

daaglikse bestaan as burgers van 'n sekere land en burgers van die "global village" 

be'invloed. In Suid-Afrika veroorsaak die hoe misdaadsyfer en politieke onstabiliteit dat 

oorsese beleggers huiwerig is om hul geld hier te bele en maklik fondse uit die land 

onttrek, wat veroorsaak dat rentekoerse styg en die gehalte van lewe van Suid

Afrikaners negatief be"invloed word. 

Volgens Weitz (1994:8) word mededinging van Suid-Afrikaanse ondernemings nie meer 

deur nasionale grense beperk nie, maar maak hulle deel uit van die "global village". 

Hierdie interne fokus was histories 'n wesenlike beperking vir Suid-Afrikaanse 

ondernemings. Die toenemende internasionale fokus het 'n grater klem op "waarde 
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deur middel van gehalte" geplaas en 'n nuwe bestuursparadigma het ontwikkel. Die 

primere doelwit is die skepping van waarde vir die klient en 'n kontinue fokus op 

gehaltebestuur. Weitz (1994:9) is van mening dat 'n nuwe ewolusionere stap besig is 

om plaas te vind en dat besigheidsvoering 'n nuwe spel met nuwe reels word. Die 

omvang en impak van die totalegehaltebestuursproses het uitgebrei en beter 

perspektief en toepassing van TQM kan Suid-Afrikaanse bestuurders in staat stel om 

die eise en uitdagings van 'n veranderende toekoms die hoof te bied. 

Kopke (1998) is van mening dat bestuurders en leiers die inisiatief en entoesiasme van 

werkers meet ontsluit deur hulle volmag te gee om te lei in elke steer, ongeag ras, 

geslag of geloof, as Suid-Afrika wil ontwikkel van derdewereldstatus na 'n sterk 

wereldleier. Die terme effektief, wereldk/as, beste praktyke, leierskap en gehalte is 

afhanklik van aile bestuurders en leiers wat: 

• hul verbind tot 'n kultuur van uitnemendheid op aile gebiede van betrokkenheid, 

• kontinue verbetering ondersteun en effektiewe bronne en hulp verskaf, 

• werklik betrokke raak by kliente en verskaffers, 

• mense se pogings en prestasies erken en beloon 

• in samewerking met werknemers 'n sosiale verantwoordelikheid uitoefen, en 

goeie burgerskap beoefen. 

Van den Heever (1998), TQM konsultant van die Wetenskaplike Nywerheids

navorsingsraad (WNNR- 'n leidende Suid-Afrikaanse onderneming op die gebied van 

wetenskaplike, organisatoriese en tegniese uitnemendheid), meen ondernemings wat 

uitnemendheid nagestreef het, het 'n wye reeks gehalteverbeteringsprosesse ge"imple

menteer en die wat gebaseer was op "self assessment" het kontinue en gemete 

verbeterings in ondernemingsprestasies tot gevolg gehad. Resultate van toonaan

gewende ondernemings, volgens Van den Heever (1998) in die laaste World 

Competitiveness Report, toon aan dat TQM en uitnemende stelsels wereldwyd 

gewaarborgde maniere is om 'n onderneming se mededingendheid in plaaslike en 

wereldmarkte te versterk. 

Die uitdaging waarvoor Suid-Afrika te staan kom, is om 'n meetinstrument te vind wat 
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verstaan en aanvaar word deur die belangrikste handelsvennote (Van den Heever, 

1998). Suksesvolle ondernemings van die toekoms moet dinamiese wereldklasbe

stuursprosesse en geskikte leierskap beoefen. 

2.6.6 Die toekoms van gehalte 

Dew (1997) het die volgende uitspraak gemaak: "As a formal, defined activity -

represented by a professional association- Quality has now completed its first 50 years. 

As we now embark on the next 50 years, it will be beneficial to apply the methodology 

of 'Future Studies' to the quality movement." 

Juran (1995:652) het die volgende vooruitskattings vir gehaltebestuur gemaak: 

• Daar sal korrelasies wees tussen die nakoming van gehalte en finansiele 

resultate. 

• Gestandaardiseerde verslae sal ontwikkel word om 'n opsomming van die 

gehalteprestasie-rekord van 'n onderneming te verskaf. 

• Finansiele ontleders sal gehalteprestasies gebruik as insette vir die bepaling van 

kredietwaardigheid en vir die beoordeling van die finansiele potensiaal van 

ondernemings. 

• Nasionale, industriele en ander gehalte-indekse sal ontwikkel word. 

• Dit is moontlik dat toekomstige wetgewing die gebruik van lisensies in die 

gehalte-omgewing kan uitbrei met die doel om die algemene publiek te beskerm. 

Lisensies word reeds vir verskeie dienste benodig, veral waar risiko ten opsigte 

van menslike veiligheid en gesondheid of die omgewing voorkom. 

Volgens Dew (1997) is daar vier duidelike hoofneigings in die eerste 50 jaar van die 

ASQC (American Society for Quality Control) wat steeds drywende kragte vir die 

volgende 50 jaar van die gehaltebewegings sal wees. Hierdie hoofneigings is: 

• 'n Klem op vestiging en instandhouding van gehalte as 'n professie 

(sogenaamde qualiticians). 

• 'n Toenemende klem op opvoeding van die publiek buite die ASQC (bestuurders 

en die arbeidsmag) oor die belangrikheid van gehalte. 
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• Die ontwikkeling van nuwe tegnologie wat die gehalte-dissipline versterk. 

• Globalisering van die gehalte-beweging. 

2. 6. 6. 1 Gehalte as 'n professie 

Gedurende die eerste vyftig jaar van die ASQC het die gehalte-beweging gegroei tot 

'n kwasie-professie wat streef om te vestig as 'n professie, gelykstaande aan die regs-, 

mediese- en ingenieursprofessie. Die dramatiese verhoging in gehalteverwante 

opleiding in die werksomgewing het die probleem van definiering van grense teweeg 

gebring. Ondernemings en konsultante het hul eie definisies en terminologie ontwikkel 

wat wye variasie veroorsaak het in die ontwikkeling en vordering van gehalte. Dit het 

kritici die geleentheid gegee om gehalte as 'n gier af te maak, eerder as 'n professie. 

Professionalisme sal volgens Juran (1995:652) onder gehalte-spesialiste toeneem en 

vind alreeds op tegniese vlak plaas (gehalte- en reliability-ingenieurs), maar neg nie op 

ondernemingsvlak nie. Daar sal nasionale eksamens wees vir die reg om 'n 

professionele titel te gebruik. Gehalte-oudits sal ook deur middel van ouditeurs gedoen 

word. 

Volgens Dew (1997) verskaf 'n organisasie soos ASQC, hulpmiddele vir beheer van 

praktyke deur die goedkeuring van publikasies, 'n besorgdheid ocr definiering, 

demonstrering en sertifisering van professionele bekwaamheid en sal dit ook die ASQC 

se fokus vir die volgende vyftig jaar wees. Die geleidelike groei van akademiese 

programme wat gehalte ondersteun bevestig hierdie dissipline se ontwikkeling as 'n 

professie. 

2.6.6.2 Opvoeding en opleiding van die pub/iek 

Die gehalte-dissipline het die afgelope 50 jaar gegroei van 'n mengsel van 

ingenieurswese en statistiese konsepte na 'n proses van strategiese gehaltebestuur 

in die industrie, handel, mediese, regerings- en opvoedkundige stelsels. Volgens 

Juran (1995:652) sal die bewustheid van die nuwe belangrikheid van gehalte versprei 
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na nasionale beleidsmakers, soos wetgewers, administrateurs en ekonome. Gehalte 

is in Amerika gepopulariseer deur televisie, die regering (Malcolm Baldrige National 

Quality Award) en beste verkopers (Quality is Free, deur Philip Crosby). In 1998 is die 

Business Excellence Award vir Suid-Afrikaanse ondernemings ingestel (Van den 

Heever, 1998). 

In Suid-Afrika bele ondernemings toenemend in TQM deur opleiding aan werknemers 

op aile vlakke te verskaf en rolspelers konferensies oor implementering en verbetering 

van TQM te laat bywoon. Die South African Excellence Model (SAEM) voorsien 

volgens Van den Heever (1998) 'n raamwerk vir bestuursopvoeding, kontinue 

verbetering en selfevaluering. Volgens Kopke (1998), direkteur van die South African 

Excellence Foundation (SAEF), kan ondernemings vinniger op die pad na 'n 

"wereldklas"-onderneming vorder, as die SAEM wat op 28 Augustus 1997 bekendgestel 

is, nagevolg word. Hierdie model is ontwikkel na blootstelling aan die European 

Foundation for Quality Management (EFQM) en is geskoei op die EFQM se "Self 

assessment" -model. Die SAEM word volledig in hoofstuk 4 bespreek. 

Die neiging in opvoeding aan die publiek sluit ook volgens Juran (1995:652) die 

volgende in: 

• Geleidelike insluiting van gehaltebeginsels in hoerskole, technikons en 

universiteite se kurrikulums. 

• Die totstandkoming van meer organisasies en netwerke om gehalte te bespreek. 

• Toename van tersiere inrigtings wat grade, diplomas en sertifikate in gehalte 

aanbied, wat intensiewe navorsing op die gebied van gehalte tot gevolg sal he. 

2.6.6.3 Ontwikkeling van nuwe tegnologie 

Die gehaltedissipline het volgens Dew (1997) groot voordeel getrek uit die rewolusie in 

die rekenaarwese en inligtingstelses die afgelope 25 jaar. Van die belangrikste 

tegnologiese neigings wat 'n duidelike impak op gehalte gehad het, sluit in: 

• Die "hand"-stelsel wat gebruik is om beheerkaarte op te stel, wat vervang is deur 

beheerkaart-sagteware. 
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• Gesofistikeerde rekenaarprogramme vir projekbeplanning het groter 

moontlikhede geskep om gehalteversekeringbeginsels te implementeer. 

• Databasisse word gebruik om ouditprogramme te ondersteun en leemtes in 

gehalte op te spoor. 

• Rekenaarbeheerde masjiengereedskap het presiese vervaardigingsvermoe van 

masjiene geweldig verbeter. 

• Rekenaarbeheerde meetinstrumente verbeter die vermoe om variasie van 

vervaardigde items te meet en om ideale modelvorms in die produksieprosesse 

te skep. 

• Die kombinasie van statistiese kennis en presiese vervaardigingstegnologie 

skakel falings feitlik uit. 

Aile aanduidings is volgens Dew (1997) daar dat die ewolusie in rekenaar- en 

inligtingstelsels binne die volgende dekades sal voortgaan, wat groter moontlikhede 

skep vir gehaltekundiges. 

2.6.6.4 Globalisering van die geha/te-beweging 

Volgens Dew (1997) is die opkoms van gehalte as 'n professie versnel deur 

internasionale samewerking, veral tussen Amerika en Japan. Gehalte in Japan is die 

afgelope 50 jaar versnel deur kontak met Amerikaners, soos Deming en Juran, terwyl 

gehalte in Amerika versnel is deur kontak met Japanese, soos Ishikawa en Taguchi. 

Die gehaltedissipline groei volgens Dew (1997) steeds volgens internasionale 

beginsels. 'n Toenemende aantal bywoners van die ASQC konferensies kom van die 

internasionale gemeenskap. AI hoe meer gehalteverwante publikasies word gedruk in 

ander tale as Engels. 

Die ontwikkeling van internasionale standaarde, soos ISO 9000 en ISO 14000, voorsien 

konstante versnelling van gehalte in die internasionale arena. Kundiges in gehalte is, 

behalwe vir bemarkingspersoneel, diegene wat die meeste kontak met internasionale 

kliente en verskaffers het. Gehalte word die "lingua franca" (algemene spreektaal) van 
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die internasionale sakegemeenskap. 

Volgens Dew (1997) sal hierdie neiging oor die volgende 50 jaar steeds voortgaan. 

Gehalte-rewolusies sal ook in die Derdewereldlande plaasvind en nuwe ontwikkelings 

in die gehalteveld sal spoedig dwarsoor die wereld versprei. 

Dew (1997) verskaf die volgende 16 "verrassingsvrye" vooruitskattings vir gehalte

bestuur oor die volgende 50 jaar: 

(1) Universiteite sal gehalteverwante navorsing uitbrei. 

(2) Gehaltekonferensies sal voortgaan. 

(3) Spesialisasie in die gehaltegemeenskap sal ontwikkel. 

(4) Die meeste groat universiteite sal doktorale graadprogramme in gehalte aanbied. 

(5) ASQC lidmaatskap sal vyf keer vermeerder. 

(6) 'n lnternasionale gehalteberoepsorganisasie sal ontwikkel. 

(7) Gehaltebeginsels sal in laer- en hoerskole se kurrikulum ingesluit word in aile 

ge"industraliseerde Iande. 

(8) Gehaltebeginsels sal voortgaan om hervorming en kontinue verbetering van 

regerings- en skoolstelsels te rig. Gehaltetoekennings gaan uitbrei. 

(9) 'n lnternasionale gehaltetoekenning gaan gegee word. 

(10) Verbeterings in materiaalnavorsing sal nuwe tegniese velde open wat 

addisionele behoeftes en geleenthede vir gehaltekonsepte skep. 

(11) lnternet-tegnologie sal dit vir gehaltekundiges moontlik maak om enige plek op 

die planeet te konsulteer. 

(12) Kragtiger en kleiner skoot-rekenaars sal dit vir gehaltekundiges moontlik maak 

om met hooframe te koppel vir die gebruik van kragtige programme. 

(13) Hoe tegnologiese pogings, soos "Mars Mission" of "Space Station" sal klem op 

gehalte vir groat projekte aanwakker. 

(14) Die "Global Quality Revolution" sal Iande soos China en Afrika bereik. 

(15) Die internasionalisering van gehalte sal ASQC 'n internasionale organisasie 

maak met invloed op 'n wereldskaal. 

(16) Die opkomende internasionale gehalteprofessieorganisasie sal globale 

gehaltenavorsing, opvoeding en professionele standaarde koordineer. 
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Ter opsomming van hierdie afdeling word historiese mylpale in die gehaltebewegings 

in tabel 2.1 voorgestel. 
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2.7 TQM IN TUISNYWERHEDE 

2.7.1 Belangrikheid van TQM in tuisnywerhede 

Voordatdie belangrikheid en behoefte aan TQM bytuisnywerhede bespreekword, word 

enkele opmerkings oor die belangrikheid en omvang van die tuisnywerheidbedryf in 

Suid-Afrika gemaak, wat per implikasie die toepassing van TQM noodsaak. Daar word 

in die literatuur (verwysings soos in afd 2. 7) dikwels na tuisnywerhede (soos vir die doel 

van hierdie studie in hoofstuk 1 gedefinieer) verwys as deel van die groep informele 

sake-ondernemings wat uit huise bedryf word. Die vernaamste soort aktiwiteite van 

hierdie groep is egter volgens Van Vuuren (1988:1) huisvroue wat verskillende vorme 

naaldwerk maak en gebak lewer dit dan verkoop. Aangesien weinig navorsing en 

literatuur vir tuisnywerhede bestaan, word hierdie aktiwiteite, wat tipies is van die 

leweransiers van die tuisnywerheidwinkel, in die oorhoofse groep in die volgende 

paragrawe hanteer, omdat die belangrikheid daarvan relevant is. 

Een uit elke vier families in Suid-Afrika is volgens Chester (1992:3) betrokke by die 

tuisnywerheidbedryf met 'n jaarlikse omset van meer as R2 000 miljoen. Die aantal 

persone betrokke, wat ouers en tieners insluit, het gegroei tot 500 000. Een van die 

gewildste metodes om ekstra geld tuis te verdien, is huisvrouens wat saam met hul 

huishulpe en tieners konfyt maak, koeke bak en naaldwerkartikels vervaardig. Met 

afdankings aan die orde van die dag, word dit nie meer net 'n ekstra inkomste nie, maar 

'n broodnodige oorlewingsfaktor. Blanke "huis"-ondernemings is die vierde grootste 

werkverskaffer naas vervaardiging, myne, handel en klipgroefwerk. Hierdie 

ondernemings sluit onder meer tuisnywerhede, kleremakery, verkoop van handware, 

boekhouers, verfwerk en elektrisiens in. Volgens Van Vuuren (1988:10) is die 

algemeen aanvaarde siening dat "huis"-ondernemings 'n arm en Derdewereldse sektor 

is, nie die waarheid nie. Met die ekonomiese probleme wat Suid-Afrika in die gesig 

staar, kan dit juis die sektor wees waaruit die oplossing kan kom. Die tuisnywerheid

bedryf groei vinnig, namate ekonomiese druk en toenemende werkloosheid mense 

dwing om enige manier te vind om te oorleef (Anon, 1985:19). 
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Volgens Sasson (1992), ekonoom van die KSOK (Kieinsake-ontwikkelingskorporasie) 

is tuisnywerhede wat deur middelklasfamilies bedryf word verantwoordelik vir die 

groeiende aandeel van 'n omvangryke informele besigheidsektorwat die afgelope paar 

jare geweldig uitgebrei het. 

Volgens Erwee (1989) kry vroue wereldwyd aandag in programme om 

ondernemerskap te bevorder. In Amerika groei die markaandeel van kleinsake

ondernemings wat deur vroue besit word die vinnigste. 'n Kerngroep Suid-Afrkaanse 

sakevroue het in November 1988 hul eie vereniging - The National Association of 

Women Business Owners (NAWBO) gestig, met oogmerke om: 

• ondernemerskap onder vroue aan te moedig en sakegeleenthede vir vroue

ondernemers te bevorder, 

• die netwerk van professionele kontakpersone te versterk wat sakevroue kan help 

om hul ondernemings te verbeter, uit te brei en te laat groei, 

• omstandighede te skep waarin sakevroue hulle kan vestig as leiers op hul 

onderskeie gebiede, 

• die sterk gesamentlike "stem" van sakevroue nog grater te maak en ekonomiese 

beleid te help bepaal, en 

• 'n groat verskeidenheid van opvoedkundige en opleidingsprogramme aan te 

bied wat sakevroue in staat sal stel om met meer welslae in die ekonomie mee 

te ding. 

Om geld tuis te verdien, word deur Laurie (1991:26) beskou as iets watwaardevol gaan 

wees in die nuwe Suid-Afrika. Die werkplek van die toekoms gaan volgens hom, weens 

grater inmenging deur vakbonde en die owerhede, 'n ander soort plek wees om te werk 

as in die verlede. Dit gaan ook moeiliker wees vir die owerhede om tuis in te meng. 

Een van die belangrikste redes om tuis te werk, naamlik om onafhanklik te wees, 

behoort nie aangetas te word nie. Daar is ook voordele vir mense wat tuis werk. In die 

huis het die ondernemer 'n bestaande infrastruktuur. Werk word uit 'n vertrek in die 

huis (byvoorbeeld kombuis) gelewer en daar word nie addisionele huur vir die werkplek 

betaal nie. 



2-40 
Ewolusie en belangrikheid van TQM 

Volgens Erwee (1989) bring tuis-entrepreneurskap 'n persoonlike oplossing vir die 

vrou wat by werk betrokke wil raak om gesinsdruk te verlig; graag haar talente wil 

gebruik, maar nie altyd die nodige kwalifikasies het nie; of dalk gedwing word om tot die 

huishoudelike inkomste by te dra, maar terselfdertyd haar gesinsverpligtinge moet 

nakom. Tuis-entrepreneurskap kan ook 'n nasionale oplossing vir die grootskaalse 

werkloosheid bied. 

Volgens Janeke (1985:8), voorsitter van die Johannesburgse tak van die Vroueburo in 

Suid-Afrika, kan vroue wat klere maak, artikels brei, pottebakkerswerk doen of vir 'n 

tuisnywerheid werk, 'n baie belangrike rol in die ekonomie speel. Hul werk lei tot 

kapitaalvorming en op die manier kan hulle werk vir ander mense skep en Suid-Afrika 

se ekonomiese knelpunte help verlig. 

Boonzaaier (1989:13) 'n finansiele raadgewer en genoot van die lnstituut vir Lewens

en Pensioenadviseurs is van mening dat vaste betrekkings vir die meeste moeders 'n 

meulsteen om die nek is, want nadat die belastinggaarder se deel betaal en bykomende 

uitgawes aangegaan is, soos om kinders te laat versorg en 'n voltydse huishulp aan te 

stel, bly daar gewoonlik weinig van haar inkomste oor. 'n Moontlike oplossing is om 'n 

onderneming te begin wat tuis bedryf kan word. Dit hou nie net ooglopende finansiele 

voordele in nie, maar kan aanleiding gee tot 'n besparing in belasting. Die moeder is 

ook steeds tuis om na haar kinders om te sien. 

Volgens Craven (1987:4), voorsitter van die organisasie Red Ons Eie Platte/and 

(ROEP), is een moontlike manier in die landbou om beter kontantvloei en inkomste te 

kry, om die groat potensiaal wat in die boervrou opgesluit le, te ontgin. Heelwat vroue 

het reeds sukses met handvervaardiging behaal, maar daar is nog baie ander wat hul 

bekwaamhede langs die weg tot voordeel van hul gesinne, gemeenskappe en die land 

kan uitbou. Handvervaardiging benodig heelwat arbeid en as produkte van goeie 

gehalte gelewer word, kan dit nasionaal en selfs internasionaal bemark word. Craven 

(1987:4) is van mening dat gedesentraliseerde tuisnyweraars en handvervaardigers 

op die platteland tot die skepping van meer werksgeleenthede kan lei. Hierdie 

werkskepping kan help dat die platteland herleef. 
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Die toenemende belangrikheid van die tuisnywerheidbedryf vir die Suid-Afrikaanse 

ekonomie word volgens Kingwill in 'n onderhoud deur Landbouweekblad (1995:113) 

daagliks gesien en behoort nie onderskat te word nie. Dit blyk ook volgens die 

Weekend Post (1985:4) dat daar internasionaal 'n behoefte aan Suid-Afrikaanse 

tuisvervaardigde naaldwerkartikels (veral geweefde artikels, breiwerk en mandjiewerk 

in Amerika, Engeland, Europa en Australie) bestaan. Georganiseerde bemarking van 

produkte deur die Suid-Afrikaanse tuisbedrywe in die buiteland kan moontlik in die 

afsienbare toekoms 'n werklikheid word. 'n Loodskomitee is gestig met die opdrag om 

die stigting van 'n bemarkingsorganisasie vir tuisbedryfprodukte te ondersoek. Die 

gedagte agter die stigting van die komitee is om die buitelandse mark te betree. 'n 

Enkeling sal moeilik met sukses produkte in die buiteland bemark, volgens Kingwill 

(voorsitter van die komitee) in Landbouweekblad (1995:113). 

In 'n onderhoud gevoer deur Kruger (1989:90) met Pru Pfuhl (Sake- en Bedryfsleiers

vroueklub se Sakevrou van die Jaar) het sy gemeld dat mense nou aandring op gehalte 

en natuurlikheid - van kos tot kleedstof - in teenstelling met die jare sestig se behept

heid met massaproduksie en kunsmatigheid Die verbruikervereis dus gehalteprodukte 

en goeie dienslewering. 

Barrier (1992:22) beweer dat "everybody has to have a commitment to quality, 100 

percent of the time in 100 percent of what they do. Not just small manufacturers but 

small service companies, too, are feeling the pressure. The quality movement is 

reaching critical mass, and those businesses that have not committed themselves to 

TQM will find it more and more difficult to meet their customers' demands. Total Quality 

Management is thus more than a way for a small business to improve the quality of its 

products and services; it may very well be the key to survival". Volgens Barrier 

(1992:22) kan TQM in kleiner ondernemings beter funksioneer, omdat dit meestal 

makliker is vir mense in 'n klein onderneming om die klient werklik te ken. 

Harari (1992:8), professor by die Universiteit van San Francisco en konsultant van die 

Tom Peters groep, is van mening dat " ... it doesn't matter a whit what vendors or quality 

experts define as quality. It's the customers' perceptions that count, and customers 
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define quality in terms of their total experience with your products, your services and 

your company as a whole". 

Volgens Rothman (1994:33) kan verbeterde gehalte vir klein ondernemings, soos 

tuisnywerhede, die verskil tussen 'n gemiddelde en 'n goeie jaar, of tussen mislukking 

en sukses beteken. Die ondernemings wat selfs jare lank suksesvol is, moet elke 

oomblik soek na maniere om produktiwiteit te verbeter. As die fokus op TQM is, sal 

produktiwiteit noodwendig volg. Rothman (1994:33) het die volgende uitspraak 

gemaak: "For most small firms, a dramatic increase in productivity is the kind of problem 

that they would be happy to have. And the evidence is overwhelming that TQM can get 

them there". 

Henricks (1994:29) se: "Any company that is not involved in some sort of quality 

process is already out-classed. If they don't begin to learn the quality language and 

quality life, they will be out of business." 

2.7.2 Kenmerke van tuisnywerhede 

Volgens Liebenberg (1998:64) "blom tuisnywerhede in feitlik elke voorstedelike 

winkelsentrum en spring soos paddastoele oral in die platteland op omdat 

voorstedelinge nie meer self tradisionele Suid-Afrikaanse tuisgebakte lekkernye kan of 

wil produseer nie". Sekere groepe verbruikers is moeg vir massaproduksie, 

eenvormigheid superfynfabrieksprodukte, en identiteitlose winkelkoeke. Die kooplus 

is volgens Liebenberg (1998:64) ook onafwendbaar omdat huisvroue beroepsvroue 

geword het. Die dubbele rol van ma en beroepsvrou wat noodgedwonge moet help om 

die pot aan die kook te hou, moet vervul word. 

'n Groot mate van vryheid vir besture van tuisnywerhede is moontlik binne neergelegde 

konstitusionele voorskrifte . By sommige winkels mag net huisvroue aandeelhouers 

word, by ander produseer gesinne groot hoeveelhede produkte voor hulle heeltyds of 

deeltyds elders werk. Sekere besture bepaal dat die huisvrou die produk eiehandig 

moet hanteer en produseer, terwyl andere werkskeppend kan optree - mits die gehalte 
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nie ingeboet word nie. Om vir geldelike gewin te bak, te kook, handwerk te doen of 

gedroogde blomme kunstig aan te wend, is nie meer 'n deeltydse tydverdryf vir ekstra 

geld nie. Dit is nou 'n berekende (en hoogslonende) loopbaan wat met sukses bekroon 

word, as produkte van gehalte gelewer word. 

Koljander in Melville is volgens Retief (1996) een van die grootste tuisnywerhede in 

Johannesburg en in menige opsigte die voorloper in die toepassing van TQM. 

Koljander het hul aktiwiteite uitgebrei en 'n ooreenkoms met 'n reisagentskap en 'n 

groat internasionale hotel aangegaan om hul buite- en binnelandse gaste op 

tradisionele gasvrye wyse te onthaal. Keurige Suid-Afrikaanse handgemaakte snuis

terye, kombuisversierings en porseleinpoppe word ook te koop aangebied. Daar word 

ook op versoek groepe buitelanders tuis onthaal. 

Volgens Bell (1997), van die tuisnywerheid Mother Hubbard in Rosebank, is kopers 

bereid om te betaal vir die suiwer, natuurlike en gesonde produkte wat verbruik word. 

Tuisnywerhede bied 'n kollektiewe poel van vaardighede aan, waarvan sakevernuf nie 

die minste is nie. Die kooperatiewe verbintenis verskaf aan die lede riglyne oor 

wetsbeginsels, verkooptegnieke, gehaltebeheer, finansiele kontrole en produkstimu

lasie. 

In 'n onderhoud met Prinsloo (1996), ondervoorsittervan Lynnwoodriftuisnywerheid se 

twee takke, is kundige aankope, bestudering van spesiale aanbiedinge en ekonomiese 

tydbenutting belangrike faktore. Marknavorsing en kundige tentoonstelling in besige 

sentrums is veral belangrik. 

'n Ernstige probleem wat gehalte benadeel, is dat deregularisering so ver gevoer is dat 

dit volgens Liebenberg (1998:64) verwater is. Feitlik enige persoon kan nou sander 

belastingheffing en bokoste goedkoper gebak as die tuisnywerhede lewer. Tog floreer 

die belangstelling om aan tuisnywerhede te lewer omdat kooperatiewe aksie vir lede 

voordele inhou. Die afset vir produkte is feitlik konstant. By 'n kooperatiewe 

tuisnywerheid staan ander lede in vir 'n afwesige lid en wanneer die lid terugkom, wag 

die mark letterlik vir die produk. 'n Lid kan skiktyd ten valle benut en kan produkte lewer 
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presies soos hy of sy dit kan behartig - hoe meer die lid egter insit, hoe meer kry hy of 

sy uit. Elke lid kry twee tot vier diensbeurte per maand in oggend- of middagskofte. 

Hier kan verkoopvernuf en menseverhoudinge geslyp, en produkte met die van ander 

vergelyk word. Die meeste groot tuisnywerhede het iemand heeltyds of deeltyds in 

diens om die verantwoordelikheid van die boekhouding en administrasie te behartig 

(Liebenberg, 1998:64). Enige lid met leiereienskappe kan tot die bestuur en selfs as 

voorsitter verkies word. Elke lid is 'n aandeelhouer en het seggenskap in die 

bestuursbesluite. Dit verskaf die nodige motivering en betrokkenheid. Aile lede word 

jaarliks uitgenooi na een of meer seminare waartydens kundigheid gedeel en 

vaardighede geslyp word. Uit bogenoemde opmerkings kan afgelei word dat die 

omvang van tuisnywerhede se aktiwiteite, intense mededinging en die hoe premie wat 

kliente op gehalte plaas, TQM noodsaak. 

2.8 SAMEVATTING 

Die toepassing van gehalte het oor die jare gegroei van eenvoudige inspeksie van 

produkte deur die verbruiker, tydens in vakmanskap-era, na 'n bestuursbenadering wat 

gehalte op aile vlakke in 'n onderneming op 'n kontinue basis deur aile werknemers 

behels. Namate omstandighede verander het, het sommige van die vorige strategiee 

verouderd geraak en bestuurders het nuwer, beter gehaltetegnieke ge"implementeer. 

Uit die bestudering van die literatuur oor die ewolusie van TQM word dit duidelik dat 

ondernemings wat in hierdie era van besigheidsvoering wil oorleef, nougeset moet 

street na klientebevrediging, markdominansie en verhoogde produktiwiteit. Die enigste 

manier om hierdie doelwitte te bereik is om TQM op strategiese bestuursvlak te 

implementeer. Tradisionele gehaltebestuur is besig om in 'n nuwe fase te ontwikkel en 

aile ondernemingsfunksies word ingesluit en be"invloed. Mededinging is meer intens 

en ondernemings moet die behoeftes van hul kliente bevredig en produkte en dienste 

van hoe gehalte aanbied om te oorleef. Terwyl ondernemings op TQM fokus, moet 

waarde vir die klient geskep word. Dit is voor die hand liggend dat die verkryging van 

gehalte-leierskap topbestuur se betrokkenheid by gehalte vereis. 
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Tuisnywerhede is konstant op soek na maniere om die huidige besigheid meer effektief 

en winsgewend te bedryf, terwyl 'n belangrike rol ook vervul moet word om die 

lewensgehalte van almal in die gemeenskap te verbeter. Kliente van tuisnywerhede 

vereis heilsame, egte, voedsame en veilige produkte. Daar word van tuisnywerhede 

verwag om die gehalte van produkte te aile tye te waarborg. Bestanddele van swak 

gehalte, onvoldoende beheer tydens prosessering en onhigieniese toestande in 

kombuise van baksters kan veroorsaak dat die smaak, tekstuur of kleur van produkte 

nie aan kliente se verwagtinge voldoen nie. Produkte wat onveilig is om te eet kan 

siektetoestande veroorsaak. Om te verseker dat die behoeftes van kliente van 'n 

groeiende tuisnywerheidsbedryf bevredig word, moet TQM regdeur die onderneming 

toegepas word. 
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3.1 INLEIDING 

Volgens Golomski (1993:74) word die eise wat kliente stel meer intens en neem 

mededinging in die voedselindustrie daagliks toe. Die voedselindustrie sal nie meer die 

vertroue van kliente en beleggers kan behou sender die effektiewe implementering van 

TQM nie. 

Volgens Parsons (1999) word voedselvervaardiging, verspreiding en kleinhandel

verkope regoor die wereld 'n komplekse industrie. Hierdie kompleksiteit noodsaak die 

ontwikkeling van uitgebreide beheerprosedures om die produksie van veilige, hoe 

gehalte voedsel te verseker. Die verwagtings en behoeftes van kliente het verander 

na gerieflike, minder geprosesseerde en varser produkte met meer natuurlike 

eienskappe. 'n Beduidende wereldwye neiging is dat die verbruik van voedsel in 

openbare eetplekke (soos restaurante) toeneem en gevolglik neem blootstelling aan 

nuwe mikrobiologiese gevare ook toe. 

Verbruikers herhaal aankope van produkte slegs as hulle vertroue het in die produk se 

veiligheid, voedsaamheid en suiwerheid en nie 'n mededingende alternatief gevind het 

nie. Goeie vervaardigingspraktyke (Good Manufacturing Practices- GMP) is 'n kritieke 

en sentrale deel van enige TQM proses. Dit begin tydens produkontwerp, met die 

gebruik van bestanddele wat aan gestelde standaarde voldoen en eindig by die 
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verspreiding en aflewering van 'n veilige produk wat aan die klient se verwagtinge 

voldoen. Volgens Parsons (1999) het toenemende gevare wat mikro-organismes en 

verspreiding daarvan in die kombuis insluit, 'n behoefte aan nuwe diagnostiese en 

beheerstelsels geskep. Die bestuur van hierdie risiko's binne 'n TQM proses is 'n 

beproefde manier om kontinue verbetering van produkgehalte te bereik. Vir die 

bereiking van sukses is leierskap, opleiding, werknemerbetrokkenheid, maatstawwe, 

terugvoering van verbruikers en effektiewe bestuur nodig. 

Daar is verskeie metodes om die bestuur van gehalte in 'n gestruktureerde benadering 

te organiseer en verskillende ontwerpe het ontwikkel wat nou nog in gebruik is. 

Volgens Juran (1995:638) was nie een benadering sedert 1990 egter dominant nie en 

die enigste wat populariteit behou het was Juran se Trilogie. Dit onderskei drie 

bestuursprosesse, waarvan elkeen uit 'n reeks stappe bestaan wat universeel toegepas 

kan word, naamlik: 

(1) gehaltebeplanning 

(2) gehaltebeheer 

(3) gehalteverbetering. 

Die elemente beplanning, beheeren verbetering dui konvensioneel op die gehalte van 

die produk. Dit is egter nie losstaande van 'n holistiese TQM benadering wat alles, 

soos die produkldiens, prosesse, hulpbronne, QOL en QWL, behels nie. 

Hierdie hoofstuk word volgens 'n holistiese TQM benadering gestruktureer. Die Hazard 

Analysis and Critical Control Point (HACCP) benadering vir die verbetering van gehalte 

van higiene en veiligheid in voedselvoorbereiding vorm 'n belangrike basis vir 

gehaltebestuur by tuisnywerhede. HACCP omvat gehaltebeplanning, -beheer en -ver

betering en word in afdeling 3.5 volledig bespreek. 
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3.2 BEPLANNING VAN GEHAL TE 

3.2.1 Omskrywing en omvang van gehaltebeplanning 

Volgens Fayol (1949:8) behels gehaltebeplanning die voorafbepaling van wat die 

onderneming moet bereik en hoe dit bereik moet word. Gehaltebeplanning vereis dat 

bestuurders strategiee en doelwitte stel en kursusse ontwikkel vir die implementering 

van strategiee en die bereiking van doelwitte oor die kort- en lang termyn. 

Volgens die Juran Institute (1993:E-3) is gehaltebeplanning die aktiwiteitwat kliente se 

behoeftes bepaal en produkte en prosesse ontwikkel wat nodig is om daardie behoeftes 

te bevredig. Gehaltebeplanning word vir verskeie produkte benodig - nie slegs vir 

produkte en dienste wat aan die klient gelewer word nie, maar ook interne produkte, 

soos aankoopbestelvorms, fakture en verslae. Gehaltebeplanning is ook van 

toepassing op interne besigheid$prosesse, soos die opleiding van nuwe werknemers, 

voorbereiding van verkoopsvooruitskattings en die prosessering van fakture. 

Volgens Oakland (1995:81) is sistematiese gehaltebeplanning nie net 'n eenmalige 

prosese nie en 'n basiese vereiste vir effektiewe TQM in aile ondernemings. Gehalte

beplanning behoort egter 'n integrale deel te vorm van 'n kontinue hersieningsproses 

met zero-defekte as doelwit deur middel van 'n strategie van nimmereindigende 

verbetering. Voordat 'n geskikte totalegehaltebestuurstelsel ontwikkel kan word, moet 

'n voorlopige ondersoek gedoen word om te verseker dat 'n gehalte

organisasiestruktuur bestaan, dat die nodige hulpbronne beskikbaar sal wees en dat 

opdragte uitgevoer sal word. 

Volgens George en Weimerskirch (1994:49) is die funksie van strategiese 

gehaltebeplanning om aile pogings van die onderneming te rig op klientebevrediging, 

gehalte en operasionele prestasiedoelwitte. 'n Effektiewe gehaltebeplanningsproses 

sal dit vir aile werknemers moontlik maak om hulle take met spesifieke 

ondernemingsdoelwitte in verband te bring. Die gehaltebeplanningproses kan nie 



3-4 
Beplanning, beheer en verbetering van gehalte 

aileen gebruik word om gehalteverbeteringsaktiwiteite in die onderneming te rig nie, 

maar gee ook rigting aan die totale gehalteverbeteringsproses. 

Volgens Fox (1993:95) is daar bewys dat deeglike beplanning van take sal bydra tot die 

korrekte uitvoering daarvan in 'n minimum tydsbestek. 'n Gehaltestelsel wat binne die 

reels (standaardvereistes) van ISO 9001 en 9002 antwerp word, vereis dat geskikte 

vlakke van beplanning ge"identifiseer en gedokumenteer word om bepaalde take uit te 

voer. Die omgewing vir die implementering van 'n totalegehaltestelsel vereis dikwels 

ook die ontwikkeling van 'n nuwe stel gedeelde waardes, houdings en gedrag wat 

gefokus is op meer uitdagende doelwitte en bevrediging van die klient se behoeftes. 

Die beplanning vir gehalte hou volgens Oakland (1995:84) verband met die volgende 

sewe insette: 

• Aanlegltoerusting. Die antwerp, uitleg en inspeksie van die aanleg en toerusting 

wat verhitting, beligting, stoorplek en die wegdoening van afval insluit, moet ge

evalueer word. Volgens Fulks (1991:100) word die meerderheid gehalte

probleme veroorsaak deur toerusting of prosesbestuur. Fisiese besoeke deur 

topbestuur aan die aanleg/kombuis is belangrik. Volgens Luyt (1999) moet 

persele waar die produkte geproduseer word, geskik wees. Interne antwerp en 

uitleg moet goeie higieniese praktyke en beskerming teen kruiskontaminasie 

bied. Fisiese strukture moet sterk wees en wat maklik wees om in stand te hou, 

skoon te maak en te ontsmet. Oppervlakke (soos mure, afskortings, vloere, 

deure en werksoppervlakte) moet ondeurdringbaar, nie-toksies en glad wees en 

maklik kan skoonmaak. Dakke en oorhoofse vaste toebehore moet 

gekonstrueer wees om die opbou van stof, vuiligheid en kondensasie tot 'n 

minimum te beperk. 

Toerusting wat gebruik word moet antwerp wees om die nodige skoonmaak, 

ontsmetting en instandhouding moontlik te maak in die voorkoming van 

voedselkontaminasie. Toerusting vir kook of afkoel moet antwerp wees om die 

vereiste voedseltemperature vinnig te bereik en moet gemonitor en gekontroleer 

kan word. Asblikke vir byprodukte, oneetbare voedsel of gevaarlike substansies 



3-5 
Beplanning, beheer en verbetering van gehalte 

moet spesifiek ge'identifiseer en weggesluit kan word om opsetlike of toevallige 

kontaminasie van voedsel te voorkom. 

" Prosesse. Buiten vaartbelynde waardetoevoeging, moet prosesse antwerp word 

om falings/vermorsing te verminder. 'n Vloeikaart van prosesse is nuttig vir 

optimalisering (kyk afd 3.5.3.1) Volgens Johnston (1999) word personeel op die 

fabrieksvloer nie altyd volledig ingelig oor die besonderhede en vereistes vir 

prosesse of werksmetodes wat nodig is om gehalte te bereik nie. 

Produkvereistes is nie altyd volledig gedefinieer nie of is onverstaanbaar vir die 

werker. 

• Werksp/ek. Die vestiging en instandhouding van geskikte, skoon en ordelike 

werksplekke moet 'n prioriteit wees. 

• Fasiliteite. Die voorsiening en instandhouding van geskikte fasiliteite is 

belangrik. Volgens Fulks (1991 :101) behoort fasiliteite verander te word tot 'n 

opwindende, dinamiese plek om in te werk. Volgens Luyt (1999) moet water

voorsiening geskik, drinkbaar en van aanvaarbare gehalte wees. Geskikte 

dreinering en fasiliteite en stelsels vir die wegdoening van afval is noodsaaklik. 

Geskikte fasiliteite wat antwerp is vir die skoonmaak van kombuisgereedskap 

met 'n toevoer van warm en koue drinkbare water is 'n vereiste. Persoonlike 

higiene verdien aandag en middels vir die higieniese was en droogmaak van 

hande en higienies-ontwerpte toiletgeriewe moet beskikbaar wees. Afhangend 

van die aard van voedselvoorbereiding, moet geskikte fasiliteite vir die opwarm, 

kook, afkoel en vries van voedsel en bestanddele beskikbaar wees. Beligting 

moet van so aard wees dat higieniese hantering van voedsel moontlik is en die 

kleur moet nie misleidend wees nie. Geskikte bergingsfasiliteite vir ongepro

sesseerde voedsel en bestanddele, finale produkte, nie-voedsel (etikettering 

en verpakkingsmateriaal) en chemiese middels (skoonmaakmiddels) moet 

beskikbaar wees. 

• Prosedures. Prosedures vir aile aktiwiteite en prosesse moet antwerp word. Die 
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prosedure moet ook spesifieke operasionele take en verantwoordelikhede insluit 

om doelwitte te bereik en konsekwentheid te verseker. ISO 9000 vereis die 

dokumentering van aile prosedures. 

" Opleiding. Effektiewe opleiding in gehalte, tegnologie, prosesse en aanlegtake 

moet voorsien word. Volgens Harrigan en Park (1991:81) het die meeste 

sektore in die voedselindustrie tradisioneel op onbekwame en seisoenale 

werkers staatgemaak, wat opleiding moeilik gemaak het. Volgens Alvarez 

(1994:142) moet almal in die onderneming opgelei word. Tegniese opleiding 

(soos gebruik van hulpmiddels vir gehalteverbetering) moet met 

spanvaardighede en klientediensopleiding gebalanseer word. 'n Strategiese 

vyfjaaropleidingsplan ( op 'n vlak wat TQM implementering sal ondersteun), moet 

voorberei word. 

Wanneer personeel volgens die National Food Processors Association 

(1992:460) opgelei en betrokke is, voel hulle beter oor hulself en die 

onderneming en word s6 'n waardevolle hulpbron tydens kontinue verbetering. 

Volgens Ndlovu (1999) moet die voorsiening van opleiding aan personeel op 'n 

deurlopende basis geskied. 'n Onderneming wat nie die nodige opleiding aan 

sy werkers bied nie toon onbewustelik dat hulle nie ernstig is om aan kliente se 

verwagtinge te voldoen nie, om mededinging en markaandeel te verbeter nie of 

om winste te verhoog nie. Die onus rus op topbestuur om bo aile verdenkinge 

'n verbintenis tot die welstand van werknemers te openbaar deur 'n houding van 

behoort en eenheid met die onderneming en sy aspirasies in te skerp. Bestuur 

moet 'n visie he van waarheen die onderneming op pad is en dit moet aan 

werknemers gekommunikeer word. 

Volgens Luyt (1999) moet die volgende faktore in ag geneem word wanneer 'n 

opleidingsprogram beplan en opgestel word: 

* Aard van die voedsel, veral die vermoe om groei van mikro-organismes 

te bevorder. 
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Maniere waarvolgens voedsel hanteer en verpak word. 

Omvang en aard van prosessering of verdere voorbereiding voor finale 

verbruik. 

Toestande waaronder voedsel geberg en vervoer gaan word. 

Verwagte tyd voor verbruik. 

Basiese opleiding is nodig in persoonlike higiene (skoon hande, gesondheid, 

beskermende klere), omgewingshigiene (plaagbeheer) en higieniese voedsel

hanteringspraktyke (verpakking en bedekking van voedsel). Opleidings

programme moet voortdurend hersien en aangepas word, indien nodig. 

Gereelde toetsing en toesighouding is nodig om te verseker dat prosedures 

effektief uitgevoer word. 

• lnligting. Aile prosesse moet gepaardgaan met goeie data-insameling, 

rekordhouding en ontleding en opgevolg word deur geskikte aksies. 

3.2.2 Die gehaltebeleid en -handleiding 

Volgens Fox (1993:99) is die gehaltebeleid die hart van enige onderneming wat street 

na 'n reputasie van goeie gehalte. Dit behoort die doelwitte vir gehalte te definieer in 

lyn met algemene handelspraktyke. Dit is belangrik dat elke lid van die onderneming 

bewus is van die inhoud van die gehaltebeleid en die betekenis daarvan verstaan. 'n 

Gehaltebeleid behoort deur topbestuur geskryf te word in samewerking met die 

gehalteverteenwoordiger, om sodoende kredietwaardigheid onder die ander 

werknemers te verdien. 

'n Gehaltehandleiding beskryf volgens Bahls ( 1992: 17) prosedures, veranderlikes wat 

beheer moet word, produkparameters en berekenings van a lies wat verkeerd kan gaan, 

en hoe om die risiko te verminder. 

Die doel van 'n gehaltehandleiding is volgens Fox (1993:100), dat dit kan dien as: 

• 'n algemene oorsig oor gehalte-aktiwiteite 
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• 'n staat van gehalte-aktiwiteite 

• 'n stel vereistes 

• 'n indeks van gehalte- en bestuursprosedures. 

Fox (1993:100)·verskaf die volgende riglyne vir die skryf van 'n gehaltehandleiding: 

• Struktuur: 'n Bruikbare struktuur is een wat die formaat van 'n bestaande 

gehaltestandaard, soos ISO 9001, volg. 

• Doe/: Die doel behoort duidelik gestel te word en daar moet gereeld in die 

handleiding daarna verwys word. 

• Omvang en toepassing: Die omvang van die gehaltehandleiding moet duidelik 

gedefinieer word, soos die aanlegte en produkte of aktiwiteite waarop dit van 

toepassing is. 

• Sty/: Die handleiding behoort in 'n konsekwente styl geskryf te word wat die 

lesers kan verstaan en moet die doel van die dokument reflekteer. 

• lnhoud: As die handleiding gebruik word as 'n direkte verwysingsdokument vir 

die onderneming se personeel, moet die inhoud betekenisvol wees. Dit is nie 

voldoende om aan te dui wat gedoen moet word nie, maar ook wie 

verantwoordelik is daarvoor in terme van funksionele posisie. Die inhoud moet 

aile gehalteverwante aktiwiteite in die hele onderneming dek. Dit is 'n totale 

bestuursdokument- en nie slegs vir die gebruik van die gehaltedepartement nie. 

3.2.3 'n Gehalteplan 

Volgens Oakland (1995:81) is 'n gehalteplan 'n dokument wat spesifiek verwys na elke 

produk, aktiwiteit of diens (of groep) wat die nodige gehalteverwante aktiwiteite 

uiteensit. So 'n plan mag deel vorm van 'n gedetailleerde operasionele prosedure. 'n 

Gehalteplan behoort te fokus op optrede om te verhoed dat afval winste verminder. As 
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die gehaltebestuurstelsel nie hierin slaag nie, is daar iets fout met die opstel of 

uitvoering van die plan. Die hele benadering behoort metodies en sistematies te wees 

en moet ontwerp word om onafhanklik van veranderinge in bestuur of personeel te 

funksioneer. Die plan moet die volgende insluit: 

• Aangekoopte materiaa/ of diensspesifikasies. Volgens Parsons ( 1999) behoort 

bestanddele en toerusting slegs van verskaffers met goeie vervaar

digingspraktykte (Good Manufacturing Practices - GMP) en 'n TQM proses wat 

in plek is, aangekoop te word. Daar bestaan 'n toenemende neiging om eerder 

van minder leweransiers aan te koop waarmee 'n spesiale gehalteverhouding 

aangeknoop is. Volgens Ndlovu (1999) moet die verskaffers van bestanddele 

ook 'n gedokumenteerde beleid oor gehaltebestuur besit. Gehalte-oudits kan 

gereeld op die verskaffers se produkte uitgevoer word en verskaffers moet 

waardeer word op grond van die feit of hulle die basiese vereistes vir 

voedselveiligheid bereik het of nie. Wanneer bestanddele ontvang word, moet 

dit teen voorgestelde standaarde getoets word. Berging is ook 'n belangrike 

faktor wat die gehalte van die produk kan be'invloed. Prosedures vir die 

hantering van grondstowwe moet gedokumenteerword en werkers moet opgelei 

word om bestanddele korrek te gebruik, te berg en te hanteer. 

• Gehaltestelselprosedures. Die beskikbaarheid van metodes om mikro

organismes te beheer, vergemaklik die keuse van optimum formulering, 

prosessering en bergingsprosedures om reeds in 'n vroee stadium te verseker 

dat die produk van puik gehalte sal wees (Harrigan en Park, 1991 :80). 

• Produkformulering of tipe diens. Die produk en dienste wat gelewer word moet 

duidelik gestipuleer word. 

• Prosesbeheer. Tegnieke, hulpmiddels en stadiums van prosesbeheer moet 

ingesluit word. 

• Steekproefneming en inspeksieprosedures. Die wyse van steekproefneming en 

inspeksieprosedures wat op verskillende stadiums in die proses uitgevoer word, 

moet reeds in die beplanningstadium ge'identifiseer word. 

• Verpakking- en verspreidingspesifikasies. Riglyne en voorwaardes vir die 

verpakking en aflewering van produkte is nodig. 
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• Diverse, re/evante prosedures. Aile ander prosedures wat gevolg word om 'n 

beter produk en diens aan die klient te lewer, moet aangedui word. 

'n Geskrewe gehalteplan vir nuwe produkte, dienste of prosesse moet volgens Oakland 

(1995:81) die volgende beskryf: 

" Spesifieke toewysing van verantwoordelikheid en gesag gedurende die 

verskillende stadiums van gehaltebeplanning. 

• Spesifieke prosedures, metodes en instruksies wat deurgaans toegepas moet 

word. 

• Geskikte inspeksie, toesting en ouditprogramme benodig tydens verskillende 

fases. Volgens Ndlovu (1999) moet die belangrikheid van voedselveiligheid 

regdeur die produksieproses in ag geneem word en gereelde toetse moet 

uitgevoer word. lndien daar nie aan die vereistes voldoen word nie, moet dit 

onmiddellik reggestel word. 

• Metodes van veranderinge of modifikasies aan die plan. 

Price en Chen (1993:97) verskaf 'n gehalteplan met die volgende elemente wat die 

basis van TQM vorm: mannekrag, kontinue verbetering, proses en die klient. Die 

elemente word vervolgens in meer detail bespreek. 

3.2.3.1 Mense 

Volgens Fulks (1991 :96) kan TQM slegs doeltreffend ge'implementeer word as groter 

klem op werknemerbetrokkenheid en -opleiding geplaas word. Die doelwit is om mense 

volmag te gee om besluite te neem, sodat optimale besigheidsresultate deur middel 

van spanwerk behaal kan word. Met die TQM benadering moet topbestuur hulpbronne 

beskikbaar stel en rigting aantoon, maar nie domineer nie. Volgens Golomski 

(1993:78) word klein groepe aangemoedig om geleenthede te identifiseer en met 'n 

kruisfunksionele bestuurskomitee te bespreek vir priotirisering. Werknemers word 

volmag gegee en hulle werk binne aanvaarbare riglyne. Die pad na hierdie doelwit 

begin deur opleiding wat gefokus is op kommunikasie-, interaktiewe en effektiewe 

samesprekingsvaardighede. 
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Volgens Harrigan en Park (1991 :80) is aile personeel van die onderneming daarvoor 

verantwoordelik dat die vereiste gehalte bereik word. Personeel wat gemoeid is met 

spesifieke prosesse, moet betrokke wees by samesprekings oor veranderinge om 

gehalte te verbeter, selfs by die skryf van relevante dele van aanleg/fabrieks

handleidings. Werkers word dan bewus van die voordele van 'n gedissiplineerde 

benadering tot totalegehaltebestuur, met goeie kommunikasie tussen personeel, goeie 

dokumentasie en beheer van dokumente, en duidelik gedefinieerde take en 

verantwoordelikhede. 

Volgens Golomski (1993:79) is daar vanuit die menslikehulpbronbeskouing twee 

basiese veranderinge ten opsigte van TQM. Die eerste is 'n soeke na 'n dinamiese 

span en nie slegs die beklemtoning van individuele prestasies nie. Dit het weer direkte 

implikasies op prestasiewaardering en aansporingsmaatreels. Tweedens moet TQM 

as die "continuously learning organisation" beskou word. 

Volgens Ndlovu ( 1999) sal werknemers gehalte nie ernstig opneem voordat topbestuur 

nie ernstig oor TQM voel nie. Volgens Fulks (1991:101) maak goedopgeleide en 

ingeligte werkers 'n onderneming in moeilike tye suksesvol en is 'n opgeleide 

arbeidsmag 'n groot bate. 

3.2.3.2 Kontinue verbetering 

Die kontinue verbetering van produkte en dienste impliseervolgens Henricks (1992:30) 

nie dat 'n stel prestasieverbeteringsdoelwitte gestel word en dat daar dan op die louere 

gerus kan word as dit bereik is nie. Die doelwit is om voortdurend te verbeter, ongeag 

watter vlak bereik is. Volgens Juran en Gryna (1993:40) behels kontinue verbetering 

(kaizen) voortdurende pogings om kroniese en sporadiese probleme op te los en die 

gehaltebestuursproses te verfyn. Hierdie aspek word volledig in afdeling 3.4 bespreek. 

3.2.3.3 Proses 

'n Span gebruik 'n probleemoplossingproses om 'n probleem te ontleed, oplossings te 
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vind, 'n aksieplan te ontwikkel en implementeringsresultate te evalueer. Die gebruik 

van 'n gehalteverbeteringsproses behels 'n stap-vir-stap prosedure om klientbehoeftes 

te reduseer tot 'n gedefinieerde werksproses. Die normstellingproses moedig 

identifisering van die beste rolmodelle aan, en 'n strewe om soortelyke metodes toe te 

pas. 

3.2.3.4 Klient 

Kliente het volgens Ndlovu (1999) sekere persepsies, verwagtings of 'n visie van 'n 

onderneming se produk. Faktore soos veiligheid, voorkoms, smaak, voedingswaarde, 

newe-effekte en koste is vir die kliente belangrik. Wanneer 'n onderneming 'n produk 

wil lewer wat aan die klient se verwagtinge voldoen, moet die produk deur die oe van 

die teikenmark beskou word. 

Price en Chen ( 1993:98) identifiseer die volgende persepsies van gehalte deur kliente: 

• Verwagte gehalte is eienskappe wat kliente verwag en daarom nie ekplisiet voor 

vra nie. As hierdie eienskappe teenwoordig is, is kliente nie ongelukkig nie, 

maar as dit afwesig is, is kliente baie ongelukkig. 

• Bevredigende gehalte is eienskappe waarvoor 'n klient spesifiek vra. 

Bevredigende gehalte stel kliente tevrede, maar oortref nie hulle verwagtings 

nie. 

• Genotvol/e gehalte is eienskappe waarvoor kliente nie vra nie omdat hulle nie 

van hul bestaan bewus is nie. Genotvolle gehalte oortref kliente se verwagtings. 

Aile personeel moet volgens Harrigan en Park (1991 :80) ontvanklik wees vir die waarde 

van terugvoering deur kliente, byvoorbeeld hul klagtes en ander ervarings en 

verwagtings. Volgens Alvarez (1994:142) moet kliente aangemoedig word om deur 

middel van fokusgroepe te kommunikeer met personeel. Vra kliente om 'n formele 

diensoudit te onderneem en reel vir besoeke deur kliente waar hulle voorstelle vir 

verbetering direk aan die werknemers kan rig. Dit is belangrik dat negatiewe, sowel as 

positiewe, terugvoering met aile personeel gedeel word. Daar behoort ook op interne 

klientebehoeftes gefokus te word wat sal dien as 'n effektiewe strategie om eksterne 
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kliente se behoeftes te bevredig. 

3.2.4 Stappe vir 'n gehaltebeplanningstelsel 

Tydens die beplanning van 'n gehaltestelsel is dit altyd noodsaaklik om bestaande 

stelsels te hersien ten einde die sterk en swak punte in gehalte in die onderneming te 

bepaal. Die vereiste stelsels en programme kan dan in terme van gedetailleerde 

planne, prosedures en tegnieke gedefinieer word. Dit kan volgens Oakland (1995:83) 

deur middel van 'n vloeikaart (kyk figuur 3.1) gedoen word wat 'n logiese benadering 

tot die ontwikkeling van 'n TQM stelsel verskaf. 

Bounds et al (1994:76) identifiseer die volgende stappe vir gehaltebeplanning: 

• Stel gehaltedoelwitte. 

• ldentifiseer die rolspelers wat ingesluit word by pogings om die doelwitte te 

bereik. 

• Bepaal kliente se behoeftes. 

• Ontwikkel produkeienskappe wat ooreenstem met die kliente se behoeftes. 

• Ontwikkel prosesse wat bogenoemde produkeienskappe kan voortbring. 

• Vestig prosesbeheermaatreels, en dra die resultaatplan oor na die operasionele 

funksies. 
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Figuur 3.1: ~tappe''Vir'beplahninfJ .van 'nnue4iiJitestelser• 

Ontwikkel 'n gehaltebeleid 

Definieer TOM doelwitte 

Definieer verantwoordelikhede 

Ontwikkel 'n gehaltestelsel 

ldentifiseer probleemgebiede 

Berei 'n gehalteverbeteringsprogram voor 

lmplementeer die program 

Monitor vordering 

Oudit en hersien effektiwiteit 

Bron: Aangepas uit Oakland, J.S. 1995. Total quality management: text with cases. 

London: Butterworth, p 83. 

Juran en Gryna (1993:93) se "padkaart" vir 'n gehaltebeplanningstelsel stem ooreen 

met Bounds et al (1994:76) se stappe en dui ook die uitsette van elke stap aan (kyk fig 

3.2). 
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Aktiwiteite 

Stel gehaltedoelwitte -------....._ 

ldentifiseer kliente wat deur ~ 
doelwitte be"invloed word ~ 

Bepaal kliente se behoeftes ~ 
~ 

Ontwikkel produkeienskappe ~ 
~ 

Ontwikkel proseseienskappe < 
>tau-____,• Stel prosesbeheer in ~ 

~ 

Uitsette 

Lys van gehaltedoelwitte 

Lys van kliente 

Lys van kliente se behoeftes 

Produkontwerpe 

Prosesontwerpe 

Proses gereed om te produseer 

Bron: Aangepas uit Juran, J.M. & Gryna, F.M. 1993. Quality planning and analysis. 

New York: McGraw-Hill, p 93. 

3.3 BEHEER VAN GEHAL TE 

3.3.1 Omskrywing van gehaltebeheer 

Pike en Barnes (1994:259) definieer gehaltebeheer as aile operasionele tegnieke en 

aktiwiteite wat produk- of diensgehalte volgens gespesifiseerde vereistes in stand hou. 

Leemtes word ge'identifiseer, oorsake word geanaliseer en probleme wat vererger, 

word voorkom. 
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Crous (1993:482) onderskei drie tipes gehaltebeheer: 

(1) Pro-aktiewe gehaltebeheer is die mees wenslike tipe gehaltebeheer- omdat 

gepoog word om verwagte probleme te voorkom. Hierdie tipe gehaltebeheer 

vind plaas voordat die aktiwiteit of proses uitgevoer word. Bestuur moet veral 

aandag skenk aan beleidsformulering en prosedures, standaarde en reels, 

skedulering en insameling van relevante en bruikbare inligting. 'n Voorbeeld van 

pro-aktiewe gehaltebeheer is die inspeksie van inkomende grondstowwe of 

bestanddele. 

(2) Homeostatiese (intydse) gehaltebeheervind plaas terwyl die aktiwiteit uitgevoer 

word en monitor huidige aktiwiteite om te verseker dat doelwitte bereik word. 

Foute kan nog reggestel word voordat dit te duur word. 'n Belangrike beginsel 

is dat geen aktiwiteit na die volgende stap mag gaan voordat die vorige 

suksesvol afgehandel is nie. 

(3) Re-aktiewe gehaltebeheer konsentreer op voltooide ondernemingsprestasies. 

Die grootste nadeel van hierdie tipe gehaltebeheer is dat die skade alreeds 

aangerig is wanneer bestuur inligting oor die probleem ontvang. 

Gehaltebeheer word volgens Parsons (1999) moontlik gemaak deur 'n wye 

verskeidenheid beheermaatreels en prosedures, onder andere die inspeksie van 

inkomende materiaal, beheer tydens die proses, GMP (soos persoonlike higiene en 

sanitasie), audit van die vervaardigde produkgehalte en beheer en kontrole van die 

aflewerings- en verspreidingstelsel. Die gehaltebeheerproses eindig nie wanneer die 

produk die fabriek of winkel verlaat nie. Kontrolering van die produk in bergings

fasiliteite (soos yskaste) en gereelde inspeksie by die verbuiker se huis is essensieel 

vir die kontinue verbetering van gehalte. 

Volgens Juran en Gryna (1993:98) is gehaltebeheer gerig op die bereiking van 

doelwitte van voorkoming van nadelige veranderinge, dus gerig op die instandhouding 
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van die huidige toestand (status quo). Daarteenoor fokus gehalteverbetering op die 

verandering van die status quo. Die beheerproses spreek sporadiese gehalteprobleme 

aan, terwyl die verbeteringsproses aandag aan kroniese probleme gee. Die 

beheerproses kan in die volgende stappe uiteengesit word: 

(1) Kies die onderwerp wat beheer moet word. 

(2) Kies 'n meeteenheid. 

(3) Stel 'n doelwit vir die onderwerp. 

(4) Ontwerp 'n sensor (instrument) wat die onderwerp kan meet in terme van die 

meeteenheid. 

(5) Meet werklike prestasie. 

(6) lnterpreteer die verskil tussen werklike prestasie en die doelwit. 

(7) Tree korrektief op as verskille voorkom. 

Volgens Juran Institute (1993:F-3) kan die gehaltebeheerproses as 'n terugvoer-

kringloop (kyk fig 3.3) voorgestel word. Die vloei van gebeure in figuur 3.3 verloop soos 

volg: 

(1) 

(2) 

Die sensor evalueer die werklike prestasies of uitkomste van die proses. 

Die sensor rapporteer die prestasie aan die persoon verantwoordelik vir die 

vergelyking van resultate met doelwitte. 

(3) Die persoon verantwoordelik vir die vergelyking van resultate ontvang ook 

inligting oor wat die doelwit is. 

(4) Vergelyking van werklike prestasie met die doelwit vind plaas. As die verskil 

korrektiewe aksie vereis, word die aktiveerder in werking gestel. 

(5) Die aktiveerder bring veranderinge aan die proses aan, wat nodig is om 

prestasies met doelwitte te konformeer. 



3-18 
Beplanning, beheer en verbetering van geha/te 

Fig~ur 3:~:3: Die terugvoerkrittgloop 

PROSES SENSOR DOELWIT 

AKTIVEERDER 
r---; VERGEL YKING 

Bron: Aangepas uit Juran, J.M. & Gryna, F.M. 1993. Quality planning and analysis. 

New York: McGraw-Hill, p 99. 

3.3.2 Meting 

Die volgende uitspraak van Venneman (1999), 'n voedselveiligheidkonsultant, 

beklemtoon die belangrikheid van meting: "What is not measured cannot be managed." 

Volgens Tapiero (1996:32) kan kritieke probleme deur meting aan die lig gebring, 

gekommunikeer en reggestel word. Meting kan gebruik word om werknemers te 

motiveer en gehalteverbeteringsprogramme te evalueer. Dit is egter belangrik om te 

bepaal wat gemeet moet word. Juran en Gryna (1993:102) ver~kaf die volgende 

beginsels wat toegepas kan word met die identifisering en keuse van wat gemeet moet 

word (gehaltebeheeronderwerpe): 

• Gehaltebeheeronderwerpe moet klientgeorienteerd wees. 

• Gehaltebeheeronderwerpe moet huidige organisatoriese prestasies evalueer en 
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vroee waarskuwings van potensiele probleme rig. 

• Potensiele gehaltebeheeronderwerpe kan ge"identifiseer word deur aan kliente 

die vraag te stel: "Hoe evalueer jy die produk of diens wat jy ontvang?" 

.. Diegene verantwoordelik vir meting, meet gehaltebeheeronderwerpe as geldig, 

geskik en maklik verstaanbaar beskou. 

Volgens Howard (1992:30) is gehalte eers in eenhede gemeet wat deur ingenieurs 

gedefinieer is en min betekenis vir topbestuur gehad het. Die verlies aan verlore 

verkope wanneer 'n produk of diens nie aan kliente se voorkeure voldoen nie, meet ook 

bepaal word. Volgens Alvarez (1994:142) kan die tevredenheid van kliente gemeet 

word deur vraelyste, ondersoeke en die ontleding van klagtes, aftrekkings, 

terugsendings en aansoeke vir krediet. Meting behoort bruikbaar, betekenisvol en 

bereikbaar te wees deur dit te koppel aan kliente se behoeftes en die verskaffing van 

terugvoering cor hoe dit verbeter kan word. 

Volgens Juran en Gryna (1993:103) is dit nodig om 'n metingstelsel te ontwikkel 

wanneer meting gekwantifiseer word. Die metingstelsel meet bestaan uit: 

• 'n Eenheid van meting: 'n gedefinieerde getal van sekere gehalte-eienskappe 

wat evaluering deur middel van syfers moontlik maak 

• 'n Sensor. 'n metode of instrument wat die evaluering kan uitvoer en bevindinge 

in terme van die eenheid van meting kan uitdruk. 

Volgens Alvarez ( 1994: 142) is terugvoering in die voedselindustrie onmiddellik en word 

die resultate van enige TQM program vinnig gesien. Hierdie resultate kan dan dien as 

boustene vir langtermynstrategiee wat Ianger duur. 

Volgens Golomski (1993:76) bestaan daar geringe maatstawwe vir gehalte in die 

meeste voedselondernemings. Dit is gewoonlik gebaseer op meting van uitsette, soos 

meting van klagtes, vlakke van afval en herverwerking, en is 'n negatiewe manier om 

na gehaltebestuur te kyk. Maatstawwe van klientetevredenheid en meting vroeg in 'n 

proses is noodsaaklik om probleme te voorkom of te verminder. 
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Wanneer 'n gehalteverbeteringsprogram ge"implementeer word, is die eerste stap die 

identifisering van verskeie uitset- en gehaltemaatstawwe tydens die proses. 

Maatstawwe, soos beheerlimiete, wydtes en patrone binne die beheerlimiete, kan 

gebruik word. 

Volgens Early (1995:134) kan standaarde vir meting ook fisiese voorbeelde van die 

vereiste uitsette, op sekere stadiums in die proses, wees. Vir voedselvervaardigers is 

dit egter dikwels onprakties as gevolg van die bederfbare aard van produkte, behalwe 

as dit oneetbare materiaal, soos verpakking, is. Vergelyking deur middel van foto's kan 

egter soms die probleem oplos, veral waar kwalitatiewe oordeel bepaal of die produk 

aanvaarbaar is of nie. Die gebruik van foto's as maatstaf kan nuttig wees vir die 

demonstrasie van: 

• verpakkingsvorme, soos die verseeling van sakke en die vou van kartonne 

• die sny van produkte, soos voorafverpakte kaas 

• die vorm, grootte en kleur van produkte, soos gebakte brood. 

Golomski (1993:76) moedig ook die gebruik van mededigingende vergelykings aan. 

'n Onderneming kan gemotiveer word om beter TQM-planne te ontwikkel as na die 

sukses van mededingers gekyk word. 

3.3.3 Hulpmiddels {tegnieke) vir toepassing van gehaltebeheer 

Volgens Melnyk en Denzler (1996:297) word twee tipe hulpmiddels gebruik om die 

vordering van gehaltebestuur te monitor: bestuurshulpmiddels en statistiese 

hulpmiddels (Statistical Process Control- SPC). Bestuurshulpmiddels behels teoretiese 

raamwerke en modelle wat bestuurders as "vergrootglase" kan gebruik om prosesse 

te ondersoek wat die onderneming se antwerp en gehalte-uitsette be"invloed. 

SPC sluit 'n wye reeks statistiese tegnieke in wat die prestasie van 'n proses verbeter 

deur afwykings te verminder. Geen proses kan altyd identiese produkte lewer nie as 

gevolg van inherente of spesiale oorsake. Verskille kom voor as gevolg van bronne 
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van variasie wat inherent aan die proses of masjien (toerusting) is. Spesiale oorsake, 

soos verskille in bestanddele (grondstowwe), werkverrigtinge deurdie operateur, slyting 

van gereedskap, opstel van masjiene en instandhoudingsbeheer het ook 'n invloed. 

lnherente oorsake word in die stelsel ingebou en kan slegs deur bestuursoptrede 

verminder word. Spesiale oorsake kom op 'n ongereelde basis voor en kan gewoonlik 

deur die operateur reggestel word. SPC is 'n metode om defekte te voorkom deur die 

beklemtoning van situasies waar uitsette van die proses buite aanvaarbare limiete val. 

Die mees eenvoudige benadering van SPC kan in die volgende drie stappe uiteengesit 

word: 

(1) Neem 'n oorspronklike steekproef van die proses en gebruik statistiese 

berekenings om 'n beheerkaart op te stel. 

(2) Voer gereelde steekproefnemings uit en stel elke keer 'n beheerkaart (kyk afd 

3.3.3.1) op om die proses onder beheer te bring. 

(3) As die proses onder beheer is, kan vermoens- (capability) studies (kyk afd 

3.3.3. 7) uitgevoer word om die vermoe van die proses, om die vereiste 

spesifikasies te bereik, te meet. 

Volgens Melnyk en Denzler (1996:342) vertrou die meeste TQM stelsels op die 

volgende hulpmiddels: 

3.3.3.1 Beheerkaarte 

'n Beheerkaart (byvoorbeeld x, R en p-kaarte) is volgens Stahl (1995:421) 'n kaart met 

data daarop geplot wat geassosieer word met 'n proses met statisties-berekende 

boonste en onderste beheerlimiete weerskante van die prosesgemiddelde. Data buite 

die limiete dui 'n teken of toeskryfbare variasie as gevolg van 'n spesiale oorsaak aan. 

x en R-kaarte word vir die inspeksie van veranderlikes , en p-kaarte vir die inspeksie 

van attribute, opgestel. lnspeksie van veranderlikes dui op die graad van 

aanvaarbaarheid van 'n lesing (soos gewig, lengte en temperatuur), terwyl inspeksie 

van attribute beteken dat 'n geTnspekteerde produk of eenheid as aanvaarbaar of 

defektief geklassifiseer kan word (soos 'n gloeilamp wat werk of nie werk nie). 
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Beheerkaarte word volgens Hakes (1991 :59) opgestel deur eerstens die beheerlimiete 

te bereken (kyk fig 3.4) en daarna inligting ocr elke steekproef of lesing aan te dui. 

Beheerkaarte neem nie soos maatstawwe vir prosesverspreiding (kyk afd 3.3.3. 7) 

spesifikasies van kliente in ag nie. 

FiguLir 3.4: Beheerkaart 

Boonste beheerlimiet 

+ + 
+ Gemiddeld + 

+ + 

Onderste beheerlimiet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Steekproef 

Bron: Hakes, C. 1991. Total quality management: the key to business 

improvement. London: Chapman & Hall, p 59. 

3.3.3.2 Kontrolelyste (check sheets) 

Kontrolelyste is volgens Melnyk en Denzler (1996:378) 'n nuttige manier om inligting in 

te same! en te analiseer. Kategoriee van defekte kan geskep word en die aantal 

gebeurtenisse per kategorie kan aangedui word. Kontrolelyste verskaf dus 'n 
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opsomming van die tipe en persentasie defekte. 

3.3.3.3 Pareto-analises 

Pareto-analises identifiseer en fokus aandag op enkele prioriteite . 'n Pareto-analise 

rig verbeteringspogings op daardie elemente in 'n proses wat verantwoordelik is vir die 

grootste persentasie gehalteverwante probleme (Melnyk en Denzler, 1996:376). Die 

Pareto-analise word ook volgens Early (1995:231) die "80/20"-reel genoem, 

byvoorbeeld: 

• 80 persent van die vervaardigingstyd word benodig om aan 20 persent van die 

kliente te verskaf 

• 80 persent van die verpakkingsvoorraad word aangehou vir 20 persent van die 

produkte 

• 80 persent van produkafwykings word geassosieer met 20 persent van die 

kritiese kontrolepunte (Critical Control Points- CCP's). 

Figuur 3.5 verskaf 'n grafiese uiteensetting van die Pareto-beginsel. Verskeie 

kategoriee (aktiwiteite) word op die x-as van die grafiek gelys, terwyl die kumulatiewe 

totale as persentasies op die y-as aangedui word. Uit die grafiek kan afgelei word dat 

'n klein persentasie van die aktiwiteite meer belangrik is en 'n groter bydrae lewer om 

die doelwit te bereik. As hulpbronne skaars is, is dit belangrik dat hulle aangewend 

word waar die meeste voordele verkry kan word (Hakes, 1991 :96). 
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20% van die take 
verantwoordelik vir 
80% van die resultate 

Aktiwiteite 

Bron: Aangepas uit Hakes, C. 1991. Total quality management: the key to business 

improvement. London: Chapman & Hall, p 96. 

3.3.3.4 Oorsaak-en-gevolg-diagramme 

Oorsaak-en-gevolg-diagramme genereer en organiseer omvattende inligting oor die 

oorsake van waargenome gebeure (Melnyk en Denzler, 1996:376). Volgens Early 

(1995:230) staan dit ook, as gevolg van sy voorkoms, bekend as die visgraattegniek 

(kyk fig 3.6). Die probleem word aan die regterkant van die grafiek aangedui. Verskeie 

oorsake van die probleem word uitgesorteer en gekategoriseer. Elke tak dui 'n 

kategorie aan en elke oorsaak in daardie kategorie vorm 'n sytak daarvan. Voorstelle 

vir oplossings kan dan sinvol gemaak word, korrektiewe aksies kan ge"implementeer 

word en die probleem kan opgelos word (Hakes, 1991 :54). Figuur 3.6 verskaf 'n 

voorbeeld van 'n oorsaak-en-gevolg-diagram in die voedselindustrie. 
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Figuur a:6: ··Oorsaak-en-gevolg~di,aJfa'rn 

Ouderdom-

Gebruiksmetode-

Ligging-

Buurindustrie-

Buitegrens 
plaagbeheer 

Houding-

Opleiding-

Ontwerp-

lnstandhouding 

Bron: Early, R. 1995. Guide to quality management systems for the food Industry. 

London: Chapman & Hall, p 231. 

3.3.3.5 Prosesvloei-analise 

Prosesvloei-analises verskaf 'n grafiese voorstelling van aktiwiteite in 'n proses, die 

presiese omvang daarvan en hul organisering binne die proses (Melnyk en Denzler, 

1996:376). 

3.3.3.6 Histogramme 

Histogram me verskaf grafiese inligting grafies oor die verspreiding van die prestasies 
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van 'n proses. Die vorm van hierdie verspreiding kan inligting verskaf oor die werking 

van die onderliggende prosesse (Melnyk en Denzler, 1996:376). 

3.3.3.7 Maatstawwe van prosesverspreiding (C,) en -vermoe (C,J 

CP en Cpk verskaf 'n aanduiding van die mate waarin 'n proses aan 'n klient se 

verwagtinge kan voldoen, of dit oortref, en word voorgestel deur 'n spesifikasiewydte 

(Melnyk en Denzler, 1996:376). 

3.3.3.8 Deming se wie/ (Pian-do-check-act-siklus) 

Hierdie siklus beskryf die volgorde van gebeure en aksies wat nodig is om probleme 

op te los en oor 'n tydperk voortdurend gehalte te verbeter (Melnyk en Denzler, 

1996:376). 

3.3.3.9 Dinkskrums 

'n Dinkskrum verskaf 'n gestruktureerde metode waarvolgens personeel aile moontlike 

gevolge en toestande verwant aan 'n spesifieke probleem kan onthul en evalueer. 

Kreatiwiteit word beklemtoon (Melnyk en Denzler, 1996:376). 

3.3.3.10 Verspreidingsdiagramme 

Verspreidingsdiagramme verskaf 'n grafiese voorstelling van die aard van 

verwantskappe tussen twee veranderlikes (Melnyk en Denzler, 1996:376) 

3.3.4 lnspeksie en steekproefneming 

Die mate van inspeksie hang volgens Oakland (1995:106) van die situasie af en kan 

eenvoudig daaruit bestaan dat: 

• 'n produketiket of afleweringsnota met 'n aankoopbestelvorm vergelyk word 
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• skade tydens vervoer visueel ondersoek word 

• 'n sertifikaat van goedkeuring of analise kontroleer word. 

lnspeksie moet in ooreenstemming met geskewe prosedures uitgevoer word. Tydens 

inspeksie gedurende 'n vervaardigingsproses behoort werksinstruksies die gereeldheid 

van inspeksie aan te dui, asook die aksies wat nodig is wanneer die prosesparameters 

'n foutiewe situasie aandui. lnspeksie van finale produkte en dienste moet noukeurig 

gedokumenteer word en enige oponthoude moet aangemeld word. 

Volgens Harrigan en Park ( 1991:121) kan volledige beskerming vir die verbruiker teen 

die verbruiking van 'n defektiewe produk slegs met 100 persent inspeksie gewaarborg 

word. Tydens inspeksie van attribute kan elke item 6f aan die gestelde spesifikasies 

voldoen, 6f nie. Items wat nie aan die vereistes voldoen nie, word dan gedefinieer as 

defektiewe items. Wanneer steekproefneming of inspeksie vir die aanvaarding of 

afkeuring van 'n lot produkte gedoen word, sal die besluit gewoonlik op die aantal 

defekte in 'n steekproef van items gebaseer wees. 

lnspeksie van veranderlikes kan ook gedoen word. Hiervolgens word 'n steekproef 

geneem en 'n meting/lesing van 'n gespesifiseerde gehalte-eienskap word gedoen. 'n 

Besluit (op grand van voorafgestelde standaarde) word dan geneem om te bepaal of 

die lot aanvaar gaan word of nie. 

3.4 VERBETERING VAN GEHAL TE 

Volgens Goetsch en Davis (1994:433) is 'n fundamentele gehaltefilosofie dat die beste 

manier om 'n produk te verbeter, is om voortdurend die prosesse waardeur dit gemaak 

word, te verbeter. Kontinue verbetering van gehalte is noodsaaklik vir sukses. 

Ondernemings wat slegs die status quo op die gebied van gehalte, nuwe 

produkontwikkeling en nuwe tegnologie handhaaf, is soos 'n atleet wat stilstaan 

gedurende 'n wedloop. 
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Volgens Tapiero (1996:43) bestaan daar verskillende benaderinge ten opsigte van 

gehalteverbetering. Die volgende gemeenskaplike punte van belang vir 

gehalteverbetering kan egter ge"identifiseer word: 

.. 

• 

• 

• 

'n Afwaartse sensitiwiteit vir die definisie van gehalte . 

'n Benadering tot kruisfunksionele bestuur en 'n groei van laterale funksies en 

kommunikasie in die onderneming. 

Beklemtoning van leweransiersverhoudinge, naverkoopdiens en -bestuur, 

ondersteuningsfunksies en koordinasie. 

lntegrering met die onderneming se strategie en betrokkenheid by hoer 

bestuursvlakke. 

Volgens Alvarez ( 1994: 142) moet ondernemings in die voedselindustrie lewensvatbare 

stelsels en hulpmiddels gebruik wat elkeen in die onderneming aanmoedig om te street 

na kontinue verbetering van sy of haar aktiwiteite en die onderneming se produkte en 

dienste. 

Volgens Akkermans (1997:417) is dit moeilik om 'n effektiewe beleid vir gehaltebestuur 

te ontwikkel omdat goedbedoelde verbeteringsaksies op een gebied soms 

teenproduktief op 'n ander gebied mag wees. Ondernemings spandeer groot bedrae 

geld en tyd om puik gehalteprodukte te produseer, maar weet nie regtig watter gedeelte 

van die hulpbronne effektief aangewend word en watter nie. Ook weet hulle nie of die 

huidige gehalte, gegewe die beperkinge in die mark, verbeter kan word nie. 

Volgens Tapiero (1996:50) is kaizen 'n Japanese term wat verbetering beteken. Dit 

beklemtoon die behoefte om die status quo te verbeter. Elke praktyk en doelwit moet 

bevraagteken word in 'n paging om dit te verbeter. Volgens Goetsch en Davis 

(1994:449) kan kaizen verduidelik word as die kontinue, inkrementele verbetering van 

alles, te aile tye en vir altyd. Om kontinue verbetering te bevorder, behoort die 

volgende hulpbronne, hulpmiddels en tegnologie elke dag oorweeg te word en behoort 

die vraag "hoe kan dit verbeter word?", gevra te word ten opsigte van: 

• personeel ( op aile vlakke) 
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• werkstegnieke 

.. werksmetodes 

• tyd 

• fasiliteite 

.. toe rusting 

• stelsels 

• rekenaarsagteware 

• hulpmiddele 

• grondstowwe 

• uitleg 

• produksievlakke 

• voorraad 

• paradigmas (ingesteldheid) . 

Volgens Kinni (1995:52) behels kaizen 'n eenvoudige driefaseproses, naamlik: 

(1) Die identifisering van probleme. Kontinue verbetering van gehalte is onmoontlik 

sander die identifisering van verbeteringsgeleenthede. Kinni (1995:52) verwys 

na probleme as die "lanseringsoppervlak vir kaizen". Drie tipes gehalteprobleme 

word ge"identifiseer, naamlik die wat maklik waargeneem kan word, die wat 

"opgegrawe" moet word, en die wat "geskep" moet word. Die eerste groep 

probleme is gewoonlik die maklikste om te hanteer en word eerste blootgele. 

Die tweede groep verais die identifisering van toekomstige neigings en die 

erkenning van ontwikkelende probleme. "Geskepte" probleme verteenwoordig 

die hoogste vorm van kaizen-aktiwiteite en impliseer 'n soeke na die ideale 

proses wat op 'n hoer vlak as die vereiste standaarde is. 

(2) Die ontwikkeling van geskikte oplossings. 'n Onderskeid moet gemaak word 

tussen werklike oplossings en die regstelling van probleme. Regstellings 

elimineer nie die oorsaak van die probleem nie, maar spreek slegs die simptome 

aan. Kaizen vereis dat die oorsake van probleme onthul moet word en dat 

oplossings oorsake moet elimineer. Voorkoming is die primere doelwit van 
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kaizen. Kontinue verbetering behoort met voorkomende instandhouding te 

begin. Werknemers moet verantwoordelikheid vir instandhouding aanvaar en 

hul eie take verryk om sodoende ook die beloning van 'n verbeterde 

werksomgewing eerstehands te ervaar. 

(3) Die implementering van oplossings. Daar is gewoonlik meer as een oplossing 

vir 'n probleem. Die finale stap van kaizen vereis dat daar op die beste 

oplossing besluit moet word en dit dan te implementeer. Kaizen plaas die 

verantwoordelikheid van besluitneming en implementering in die hande van die 

werknemers. Bestuur kan in 'n goedkeurende hoedanigheid betrokke wees, 

maar die werklike implementering is in die hande van die werknemer. 'n Totale 

kaizen-ondernemingskultuur is egter dan essensieel. 

Volgens Kinni (1995:58) sal verbeteringsprosesse uiteindelik 'n punt bereik waar die 

koste van verbetering, die voordele daaruit verkry, sal oortref. Vir sommige 

ondernemings dui dit dan 'n behoefte vir 'n radikale prosesherontwerp (re-engineering) 

aan. Nadat 'n deurbraak bereik is, kan klein, inkrementele verbeteringsprosesse 

(kaizen) weer voortgaan. Volgens Hakes (1991 :85) was innovasie deur proses

herontwerp, die tradisionele Westerse benadering tot verbetering. Groot bed rae geld 

is op nuwe toerusting en stelsels, wat die jongste tegnologie insluit, spandeer. Dit het 

ongetwyfeld tot dramatiese verbeterings gelei, maar is gewoonlik nie gestandaardiseer 

en in stand gehou nie, wat prestasies weer oor tyd laat daal het (kyk fig 3. 7). 'n 

Belangrike aspek van kaizen is die feit dat verbeterings eers gestandaardiseer en in 

stand gehou moet word voordat verder verbeterings aangebring kan word. Kaizen is 

dus die effektiefste wanneer dit saam met 'n radikale, innovasie gebruik word. Enige 

radikale innovasie behoort verder deur kaizen ondersteun te word (kyk fig 3.8). 



3-31 
Beplanning, beheer en verbetering van gehalte 

Figuur 3. 7: .Effek van verbetering deur radikale innovasie 

Q) 
"iii 
rn ...... 
C/) 

~ 
a.. 

Kaizen 

Tyd 

Bron: Aangepas uit Hakes, C. 1991. Total quality management: the key to business 

improvement. London: Chapman & Hall, p 84. 

Figuur·3!'8: lnnovasie ondersteun deur kaizen 

Q) 
"iii 
rn ...... 
C/) 

~ 
a.. 

Radikale 
verbetering 

Tyd 

Bron: Aangepas uit Martin, J. 1995. The great transition. New York: Amacom, p 254. 

Uselac (1993:39) gee 'n opsomming van Crosby se veertien stappe tot 
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gehalteverbetering wat 'n inherente deel van TQM vorm: 

(1) Maak dit duidelik dat bestuur verbind is tot gehalte oor die lang termyn. 

(2) Vorm kruisdepartementele gehaltespanne. 

(3) ldentifiseer waar huidige en potensiele probleme ontstaan. 

(4) Beraam die koste van gehalte en verduidelik hoe dit as 'n bestuurshulpmiddel 

gebruik word. 

(5) Verbeter die gehaltebewustheid en persoonlike verbintenis van aile werknemers. 

(6) Neem onmiddellik stappe om ge"identifiseerde probleme reg te stel. 

(7) Vestig 'n zero-defekteprogram. 

(8) Lei toesighouers op om hul verantwoordelikhede in die gehalteprogram na te 

kom. 

(9) Hou 'n zero-defektedag om te verseker dat aile werknemers bewus is van die 

nuwe rigting. 

(10) Moedig individue en spanne aan om beide persoonlike en 

spanverbeteringsdoelwitte te vestig. 

(11) Moedig werknemers aan om bestuur bewus te maak van hindernisse wat 

voorkom in die bereiking van gehaltedoelwitte. 

(12) Gee erkenning aan werknemers wat deelneem. 

(13) lmplementeer gehaltekomitees wat verantwoordelik is vir kontinue 

kommunikasie. 

(14) Herhaal bogenoemde stappe om te illustreer dat gehalteverbetering 'n 

nimmereindigende proses is. 

Gehalte kweek trots en dien as belangrike motiveringsfaktor. Die volgende gedrags

verwante aspekte (waardes, houdings en optredes) is volgens Johnston (1999) 

essensieel vir kontinue gehalteverbetering: 

• Aandag moet op die bevrediging van beide interne en eksterne kliente se 

behoeftes gefokus wees. 

• Die totale voorsieningskanaal wat strek van die leweransiers tot verbruikers 

moet by die gehaltestelsel ingesluit word. 

• Bestuursbetrokkenheid en leierskap word vereis. 



" 
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Kontinue gehalteverbetering is elkeen se verantwoordelikheid. 

Aile prosesse moet deurlopend verbeter word . 

Falings en defekte moet reggestel word deur 'n korrektiewe aksiemeganisme . 

'n Omgewing van ope kommunikasie, spanwerk en respek vir die individu moet 

geskep word. 

Deurlopende opvoeding en opleiding is vir almal essensieel. 

DIE HACCP STELSEL 

3.5.1 Omskrywing en belangrikheid van die HACCP stelsel 

Die gevaaranalise-kritiese- beheerpunt-konsep (Hazard Analysis Critical Control Point

HACCP) is 'n sistematiese benadering tot die identifisering, beraming en beheer van 

voedselgevare. Die stelsel voorsien 'n rasionele benadering tot die beheer van 

mikrobiologiese gevare in voedsel en oorkom die swak punte inherent aan die 

inspeksiebenadering. Volgens Bryan (1992:4) is HACCP 'n inherente deel van 

voedselgehalte en word Ieiding verskaf aan onder andere huise, skole, tuisnywerhede 

en straatmarkstalletjies oor die risiko's wat tydens prosessering, voorbereiding en 

berging van voedsel voorkom. Volgens Raschke (1994:26) is HACCP 'n voedselvei

ligheidsbestuurstelsel wat as 'n analitiese hulpmiddel gebruik word en bestuur in staat 

stel om 'n koste-effektiewe, kontinue voedselveiligheidsprogram bekend te stel en in 

stand te hou. HACCP is volgens Mayes (1993:218) in sywese 'n selfwaarderingstelsel, 

alhoewel toetsing en kontrolering ook die betrokkenheid van eksterne persone kan 

impliseer. 

HACCP verteenwoordig volgens Raschke (1994:26) 'n sistematiese en logiese 

benadering tot die identifisering van voedselgevare, risikoberaming en beheer. 'n 

HACCP studie identifiseer al die moontlike gevare wat geassosieer mag word met 

voedselproduksie, van verbouing, insameling, prosessering en verpakking tot die finale 

lewering aan die klient. Aile kritieke beheerareas vir die lewering van produkte wat nie 

gesondheidsrisiko's inhou nie, word ge'identifiseer en hierdeur word bestuur in staat 
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gestel om tegniese hulpbronne in daardie gebiede te konsentreer. 

Volgens Khanyile ( 1999) behels die implementering van HACCP 'n spanpoging wat die 

verskillende funksies in 'n onderneming laat saamwerk. Multi-funksionele spa nne neig 

om prosesse in 'n ander lig te beskou en dit dra by tot meer effektiewe oplossings. 'n 

Ander gehaltevoordeel wat verkry word, is dat die produk se rakleeftyd verleng kan 

word, wat 'n vermindering in klagtes van kliente en die verbetering van verkope tot 

gevolg mag he. 

Volgens Parsons (1999) verskaf die onbehoorlike skoonmaak van kombuistoerusting 

(soos voedselverwerkers en Iemme van blikoopmakers) en werksoppervlaktes in die 

kombuis (soos houtsnyborde), 'n vrugbare teelaarde vir aile soorte bakteriee 

(Salmonella, Campylobacter, Clostridium perfringens, Mycobacterium bovis). 

Onverskillige, ongereelde was van hande en onvoldoende algemene higiene bring 

mikro-organismes in voedsel en lei tot die vermenigvuldiging daarvan as voedsel 

toegelaat word om vir 'n kort tydperk in gevaarsonetemperature van 5 tot 71 grade 

Celcius te staan. Verskeie baksters glo nog dat voedsel eers by kamertemperatuur 

afgekoel meet word voordat dit in die yskas geplaas word. Hierdie mite het sy 

oorsprong gehad toe yshouers gebruik is om voedsel koud te hou en warm voedsel die 

ys laat smelt het. Daar was onlangs veranderinge in voedselhantering en -voor

bereiding wat die hoofoorsake van voedselverwante siektes is, byvoorbeeld die 

verkeerde gebruik van nuwe toerusting, soos mikrogolfoonde wat dikwels tot 

halfgaarprodukte en die oorlewing van pathogens (mikro-organismes wat siektes 

veroorsaak) in voedsel lei. 

Volgens Elliott (1996:51) is die gevolge van gevare (hazards) in die voedselindustrie 

'n verlies aan wins vir die onderneming. Tuisnywerhede moet dus strewe na die 

lewering van veilige en gesonde produkte. Kliente wat siek word as gevolg van swak 

gehalte produkte kan 'n geldelike verlies vir die onderneming veroorsaak. 

Die voordele wat 'n gestandaardiseerde stelsel, soos HACCP, met die uitvoering van 
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inspeksies in fabrieke of kombuise bied, is volgens Harrigan en Park (1991 :83) deur 

verskeie voedselondernemings besef. Ondernemings wat ISO 9000 sertifisering 

beoog, gebruik dikwels HACCP om higienestandaarde tot stand te bring en te 

ondersoek. 

Volgens Knabel (1995:127) het aile rolspelers in die voedselstelsel (leweransiers, 

vervaardigers, verspreiders en kliente) 'n belangrike rol om te vervul in verband met 

voedselveiligheid. Mense meet bewus gemaak word van die beheer wat hulle oor 

voedselverwante siektes in die kombuis kan uitoefen. Die belangrikheid van korrekte 

voedselhanteringspraktyke, soos verkryging, berging, voorbereiding en bediening van 

voedsel en die hantering van afval, be'invloed voedselveiligheid. Die mees effektiewe 

en praktiese strategie vir die beheer van gevare en versekering van voedselveiligheid 

deur die voedselstelsel is die HACCP konsep. Suksesvolle toepassing van HACCP 

vereis die kontrolering van punte, prosesse of praktyke wat kritiek is vir 

voedselveiligheid en aktiewe beheer daaroor om te verhoed dat gehalte ingeboet en 

gesondheidsprobleme voorkom. 

Die Departement van Gesondheid is tans besig met proklamasie van regulasies wat 

HACCP verpligtend vir sekere sektore van die voedselindustrie gaan maak. Aangesien 

HACCP nie oornag ge'implementeer kan word nie, sal dit wys wees as ondernemings 

nou reeds met die proses begin. Wanneer 'n eis teen 'n onderneming ingestel word, 

kan die bewys van 'n HACCP stelsel wat doeltreffend funksioneer, in die onderneming 

se guns tel. Eise ten opsigte van gehalte en veral veiligheidsfoute kan onmiddellik 

finansiele ondergang vir 'n onderneming tot gevolg he (Wolhuter, 1999). 

Volgens die National Food Processors Association (1992:460) is 'n aanleg/fabriekl 

kombuis, wat volgens HACCP en TQM beginsels bedryf word, in 'n gunstige situasie 

om kontinue verbetering te implementeer. 'n Stelsel van kontrole en balansering is 

gevestig waarteen enige veranderinge in die stelsel gemeet en geevalueer kan word. 

Verdere potensiele voordele van HACCP sluit in: 

• netbetyds (Just-in-time- JIT)-aflewerings en -vervaardiging 
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• direkte distribusie en aflewering na vervaardiging 

• optimalisering van prosesse 

" verbeterde veiligheid, gehalte en betroubaarheid. 

Netbetyds-aflewerings verseker dat die vereiste vlak van veiligheid en gehalte vir 

bestanddele alreeds op leweransiersvlak ingebou word wanneer soortgelyke HACCP 

en TQM standaarde gebruik word. Dit word bereik deur die verskaffer as 'n vennoot 

te beskou. Verskaffers besef ook die waarde van langtermynverhoudinge met kliente, 

gebaseer op die verskaffer se vermoe om aan kriteria deur die klient gestel, te voldoen. 

Direkte aflewering na vervaardiging is volgens die National Food Processors 

Association (1992:461) met HACCP en TQM moontlik omdat gehalte en veiligheid op 

'n gereelde basis gedurende die vervaardigingsproses gekontroleerword en dit dus nie 

nodig is om klaarprodukte te laat wag vir analitiese toetse nie. 

Wanneer 'n gehaltedefek (produk- of prosesfout) vroegtydig opgespoor word, is die 

geaffekteerde produk volgens Bauman (1990:158) steeds in die besit van die 

vervaardiger of verskaffer met 'n goeie HACCP stelsel, en kan daar korrektief opgetree 

word voordat die verbruiker die produk ontvang. Spoed en akkuraatheid is dus van 

kritieke belang. HACCP voorsien 'n gemeenskaplike taal wat almal in die 

voedselveiligheidomgewing kan verstaan en voorsien hierdeur eenvormige vereistes 

wereldwyd. 

Volgens die National Food Processors Association (1992:460) is HACCP nie 'n gierwat 

sal verbygaan nie en is dit tot voordeel van die hele voedselindustrie om HACCP 

stelsels so gou moontlik in plek te kry. Dit sal beteken dat die industrie nie onverhoeds 

betrap sal word deur nuwe gesondheidsregulasies en -vereistes nie, wat onvermydelik 

as gevolg van internasionale druk en houdings en voorkeure van verbruikers gaan volg. 

HACCP verminder die nodigheid vir die herverwerking van produkte, en effektiwiteit en 

winsgewendheid sal gevolglik verbeter. Wanneer 'n HACCP stelsel deeglik ontwerp 

en implementeer is, verminder die kans drasties dat mikrobiologiese, chemiese en 
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fisies onveilige voedsel die verbruiker bereik. 

Volgens Ndlovu (1999) bied HACCP die volgende voordele aan 'n onderneming: 

• Foutiewe bestanddele of grondstowwe sal nie gebruik word nie. 

• lntensiewe reaktiewe gehaltebeheer kan verminder word omdat alma I streef na 

die vervaardiging van die regte gehalte produkte. 

• Geen defektiewe produk sal na die volgende stadium gaan nie. 

• Daar is 'n vermindering in produksiekoste omdat herverwerking van produkte 

onnodig is. 

• GMP veroorsaak 'n neiging na voorkoming en perfeksie en nie na opsporing van 

defekte nie. 

• Dit is moontlik om winsgewendheid te verbeter sender huur, afdanking van 

werkers, koop van nuwe toerusting of stygende pryse. 

• Vertroue van kliente word verwerf as gevolg van die konsekwentheid van 

gehalte en dit verseker kontinue klandisie in die toekoms. 

Volgens Wolhuter (1999) kan die volgende voordele van HACCP bygevoeg word: 

• Reputasie van 'n klientgeorienteerde onderneming wat iets ekstra bied. 

• Veilige voedselprodukte van gehalte. 

• Optimale produksieuitsette. Geen verlies as gevolg van prosesse wat buite 

beheer geraak het nie. 

• Personeel wat trots is op hul prestasies. 

• Wetlike onderworpenheid. 

• 'n Progressiewe benadering. 

• Toegang tot internasionale handel. 

• Die verkryging van gesogte kontrakte - plaaslik en internasionaal. 

3.5.2 Verband tussen TQM, ISO 9000 en HACCP in die voedselindustrie 

Volgens Hollingsworth (1993:81) is die voedselindustrie relatief stadig om TQM ten 

volle te implementeer omdat TQM fundamentele veranderinge impliseer en voedsel-
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ondernemings dit eerder vermy totdat 'n bedreiging hulle daartoe dwing. Voedsel

ondernemings, waarondertuisnywerhede, behoort op die volgende sleutelverbeterings

areas (verwant aan TQM) te fokus: 

• 

• 

• 

• 

Beter bestuur en die integrering van verskeie funksies in die voorsieningsketting 

om die produk vinniger en meer effektief by die verbruiker te kry. 

Beter kapasiteitsbenutting van fabrieke (kombuise) en toerusting bo die 

industriegemiddeld van 50 persent. 

Beter opleiding en ontwikkeling van personeel op aile vlakke . 

Gehalte-inligtingstelsel wat prosesse, leweransiers en kliente se aktiwiteite met 

mekaar verbind. 

Alhoewel HACCP, volgens Raschke (1994:26), oorspronklik ontwikkel is om 

mikrobiologiese gevare te voorkom wat produkveiligheid be"invloed, word die tegniek 

toenemend toegepas om gevare en beheermaatreels wat met produkgehalte-dimensies 

soos smaak, reuk, kleur en tekstuur verband hou, te identifiseer. 

As HACCP, volgens die National Food Processors Association (1992:461), met TQM 

gekombineer word, word voedselveiligheid, gehalte en produktiwiteit gekoppel in 'n 

totale stelselbenadering tot vervaardiging. 

Volgens Wolhuter (1999) is HACCP 'n bestuurshulpmiddel wat poog om 

produkveiligheid te verseker, maar die konsep kan nuttig gebruik word in die strewe na 

die bereiking van totalegehaltebestuur. In die praktyk word beide aspekte (TQM en 

HACCP) ingesluit in deurlopende beheerprosesse en dra dit by tot die veiligheid en 

ondernemingsukses. Die outeur is van mening dat HACCP meer as net 'n 

bestuurshulpmiddel vir tuisnywerhede is, maar eintlik 'n totale bestuurstelsel impliseer. 

Volgens Neethling (1999), tegniese bestuurdervan die Red Meat Abattoir Association, 

kan die onderlinge verband tussen bestuurspraktyke (HACCP, ISO 9000 en TQM) 

skematies (kyk fig 3.9) voorgestel word. 
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Fig our 3.9: Onderlirt'ge verbarldii:tussen HACCP, ISO 9bbo en TQM 

ISO 

HACCP 

GMP 

Bron: Aangepas uit Neethling, G. 1999. Examining the opportunities and clarifying 

the uncertainties of implementing HACCP in the abattoir industry by taking a practical 

look at the meat safety aspects during the slaughtering of livestock. Referaat gelewer 

by die 3rd Annual Food and Beverage Quality Control, Hygiene and Safety Compliance 

Conference. Johannesburg, 18 & 19 Mei 1999. 

Volgens Mayes (1993:218) het ISO 9000 en HACCP ten opsigte van voedselgehalte 

'n paar gemeenskaplike punte, asook sommige punte wat spesifiek aan elke stelsel is, 

soos voorgestel in figuur 3.1 0. 
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Figuur 3.10: ISS 9oob"'vereistes teenoor stappe van HACCP 
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1. BestuursverantwoordelikheiCJ 
2. Gehaltestelsel 

.. a; Kontrakhersiening 
4. Ontwerpbetieer 
5. Dokumentbeheer 
6. Aankppe 
7. Aangel<oopte produk 
8. Produkidentifikasie 
9. Prosesbeheer 
10. lnspeksie en toetsing 
11. lnspeksie, meting en 

toetsinstrumente 
12. lnspeksie en toetstatus 
13. Beheer van proses 
14. Korrektiewe·aksfe 
15. Hantering, berging, verpakking 

en aflewering 
16. Gehalterekords 
17. Interne gehalte-oudits 
18. Opleiding 
19. Diens 
20. Statistiese•tegnieke 

HACCP 

1. Definieer voorwaardes 
2. Kies die HACCP span 
3. Beskryf die produk 
4. ldentifiseer voornemende gebruik 
5. Konstueer 'n vloeidiagram 
6. Verifieer vloeidiagram 
7. Lys aile gevare geassosieer met elke 

stap en maatstawwe om gevare te 
beheer. 

8. ldentifiseer CCP's 
9. Stel teikenvlakke vir elke CCP 
1 0. Vestig 'n kontrolestelsel vir elke CCP 
11. Stel 'n korrektiewe aksieplan op 
12. Ontwerp dokumentasie 
13. Verifieer 
14. Hersien die HACCP plan 

Bron: Aangepas uit Mayes, T. 1993. The applciation of management systems to food 

safety and quality. Trends in Food Science & Technology. Julie (4), p 217. 

Seide stelsels het duidelik, gedefinieerde vereistes of stadiums van implementering en 

vereis bestuursverbintenis tot die projek en ondersteuning in terme van hulpbronne 

benodig. Geeneen van die stelsels kan volgens Mayes (1993:218) "on the back of an 

envelope" voltooi word nie. Selfs vir HACCP, wat die vinnigste is om toe te pas omdat 

dit op 'n spesifieke produk of proseslyn gefokus is, neem dit ses tot agt vergaderings 

van drie uur elk om 'n HACCP plan op te stel. ISO 9000 is gerig op die hele 
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onderneming, besigheid en vervaardigingsfasiliteite en kan een tot drie jaar neem om 

in plek te kry, afhangende van die prioriteite en grootte van die take. Beide stelsels 

vereis deurlopende ondersteuning tydens gebruik en gereelde beoordeling om te 

verseker dat aile aspekte relevant bly. HACCP het die voedselindustrie as teiken en 

fokus primer op aspekte van voedselveiligheid. ISO 9000 is nie spesifiek op die 

voedselindustrie gerig nie, maar is van toepassing op aile vervaardigings- en 

diensondernemings. ISO 9000 dek die hele bestuurstelsel en kan beskou word as 'n 

stelsel wat breer toepassings het vir die voedselindustrie as HACCP. 

ISO 9000-sertifisering word toenemend erken as 'n aanduiding dat die onderneming 

produkte van gespesifiseerde standaarde van gehalte, vervaardig. ISO 9000 spreek 

nie produkveiligheid spesifiek aan nie, alhoewel produkveiligheidsvereistes in die 

onderneming se spesifikasies nagekom moet word. Een van die groat verskille tussen 

ISO 9000 en HACCP is dat HACCP vereis dat 'n onderneming voedselveiligheids

gevare identifiseer en beheermeganismes instel om te verseker dat die produk veilig 

is en volgens algemene internasionale standaarde geproduseerword, terwyiiSO 9000 

vereis dat 'n onderneming sy eie standaarde definieer waaraan voldoen kan word. 

Teoreties kan dit impliseer dat 'n onderneming met spesifikasies vir swak gehalte of 

onveilige produkte steeds ISO 9000-sertifisering kan bekom as aan daardie 

spesifikasies voldoen word. Die implementering van HACCP voor ISO 9000 en TQM 

is dus volgens Mayes (1993:218) die aanbevole roete om te volg. Op die lang termyn 

is formele integrering van die stelsels moontlik. Voltooiing van HACCP verskaf 'n ferm 

basis vir die breer ISO 9000 en TQM. 

'n Verdere verskil is dat HACCP deur wetgewing (veral op internasionale vlak) vereis 

word, terwyl die beweegrede vir ISO 9000 en TQM vertroue van kliente en die begeerte 

van vervaardigers is om beheer en verbeterde gehaltestandaarde op aile vlakke te 

verseker. 
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3.5.3 Beginsels en implementering van HACCP 

Volgens die National Food Processors Association (1992:460) is HACCP 'n 

langtermynbelegging en moet elke HACCP plan aangepas word by die produk, proses 

en vervaardigingsfasiliteit. 

Mayes (1993:218) lys die sewe beginsels van 'n HACCP program: 

(1) ldentifiseer potensiele gevare wat met voedselproduksie verband hou tydens 

aile fases, van groei, prosessering, vervaardiging en distribusie tot by die punt 

van verbruik. Bereken die kans op gevare en identifiseer voorkomende 

beheermaatstawwe. 

(2) Bepaal die punte/prosedures/aktiwiteite/stappe (CCP's), wat gekontroleer moet 

word ten einde gevare uit te skakel of te verminder. 

(3) Ontwikkel kritieke limiete wat bereik moet word om te verseker dat elke CCP 

onder beheer is. 

(4) Ontwikkel 'n stelsel om kontrole van die CCP's deur geskeduleerde toetsing of 

waarneming te monitor. 

(5) Ontwikkel korrektiewe optrede wat geneem moet word wanneer kontrolering 

aandui dat 'n spesifieke CCP buite beheer is. 

(6) Ontwikkel prosedures vir kontrole wat addisionele toetse en prosedures insluit 

om te bevestig dat die HACCP stelsel effektief funksioneer. 

(7) Ontwikkel geskikte dokumentasie vir aile prosedures en rekords. 

Volgens Harrigan en Park (1991:150) kan die implementering van die HACCP stelsel 

in die volgende fases (gebaseer op die sewe beginsels) uiteengesit word: 

3.5.3.1 Fase 1: Opstel van 'n vloeikaart 

Volgens Harrigan en Park (1991 :150) moet 'n algemene vloeikaart van die produksie

proses opgestel word en die volgende belangrike inligting moet daarin vervat word: 

• Die vervoermetode van bestanddele en grondstowwe, tydsduur van vervoer en 
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temperature. 

Die tydsduur en temperature waarby bestanddele van die verskillende 

kategoriee gestoor word. 

.. Die tipe en modeltoerusting wat tydens prosessering en vervaardiging gebruik 

word. 

• Enige staantye ofidentifiseerbare bottelnekke in die produksielyn. Byvoorbeeld, 

wanneer pasteie gemaak word - hoe lank kan die ongebakte pasteie staan 

voordat hulle in die oond gaargemaak word? 

3.5.3.2 Fase 2: Analise van gevare (hazards) 

Die doel van 'n analise van gevare is volgens Elliott (1996:50) om te bepaal of daar 

gevare voorkom en hoe betekenisvol dit is. Volgens Buchanan (1990:105) moet aile 

moontlike gevare wat met die produksie, verspreiding, verkoop en verbruik van die 

produkte geassosieer word, bepaal word, en die risiko's en gevolge van elke gevaar 

moet beraam word. Dit word gewoonlik deur 'n span gedoen wat vertroud is met die 

tegniese aspekte van die produk. 'n Gedetailleerde evaluering van elke stap betrokke 

in die vervaardiging en gebruik word deur die span saamgestel. 

Tydens hierdie fase word gehalte- en produkveiligheidsaspekte volgens Khanyile 

(1999) beoordeel. Die ontwerp van gehaltebeheerstelsels word bevraagteken en die 

bestaande stelsels vir meting word hersien en verbeter. 

Volgens Harrigan en Park (1991:155) bestaan daar vier algemene mikrobiologiese 

gevare: 

(1) Grondstowwe ofvoedselbestanddele wat beskou kan word as potensiele bronne 

van voedselvergiftings- en voedselbederfbare organismes, asook toksiese 

substansies. 

(2) Bronne van kontaminasie tydens produksie, prosessering of distribusie. 

(3) Vervaardigingsprosesse sonder 'n kontrolestap wat relevante mikro-organismes 

effektief vernieting. 
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(4) Stappe tydens produksie, prosessering, verspreiding en berging wat 'n 

geleentheid bied vir mikro-organismes om te oorleef of selfs te groei en te 

vermenigvuldig. 

3.5.3.3 Fase 3: Kritieke beheerpunt (Critical Control Point - CCP) 

Woest (1999) definieer CCP as 'n punt, stap of prosedure waar beheer toegepas kan 

word en 'n voedselveiligheidsgevaar voorkom, geelimineer of tot aanvaarbare vlakke 

verminder kan word. 

Volgens die National Food Processors Association (1992:460) is CCP's punte in die 

proses waar afwesigheid van beheer 'n groat waarskynlikheid vir die voorkoms van 

onaanvaarbare gesondheidsrisiko's impliseer. Wanneer 'n kritieke limiet by 'n CCP 

oorskry word, moet die proses gestaak en die probleem reggestel word. Die 

geaffekteerde produk moet nie afgelewer word sander evaluasie volgens 'n 

voorafgoedgekeurde aksieplan nie. Die meeste voedselstelsels het slegs 'n paar punte 

in die proses wat as CCP's beskou kan word. Volgens Elliott (1996:50) is voorbeelde 

van CCP's 'n kritieke stap in die kookproses of ander kontroles oor temperature, 

spesifikasies van 'n bestanddeel wat gebruik kan word om 'n gevaar uit te skakel 

voordat dit die vloeiproses binnekom of produkformuleringseienskappe. 

3.5.3.4 Fase 4: Gehaltebeheerprosedures en dokumentasie 

Volgens Buchanan (1990:104) moet CCP's, indien moontlik, op 'n kontinue basis 

gemonitorword. Andersins moet 'n tegnies betroubare skedule van periodieke metings 

of evaluasie gevolg word. 'n Belangrike aspek van CCP-kontrole is die instandhouding 

van dokumentasie en rekords, wat krities is vir ondersoek en korrektiewe optrede. 

Die gedokumenteerde kontrole, beheer en aksieprosedures moet presies aandui: 

• wie verantwoordelik is vir elke kontroleprosedure 

• onder watter omstandighede daar opgetree sal word 
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• wat die kwantitatiewe limiete op die data is 

• wat die korrektiewe optrede is 

.. wat die dokumentere prosedures om optrede te rapporteer behels 

Volgens Harrigan en Park (1991: 159) is dokumentasie op vyf vlakke noodsaaklik: 

Vlak 1: Die onderneming se gehaltehandleiding. Dit moet die onderneming se 

gehaltebeleid en ondernemingsdoelwitte insluit en 'n strategie en plan vir gehalte

bestuur definieer. Volgens Ndlovu ( 1999) moet 'n gehaltebeleidsdokument bondig en 

presies wees in die beskrywing van die onderneming se houding ten opsigte van 

gehalte, bestuursbetrokkenheid, ondersteuning van kliente, navorsing en ontwikkeling. 

Hierdie dokument behoort ook beskikbaar gemaak te word aan kliente, verskaffers, 

owerhede, personeel en die media. In die mikrobiologiese konteks behoort die manier 

waarop HACCP uitgevoer word, beskryf te word en proformakontrolelyste kan ook 

ingesluit word. 

Vlak 2: Die fabrieklkombuis gehaltehandleiding. Gehalteprosedures gebaseer op 

HACCP vir spesifieke produkte en aanlegte/kombuise moet verskaf word. Spesifieke 

beskrywings is nodig, byvoorbeeld met skoonmaak- en ontsmettingsprosedures in die 

kombuis, moet daar vir elke item of toerusting 'n voorskrif wees oor hoe gereeld 

skoonmaakprosesse nodig is, die keuse en konsentrasie van skoonmaak- en 

ontsmettingsmiddels, en prosedures om te bepaal hoe effektief die skoonmaakproses 

was. 

Vlak 3: Departemente/elafdelingsprosedures. Hierdie prosedures word beperk tot 

spesifieke prosedures wat nodig is vir 'n bepaalde produk of afdeling. 

Vlak 4: lndividuele werksinstruksies. Dit sluit 'n tydstaat in van al die prosedures 

waarvoor 'n spesifieke persoon verantwoordelik is. 

Vlak 5: Kontroledokumente. Dit sluit rekordhouding van mikrobiologiese toetsresultate, 
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beheerkaarte, asook rekords van materiale en verskaffers in. 

Volgens Ndlovu (1999) is effektiewe rekordhouding noodsaaklik vir opsporing, 

voorkomende en korrektiewe aksies, bewys van gehalte-aktiwiteite wat uitgevoer is, 

hersiening, verbetering, analisering van gehalteneigings, opleiding en vaardighede van 

personeel. 

3.6 SAMEVATTING 

Die vereistes vir suksesvolle TQM kan in drie hoofaktiwiteite verdeel word, naamlik die 

gehalte-trilogie: gehaltebeplanning, gehaltebeheer en gehalte-verbetering. Hierdie 

aksies sluit alles in wat 'n onderneming moet doen om gehalte te definieer en te 

verseker dat die operasionele proses 'n gehalteproduk produseer en verdere 

gehalteverbeterings fasiliteer. Hierdie drie gehaltebestuurselemente moet in 'n TQM 

stelsel ge"integreer word om 'n positiewe sinergie tot gevolg te he. 

Gehaltebeplanning behels die ontwikkeling van produkte en prosesse wat nodig is om 

kliente se behoeftes te bevredig en hou verband met die identifisering van kliente en 

hul behoeftes, die ontwikkeling van 'n produk wat ooreenstem met die behoeftes en die 

skepping van 'n proses wat die produkte kan produseer. 

Gehaltebeheer is die tweede bestuursproses in die gehalte-trilogie en is 'n belangrike 

proses om te verseker dat produk- en prosesdoelwitte bereik word. Foute word 

ge"identifiseer en oorsake word ontleed. Stappe in die gehaltebeheerproses kan met 

behulp van statistiese beheermetodes toegepas word. 

Gehalteverbetering is van toepassing op prosesse en die mense wat daarby betrokke 

is. Die bereiking van gehaltedoelwitte is slegs moontlik deur te strewe na kontinue 

verbetering ten opsigte van aile aspekte van ondernemingsprestasies. As doelwitte 

bereik word, behoort nuwes gestel te word vir hoer vlakke van produk-, proses- en 

diensgehalte. 
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Kliente eis beter produkte, terwyl gevalle van voedselvergiftiging en voedselverwante 

siektes styg. Die HACCP stelsel is 'n hulpmiddel wat die voedselindustrie gebruik om 

te verseker dat voedselverwerkingsprosesse antwerp word om veilig te wees. Vir 

tuisnywerhede is HACCP 'n totale bestuurstelsel om beter produkte, dienste, 

prosedures en bestuurspraktyke te verseker. HACCP verskaf 'n goeie raamwerk 

waarvolgens voedselprodukte vervaardig, versprei en geberg kan word. Goeie 

vervaardigingspraktyke is fundamenteel vir die vestiging van vervaardigingstandaarde 

vir beheer oor voedselveiligheid binne die raamwerk van 'n TQM proses. 

Tuisnywerhede moet aile beskikbare inligting gebruik om te verseker dat kliente 

produkte ontvang van die gehalte en veiligheid wat hulle vereis. 
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'N PROTO-MODEL VIR TOTALEGEHAL TEBESTUUR BY 

TUISNYWERHEDE 

4.1 INLEIDING 

Alvorens 'n proto-model vir TQM ontwikkel kan word, moet die verskillende 

gehaltemodelle ontleed word. Volgens Van den Heever (1998) is modelle van 

uitnemendheid wereldwyd gebaseer op prestasiekriteria deur publieke-private 

vennootskappe ontwikkel. 'n Model verskaf volgens Early ( 1995:240) 'n raamwerk a an 

aile ondernemings waarteen hulle hul kan meet om terreine wat verbeter kan word, te 

identifiseer om eventueel een van die beste ondernemings te word. Japan was die 

eerste land wat die konsep bekendgestel het deur die toekenning van die Demingprys 

aan dr W Edwards Deming wat die dryfveer agter die ontwikkeling van gehalteprodukte 

en -dienste was. Dertig jaar later, in 1992, het Amerika die Malcolm Baldrige National 

Quality Award (MBNQA), wat gebaseer is op die Business Excellence Model aan die 

Amerikaanse Sekretaris van Handel toegeken. Die European Foundation for Quality 

Management (EFQM) het die Quality Award for Business Excellence in 1994 

bekendgestel het. In 1998 is die South African Excellence model (SAEM), of soms 

genoem die South African Business Excellence (SABEM) model, in Suid-Afrika 

bekendgestel (Early, 1995:239). 

Volgens Van den Heever (1998) is die strewe na ondernemingsuitnemendheid die 

beste manier om mededingende voordeel te verkry. Ondernemings wat oor jare 

uitnemendheid nagestreef het, het 'n wye reeks gehalteverbeteringsprosesse 
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ge"implementeer en die wat gebaseer was op selfwaardering (self assessment) het 

kontinue, meetbare verbeterings in ondernemingsprestasies gelewer. Resultate van 

suksesvolle ondernemings wereldwyd toon dat TQM en uitnemendheidstelsels 

belowende maniere is om 'n onderneming se mededingendheid in die plaaslike en 

internasionale markte te verstewig. Dit is bevestig deur wenners van die MBNQA en 

die EFQM se toekennings. 

Die doel van hierdie hoofstuk is om 'n enkele teoretiese totalegehaltemodel vir 

tuisnywerhede vanuit 'n verskeidenheid teoriee, gehaltekonsepte, definisies en 

benaderings uit die literatuur (vorige literatuurhoofstukke dien ook as verwysing) te 

ontwikkel. Die hoofkomponente wat as konstrukte vir die model dien, word bespreek. 

Uit die literatuur bestaan daar verskeie elemente van TQM en variasies van modelle, 

en die teoretiese model vir tuisnywerhede is hoofsaaklik op die volgende gebaseer : 

• Elemente van TQM volgens Adendorff & De Wit (1997:187) 

• TOM-model van Oakland (1995:333) 

• South African Excellence model (SAEM) 

• European Foundation for Quality Management (EFQM) model 

• Australiese Uitnemendheidsmodel 

• Gehaltemodel van Kanada (Canadian Quality Award (CQA) model) 

• HACCP en SABS ISO 9000-modelle (volledig bespreek in hoofstuk 3) 

Die SAEM (figuur 4.3) was egter deurslaggewend vir die ontwikkeling van die teoretiese 

TQM model vir tuisnywerhede (sien figuur 4.5), aangesien dit spesifiek aangepas is vir 

Suid-Afrikaanse ondernemings en elemente van ander internasionaal-aanvaarde 

modelle insluit. 

Alvorens daar na die elemente van TQM gekyk sal word, sal die waarde van 'n TQM 

model benadruk word waarna 'n proto-model vir TQM by tuisnywerhede saamgestel sal 

word. 
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4.2 DIE WAARDE VAN 'N TQM MODEL 

Volgens Steenkamp (1995:340) is die doel van 'n totalegehaltemodel om 'n bree 

raamwerk van belangrike elemente in 'n spesifieke volgorde te gee en sal voedsel

vervaardigers wat op die lang termyn wil oorleef, hierdie model nie kan ignoreer nie. 

Voedselvervaardiging in tuisnywerhede kan baie varieer afhangende van die tipe 

voedsel en proses wat gebruik word, maar sekere algemene beginsels kan egter 

volgens Bryan (1992:24) beskryfword, byvoorbeeld gehaltevereistes waaraan sekere 

bestanddele moet voldoen, prosesse (pasteurisasie en verhitting) en hantering van 

voedsel voor, tydens en na prosessering. 

Volgens Retief ( 1996) bestaan daar nie 'n totalegehaltemodel vir tuisnywerhede wat as 

eenvormige verwysingsraamwerk kan dien nie. Die implementering van 'n totale

gehaltemodel kan die volgende voordele bied: 

• Vermorsing van voedsel kan verminder. 

• Die gehalte van vervaardigde voedselprodukte kan verhoog. 

• Voedselveiligheid en -higiene kan verbeter. 

• Die voortbestaan van tuisnywerhede kan verseker word. 

Selfwaarderingsmodelle (byvoorbeeld SAEM, MBNQA en EFQM model) verskaf 

volgens Oakland (1995:124) belangrike inligting aan 'n onderneming om sy vordering 

in die bereiking van doelwitte en totale gehalte te evalueer. Selfwaardering stel 'n 

onderneming in staat om sterk punte en areas vir verbetering te onderskei deur te fokus 

op die verhouding tussen mense, prosesse en prestasies en behoort 'n gereelde 

aktiwiteit in 'n gehalte-bewuste onderneming te wees. 

Volgens Hillman (1998) verskaf 'n model (soos die SAEM en EFQM model) 'n 

raamwerk vir verbetering. Die gebruik van 'n raamwerk verskaf 'n middel om die 

volgende aspekte aan te spreek: 

• kontinue verbetering wat besig is om beweegkrag te verloor 

• behoefte om verbetering op ondernemingsdoelwitte te fokus 

• 'n middel om verskeie inisiatiewe te koppel 
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• hoe om verbetering te beplan 

• begrip vir die klient se behoeftes en verwagtings 

• behoefte om die vereistes van aandeelhouers te balanseer 

• 'n middel om vooruitgang te meet 

• 'n basis vir vergelyking met ander ondernemings en uitruiling van ervarings. 

Hillman (1998) verskaf die volgende voorbeelde van prestasieverbeterings in die 

publieke sektor met die gebruik van 'n SAEM en EFQM model: 

• ontwikkeling van begrip en beoefening van goeie praktyke 

• koppeling van verbeteringsplanne aan strategiese ondernemingsplanne 

• vermindering van herverwerking 

• registrasie van voertuie met 'n een dag-omset 

• in een onderneming is meer as 20 nuttelose maatstawwe gevind 

• verminderde koste van afleweringsdienste 

• aansienlike vermindering van reaksie-tyd 

• oorgang na 'n prestasiekultuur 

• inwaartse beleggings en infrastruktuurverbeterings. 

Volgens Quaglia (1998) bied die EFQM model die volgende voordele: 

• verskillende aandeelhouers word tevrede gestel 

• die model is veelsydig, veeldoelig en aanpasbaar by spesifieke behoeftes 

• opleiding deur middel van die model word vergemaklik 

• die model bied 'n gemeenskaplike taal. 

Volgens die SABEF (1998:M3-2) le die waarde wat die gebruik van die SAEM bied, 

opgesluit in die verskaffing van: 

• 'n nougesette en gestruktureerde benadering tot ondernemingsverbetering 

• 'n waardebepaling gebaseer op feite en nie individuele persepsies nie 

• 'n gedeelde konseptuele basis en dus 'n manier om eenheid van rigting te 

verseker en ooreenkoms te bereik ten opsigte van elke werknemer se take en 

verantwoordelikheid in die onderneming 

• 'n middel om mense in die onderneming op te lei in die aanwending van 
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beginsels en praktykte van ondernemingsuitnemendheid 

• 'n middel om verskeie gehalte-inisiatiewe in normale besigheidstake te integreer 

• 'n kragtige diagnostiese tegniek 

• 'n objektiewe waardebepaling teen kriteira wat internasionaal aanvaar word 

• 'n maatstaf om vordering te meet 

• 'n metode wat op aile organisatoriese vlakke ge·implementeer kan word, van 

individuele besigheidseenhede tot die onderneming as geheel 

• 'n manier om entoesiasme tussen werknemers te skep en te promoveer 

• 'n skakel tussen wat die onderneming moet bereik en hoe om die strategiee en 

prosesse in plek te kry om doelwitte te bereik 

• 'n middel vir normstelling (benchmarking). 

Volgens Paterson (1998) staan bestuur voor 'n voortdurende uitdaging om denke in 

praktiese prosesse en prosedures (soos in 'n model vergestalt) wat op grondvlak werk, 

vas te le. Die volledigheid van 'n model, soos SAEM, is veral bruikbaar in 

kommunikasie tussen die bestuur en die werknemers. TQM/uitnemendheidsmodelle 

verskaf 'n gestruktureerde, nie-oppervlakkige benadering tot waardebepaling. Die 

dinamiek tussen benadering, ontplooiing en resultate is effektief wanneer uitdagings 

en eise sigbaar word en die onderneming in staat is om meer strategies te fokus as wat 

dit sonder die gebruik van 'n model sou wees. 

4.3 ELEMENTE VAN TQM 

Die volgende elemente vorm volgens Adendorff en De Wit (1997:187) die basis vir 

TQM. 

4.3.1 Klientefokus 

Dit is belangrik dat elkeen in die onderneming bewus is van die klient (intern en . 

ekstern). Die beg rip, klient as die volgende aktiwiteit of proses, impliseer dat elkeen in 

die onderneming 'n klient het (nie noodwendig die finale verbruiker van die produk of 

diens nie). 
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4.3.2 'n Obsessie met gehalte 

As gehalte gedefinieer is, behoort dit 'n obsessie regdeur die onderneming te word om 

die vereiste gehaltestandaarde te bereik. 

4.3.3 'n Wetenskaplike benadering 

TQM behels ook gedeeltelik die gebruik van harde komponente (kwantitatiewe 

berekenings) om prestasies te meet en die effek van gehalteverbeteringspogings te 

evalueer. 

4.3.4 Langtermynverbintenis 

Die implementering van totale gehalte impliseer 'n langtermynverbintenis aangesien 

positiewe ondernemingsresultate nie onmiddellik raakgesien word nie. TQM behels 

'n verandering in die manier waarop besigheid gedoen word en verteenwoordig nie 'n 

korttermynoplossing vir 'n spesifieke bestaande probleem nie. 

4.3.5 Spanwerk 

TQM is gebaseer op spanwerk en hierdeur word 'n forum vir kruisfunksionele 

ingegrasie in die onderneming verskaf, asook 'n geleentheid vir integrasie langs die 

waardeketting wat leweransiers en kliente insluit. 

4.3.6 Kontinue verbetering 

Die kontinue verbeteringspogings van TQM is nie slegs op die verbetering van gehalte 

van produkte en dienste gemik nie, maar ook op die mense, prosesse en die 

omgewing. 
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4.3. 7 Onderrig en opleiding 

Onderrig en opleiding is noodsaaklik om die regte kultuur vir TQM in 'n onderneming 

te skep en moet gerig wees op die verbetering van vaardighede en vermoens van 

werknemers om die doelwitte van TQM te bereik. 

4.3.8 Vryheid deur middel van beheer 

Vryheid deur middel van beheer impliseer dat wanneer 'n proses onder beheer gebring 

is (deur die gebruik van goeie praktyke en die vermindering van variasie), sal 

werknemers vry wees om op verbeteringsaktiwiteite te fokus. 

4.3.9 Dieselfde doel 

AI mal (bestuur en werkers) moet dieselfde doel nastreef, naamlik verbetering van die 

onderneming se mededingende posisie en langtermynoorlewing tot voordeel van 

aandeelhouers. 

4.3.10 Werknemerbetrokkenheid en -bemagtiging 

TQM is gedoem tot mislukking as dit sonder werknemerbetrokkenheid en -bemagtiging 

ge"implementeer word. 

4.4 TQM MODEL VAN OAKLAND 

Die kern van Oakland (Professor van TQM by die Universiteit van Bradford) se model 

is die klientlverskaffer koppelvlakke (intern en ekstern) en die feit dat daar tussen elke 

koppelvlak 'n aantal prosesse bestaan. Hierdie sensitiewe kern moet om ring word deur 

verbintenis tot gehalte, bevrediging van kliente se behoeftes, kommunikasie van die 

gehalteboodskap en erkenning van die behoefte om die kultuur te verander om totale 

gehalte te skep. Die nie-menslike, harde komponente (ste/se/s, tegnieke, groepe) moet 

by bogenoemde sagte komponente gevoeg word. 
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Volgens Oakland (1995:333) het elke afdeling in 'n onderneming interne of eksterne 

kliente. Die behoefte om vereistes van kliente te identifiseer en te bevredig vorm die 

kern van 'n totalegehaltebenadering en vereis drie harde bestuursnoodsaaklikhede -

'n goeie gehaltebestuurstelsel, tegnieke soos SPC en spanwerk (groepe). Die harde 

komponente is in baie opsigte aanvullend tot mekaar en deel dieselfde vereistes vir 'n 

onversetlike verbintenis tot gehalte. Hierdie verbintenis moet op topbestuursvlak begin 

en regdeur die hele onderneming vloei. Spanwerk, SPC of die gehaltestelsel kan 

gebruik word as 'n wig om TQM deur die hele onderneming te dryf. 

Klietnt 
- Verskaffer 

Bron: Oakland, J.S. 1995. Total quality management: text with cases. London: 

Butterworth, p 333. 
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TQM vereis die oorweging van prosesse in al die funksies, soos bemarking, ontwerp, 

aankope, produksie en verspreiding. Elke funksie vereis omvattende bestuursdenke, 

maar die gebruik van TQM konsepte los weinig aan die noodlot oor. Die meeste 

industriee en besighede sal volgens Oakland (1995:334) baat by die verbetering in 

gehalte wat deur die benadering soos uitgebeeld in figuur 4.1 teweeggebring word. 

Hierdie raamwerk sal implementering van bestuursverbintenis, soos voorgestel in die 

gehaltebeleid, verseker en 'n wer-ksomgewing en inligtingsbasis verskaf waarop 

spanwerk kan floreer. 

4.5 SOUTH AFRICAN EXCELLENCE MODEL (SAEM) 

4.5.1 Ontwikkeling van die SAEM 

Volgens Van den Heever (1998) moes Suid-Afrikaanse ondernemings 'n metode vind 

om ondernemingsuitnemendheid (die resultaat van TQM) te meet, wat deur die grootste 

handelsvennote verstaan en aanvaar word. Dit impliseer die gebruik en verbetering 

van interne stelsels wat onverbiddelike kontinue verbetering regdeur die hele 

onderneming bewerkstellig. lnternasionaal-aanvaarde maatstawwe wat op volgehoue 

verbetering, eerder as die bereiking van korttermyndoelwitte fokus, is gebruik. Om 

hierdie ideaal te bereik, het 'n groep toonaangewende ondernemings (WNNR, 

Mercedes Benz SA, Honeywell SA, Ingersoll-Rand SA, Armscor, Eskom, Standard 

Bank, Groter Pretoria Metropolitaanse Raad, Groman Consulting Group, Ideas 

Management SA, SABS, South African Society for Quality en ABSA Bank) na deeglike 

navorsing en konsultasies, in Suid-Afrika en oorsee, besluit om 'n Suid-Afrikaanse 

benadering te ontwikkel. Die South African Excellence Foundation (SAEF), of soms 

genoem die South African Business Excellence Foundation (SABEF), is in 1997 gestig. 

Die SABEF het volgens SABEF (1998:E-2) die uitdaging aanvaar om 'n sleutelrol te 

speel om die doeltreffendheid van Suid-Afrikaanse ondernemings te verbeter deur die 

belangrikheid van gehalte in aile aspekte van hul aktiwiteite te versterk en kontinue 

gehalteverbetering te stimuleer. Bogenoemde doelwit word deur die bekendstelling en 

bestuur van die SAEM bereik. 
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lnternasionaal ge-akrediteerde voorbeelde is as basis gebruik. Die SAEM voldoen 

beter aan plaaslike behoeftes en kulture en word erken deur die MBNOQ en EFQM. 

Die SAEM verskaf 'n raamwerk vir bestuursopleiding, selfwaardering en kontinue 

verbetering vir aile ondernemings. 

Figuur 4.2 verskaf 'n voorstelling van die verskeie komponente in die proses van 

selfwaardering, waarop die SAEM, EFQM, Australiese uitnemendheidsmodel en die 

CQA model geskoei is. Nadat aile relevante inligting ingesamel is, word prestasies 

kwantitatief met behulp van 'n puntetoekenningstelsel (kyk fig 4.3) teenoor die SAEM 

gemeet. Die bereiking van konsensus in die onderneming, verskaf 'n basis vir 

besprekings en ontwikkeling van gehalte-aspekte wat die onderneming raak, en 

verseker betrokkenheid en verbintenis tot gehalte. Begrip vir die onderneming se 

sterkpunte en geleenthede vir verbetering, help om normstellingaktiwiteite op gebiede 

waar die grootste voordeel verkry kan word, te fokus. Die puntetoekenningstelsel (kyk 

fig 4.4) is 'n belangrike indikator vir vergelyking en maatstaf van verbetering in die 

toekoms (SABEF, 1998:M2-65). 

lnligting 
insameling 

Fitl'titfr:~;2: 1:1:·i1~roses van··seltW~~~tieting;' . , ... 

Hersien 

' ,,,,c.'/.,,,,,, . .;,,,..;~,,;.,.,. / 

Sterk punte & 
gebiede vir 
verbetering 

Punte 

Bron: Aangepas uit SABEF. 1998. Assessor training manual, p M2-65. 
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4.5.2 Elemente van die SAEM 

Die basis van die model in figuur4.3 is volgens SABEF (1998:M2-12) die bereiking van 

goeie resultate deur die betrokkenheid van aile personeel (die mense) met die 

verbetering van prosesse. Die kriteria is in twee terreine verdeel, naamlik bemagtigers 

(leierskap, beleid en strategie, klient- en markfokus, bestuur van mense, hulpbronne 

en inligting en prosesse) en resultate met die doel om kliente, werknemers, 

leweransiers en die gemeenskap tevrede te stel. Deur tevredenheid by hierdie groepe 

te bewerkstellig, sal die onderneming goeie ondernemingsresultate bereik en 

aandeelhouers tevrede stel. Bemagtigers is gemoeid met hoe dinge gedoen word 

(metodes en mate van ontplooiing) en resultate verwys na wat bereik is (uitkoms). Die 

kriteria van resultate moet aangespreek word deur die verskaffing van inligting oor: 

• die onderneming se eie doelwitte 

• die onderneming se werklike prestasies 

• die prestasies van mededingers 

• die prestasies van "best in class"-ondernemings. 

Volgens SABEF (1998:11) is die SAEM 'n nie-voorskrywende raamwerk wat die 

verskillende benaderings tot die bereiking van volgehoue ondernemings

uitnemendheid erken. In die verskillende benaderings is daar egter sekere basiese 

konsepte wat ook die SAEM onderl€t Gedrag, aktiwiteite of inisiatiewe wat op hierdie 

konsepte berus, word dikwels TQM genoem en die woord ondernemingsuitnemendheid 

word dus in hierdie sin gebruik. Die SAEM is gebaseer op die volgende uitgangspunt: 

• Klientetevredenheid, mense (werknemer)-tevredenheid, invloed op die 

• gemeenskap en leweransiersprestasies 

wat bereik word deur 

• leierskap 

wat 'n dryfveer is vir 

• beleid en strategie, menslikehulpbronbestuur en inligtingsbestuur en 

prosesse 

wat uiteindelik lei tot uitnemende 

• ondernemingsresultate. 
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Bemagtigers Resultate 

Bron: SABEF. 1998. Assessor training manual, p M2-12. 

Die proses van selfwaardering vereis dat die relatiewe belangrikheid van elke kriteria 

gedefinieer en geweeg moet word. Die persentasies wat gekies is, het gevolg na 

besprekings met belanghebbende partye en is deur die SABEF gefinaliseer. Die 

toekenning van persentasies verskaf 50 persent (500 punte) aan bemagtigers en 50 

persent aan resultate. Figuur 4.4 verskaf 'n volledige uiteensetting van die gewig wat 

kriteria dra. 

Die belangrikste kriteria is klient- en markfokus en klientetevredenheid 23 persent (6 

persent en 17 persent), fokus op personeel 18 persent (9 persent en 9 persent) en 

ondernemingsresultate (15 persent). Die SAEM fokus veral (57 persent) op "mense" 

(10 persent + 6 persent + 9 persent + 6 persent + 17 persent + 9 persent). 
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aan krite~i~::, 

BEMAGTIGERS 

1 LEIERSKAP 100 10% I 
2 BELEID EN STRATEGIE 70 7% I 
3 KLIENT- EN MARKFOKUS 60 6% I 
4 BESTUUR VAN MENSE 90 9% I 
5 HULPBRON & INLIGTINGBESTUUR 60 6% I 
6 PROSESSE 120 12% I 

RESULTATE 

7 INVLOED OP GEMEENSKAP 60 6% I 
8 KLIENTETEVREDENHEID 170 17% I 
9 TEVREDE WERKERS 90 9% I 
10 LEWERANSIERSPRESTASIES 30 3% I 
11 ONDERNEMIINGSRESULTATE 150 15% I 

Bron: SABEF. 1998. Assessor training manual, p M2-7. 

'n Volledige bespreking van aile kriteria volgens SABEF (1998: 11) word in die volgende 

paragrawe verskaf, aangesien hierdie kriteria 'n belangrike deel van die model vir 

tuisnywerhede vorm en oak dien as uitgangspunt vir die vraelys wat in die empiriese 

navorsing aangewend word. 

4.5.2.1 Leierskap 

Leiers ontwikkel en verryk die onderneming se kultuur. Hulle bied inspirasie vir die 

effektiewe en doeltreffende gebruik van hulpbronne en die onderneming se pogings om 

uitnemend te wees. Die SAEM bepaal in watter mate die gedrag en aksies van die 

uitvoerende bestuurspan en aile ander leiers, 'n kultuur van ondernemings-
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uitnemendheid ondersteun, inspireer en bevorder. Die volgende aspekte moet 

evalueer word: 

• Hoe leiers hul verbintenis tot 'n kultuur van ondernemingsuitnemendheid 

demonstreer (byvoorbeeld, optrede as rolmodelle, verskaffing en ontvangs van 

opleiding om 'n learning organisation te vorm, hul betrokkenheid by 

verbeteringsaktiwiteite, hersiening en verbetering van hul eie leierskap). 

• Hoe leiers verbetering en betrokkenheid ondersteun deur die verskaffing van 

geskikte hulpbronne en bystand (byvoorbeeld, hoe leiers prioriteite definieer, 

fasiliteite en verbeteringsaktiwiteite finansier, mense instaat stel om deel te 

neem aan verbeteringsaktwiteite en vergoedingstelsels gebruik om 

betrokkenheid aan te moedig). 

• Hoe leiers betrokke is by kliente en leweransiers. 

• Hoe leiers werkers se pogings en prestasies erken en waardeer (byvoorbeeld, 

hoe leiers betrokke is by erkenning aan individue en spa nne op aile vlakke binne 

en buite die onderneming). 

• Hoe leiers sosiale verantwoordelikheid beoefen (byvoorbeeld, hoe leiers die 

impak van sy produkte, dienste en aktiwiteite op die gemeenskap hanteer), 

(SABEF, 1998:17). 

4.5.2.2 Beleid en strategie 

Beleid en strategie behoort op 'n gestruktureerde en sistematiese manier in die hele 

onderneming ontplooi te word en aile aktiwiteite moet daarop ingestel wees. Die 

optrede van werknemers is in ooreenstemming met die onderneming se waardes, 

beleid en strategie. Die SAEM meet die wyse waarop die onderneming beleid en 

strategie formuleer, ontplooi, hersien en dit omskakel in planne en aksies. Die 

volgende aspekte moet evalueer word: 

• Hoe beleid en strategie gebaseer is op inligting wat relevant en volledig is 

(byvoorbeeld, hoe die onderneming inligting oor nuwe tegnologie, 

markverwagtinge, ekonomiese en demografiese aanwysers, sosiale, omgewings 

en wetlike aspekte en normstellingaktiwiteite gebruik). 

• Hoe beleid en strategie ontwikkel word (byvoorbeeld hoe die onderneming 
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waardes, 'n missie en visie ontwikkel, huidige en toekomstige mededingende 

voordele identifiseer en behoeftes en verwagtinge van aandeelhouers 

balanseer). 

• Hoe beleid en strategie ge"implementeer en kommunikeer word (byvoorbeeld, 

hoe die onderneming beleid en strategie as basis vir beplanning gebruik, mense 

se bewustheid van beleid en strategie evalueer en aksieplanne toets en 

prioritiseer). 

• Hoe beleid en strategie gereeld hersien en verbeter word (SABEF, 1998:19). 

4.5.2.3 Klient- en markfokus 

Die klient is die finale arbiter van die produk of diens. Die SAEM sluit die volgende 

aspekte in: 

• Hoe kliente- en markintelligensie bepaal word (byvoorbeeld, hoe die 

onderneming 'n marksegment kies, sy benadering om te luister na kliente en die 

verbetering en op hoogte bly met veranderende kliente- en markbehoeftes). 

• Hoe die onderneming kliente- en markinligting insamel en gebruik. 

• Hoe die onderneming toegang tot kliente handhaaf en klagtes hanteer. 

• Hoe klientetevredenheid bepaal word (SABEF, 1998:21). 

4.5.2.4 Bestuur van mense 

Mense word gedefinieer as al die individue wat op 'n voltydse, deeltydse en tydelike 

basis deur die onderneming in diens geneem is en sluit ook kontrakwerkers in. Die 

volle potensiaal van mense word ontsluit deur gedeelde waardes en 'n kultuur van 

vertroue. Daar behoort betrokkenheid en kommunikasie te wees wat ondersteun word 

deur geleenthede om te leer en vaardighede te ontwikkel. Tevredenheid van werkers 

behoort gemonitor en deurlopend verbeter te word. Die SAEM evalueer die volgende 

aspekte: 

• Hoe menslike hulpbronne beplan en verbeter word (byvoorbeeld, hoe die 

onderneming regverdigheid ten op sigte van indiensnemingvoorwaardes 

verseker en vergoeding en oortolligheid met beleid en strategie in verband 
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bring). 

• Hoe werkers se vermoe ontwikkel word (byvoorbeeld, hoe die onderneming 

nuwe werkers orienteer en spanvaardighede ontwikkel). 

• Hoe werkers ooreenkom en saamstem oor doelwitte en prestasies deurlopend 

evalueer. 

• Hoe erkenning en verantwoordelikhede aan mense verskaf word. 

• Hoe effektiewe dialoog tussen mense en die onderneming plaasvind. 

• Hoe na werkers omgesien word (byvoorbeeld pensioenplanne, gesondheidsorg, 

vervoer, veiligheid en ergonomie) (SABEF, 1998:23). 

4.5.2.5 Hulpbronne en bestuur van inligting 

Die volgende aspekte word deur die SAEM ingesluit: 

• 

• 

• 

Hoe finansiele bronne bestuur word (byvoorbeeld, hoe risiko bestuur word en 

beleggings evalueer word). 

Hoe inligtingsbronne bestuur word (byvoorbeeld, hoe die onderneming inligting 

insamel, gebruik en ondernemingsprestasie analiseer en hersien). 

Hoe vergelykbare inligting gekies en gebruik word (byvoorbeeld, hoe 

normstelling ontplooi word). 

• Hoe verhoudings met leweransiers bestuur word. 

• Hoe geboue, toerusting en ander bates bestuur word (byvoorbeeld, die 

instandhouding van bates). 

• Hoe tegnologie bestuur en gebruik word (SABEF, 1998:25). 

4.5.2.6 Prose sse 

'n Proses word deur SABEF (1998:11) gedefinieer as 'n volgorde van stappe wat 

waarde toevoeg deur die vereiste uitsette van 'n verskeidenheid insette te verskaf. 

Aktiwiteite behoort sistematies volgens prosesse bestuur te word. Prosesse behoort 

eienaars te he en verstaan te word met voorkomingsgebaseerde verbeteringsaktiwiteite 

in die daaglikse werk van elkeen. Die SAEM behandel die volgende aspekte: 

• Hoe sleutelprosesse (noodsaaklik vir die sukses van die onderneming) 
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identifiseer word. 

• Hoe prosesse sistematies bestuur word. 

• Hoe prosesse hersien en teikens vir verbetering gestel word. 

• Hoe prosesse verbeter kan word deur die gebruikmaking van innovasie en 

kreatiwiteit. 

• Hoe prosesse verander en die voordele evalueer kan word. 

• Hoe ondersteuningprosesse ontwerp, bestuur en verbeter kan word (SABEF, 

1998:27). 

4.5.2.7 lnv/oed op die gemeenskap 

Sosiale verantwoordelikheid (verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap) verwys na 

dit wat die onderneming bereik met die bevrediging van behoeftes en verwagtinge van 

die gemeenskap (plaaslik, nasionaal of internasionaal). Dit behels ook die persepsie 

van die onderneming se benadering of houding ten opsigte van: 

• lewensgehalte 

• 

• 

• 

die omgewing 

die onderneming se interne maatstawwe van effektiwiteit 

die onderneming se verhouding met owerhede en liggame wat die onderneming 

reguleer. 

Die volgende aspekte word deur die SAEM gedek: 

• 

• 

Die gemeenskap se persepsie van die onderneming (betrokkenheid in die 

gemeenskap). 

Bykomende maatstawwe van die onderneming se invloed op die gemeenskap 

(byvoorbeeld, die gebruik van formele bestuursbenaderings soos omgewings

bestuur en ouditstelsels) (SABEF, 1998:29). 

4.5.2.8 Klii!mtetevredenheid 

Klientetevredenheid in die SAEM verwys na dit wat die onderneming bereik met 

betrekking tot die satisfaksie van eksterne kliente. Die volgende aspekte word in die 
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SAEM behandel: 

• Die klient se persepsie van die onderneming se produk, diens en 

klienteverhoudings. Dit word vergestalt in die totale beeld van die onderneming 

(soos etiek, integriteit, toeganklikheid en pro-aktiewe gedrag), produkte en 

dienste (gehalte, aflewering, prys, betroubaarheid), verkope en naverkoopdiens 

(hantering van klagtes, produkopleiding, gedrag van werkers, tegniese 

dokumentasie) en lojaliteit (intensie om aankope te herhaal en bereidwilligheid 

om die onderneming aan te beveel). 

• Addisionele maatstawwe, soos toekennings ontvang, mediadekking, produk

lewensiklus en mededingendheid (SABEF, 1998:31). 

4.5.2.9 Tevredenheid van mense (werkers) 

Hierdie kriteria verwys na die werkers se persepsie van die onderneming en behels 

aspekte soos motivering (werksetiek, loopbaanontwikkeling, erkenning en vergoeding, 

gelyke geleenthede en opleiding) en addisionele maatstawwe (akkuraatheid van 

personeeladministrasie, afwesigheid en siekte, ongeluksvlakke, personeelomset en 

stakings) (SABEF, 1998:33). 

4.5.2.10 Leweransiersprestasies 

Die onderneming se invloed open verhouding met leweransiers moet bepaal word. Die 

SAEM sluit ook ten opsigte van leweransiersprestasies die volgende aspekte in: 

• vermindering van inspeksiekoste 

• vermoe van die leweransier om te reageer op die onderneming se behoeftes 

• verbetering van die leweransier se produk- of diensgehalte 

• stabiliteit van die leweransier se arbeidsmag 

• betroubaarheid (SABEF, 1998:35). 
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4.5.2.11 Ondernemingsresultate 

Behoudende sukses hang af van die balans en tevredenheid van die belange van 

aandeelhouers, kliente, leweransiers, werknemers en die gemeenskap. 

Ondernemingsresultate verwys na die mate waarin 'n onderneming beplande 

ondernemingsdoelwitte bereik en belangegroepe se behoeftes en verwagtinge 

bevredig. Ondernemingsresultate kan gemeet word volgens finansiele maatstawwe 

(bruto- en netto wins, verkope, totale bates, bedryfskapitaal, vooraadomset, 

kontantvloei, opbrengs op aandeelhouersbelang, waarde toegevoeg en opbrengs op 

bates) en addisionele maatstawwe (markaandeel, siklustyd en produktiwiteit) (SABEF, 

1998:37). 

4.6 EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT (EFQM) MODEL 

Volgens Gallagher (1995:0-1) is die doelwit van die EFQM om die voordele van TQM 

te bevorder, as 'n basis vir ondernemings om prestasies te verbeter. 'n Belangrike 

element van die EFQM se benadering is selfwaardering as 'n sleutelaktiwiteit wat ten 

volle met ondernemingsaktiwiteite ge'integreer is. Selfwaardering impliseer gereelde 

en sistematiese hersiening van die onderneming se aktiwiteite, en resultate en meting 

daarvan teen 'n gestruktureerde model. Die selfwaarderingsproses stel die 

onderneming in staat om sterk punte en gebiede vir verbetering te identifiseer en om 

verbeteringsaksies te beplan, te prioriseer en te evalueer. 

Volgens Quaglia (1998) sluit bemagtigers (enablers) elemente in soos benadering, 

ontplooiing, waardebepaling en hersiening. Resultate verwys na prestasies en 

persepsies. 
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Bron: Quaglia, G. 1998. Europe: Quality in the new millenium "lessons learned". 

Referaat gelewer by 'n konferensie van die African Quality Forum: Prosperity through 

Quality, 11-12 November 1998. Pretoria. 

4.7 AUSTRALIESE UITNEMENDHEIDSMODEL 

Volgens Vogel (1998), uitvoerende bestuurder van die Australian Quality Centre, 

word die volgende sleutelaspekte wereldwyd as die hoekstene van kontemporere 

gehalte erken: 

• Duidelike leierskap op aile vlakke in die onderneming. 

• lntegrasie van aile aktiwiteite deur effektiewe beplanning- en onplooiings-
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prosesse. 

• Wydverspreide begrip van variasie en effektiewe insameling, ontleding en 

gebruik van data vir beheer en verbetering. 

• Kreatiewe betrokkenheid van aile persone in die onderneming. 

• 'n Duidelike fokus op die begrip van kliente se behoeftes en verwagtinge en 

kliente se persepsies van prestasie. 

• 'n Fokus op streng beheer en kontinue verbetering van prosesse in die 

totalegehaltebestuurstelsel. 

Bogenoemde sleutelaspekte is in 'n operasionele raamwerk, die Australiese 

uitnemendheidsmodel, uiteengesiten berus volgens Vogel (1998) op sewe hoofkriteria 

met onderafdelings: 

4.7.1 Leierskap en innovasie 

• Strategiese rigting 

• Ondernemingskultuur 

• Leierskap regdeur die onderneming 

• Omgewings- en gemeenskapsbydrae 

4.7.2 Strategiese beplanningsprosesse 

• Begrip van die ondernemingsomgewing 

• Die beplanningsproses 

• Hulpbron- en batebenutting 

4.7 .3 Data, inligting en kennis 

• lnsameling en interpretering van data en inligting 

• lntegrasie en gebruik van inligting vir besluitneming 

• Skepping en bestuur van kennis 

4.7.4 Mense 

• Betrokkenheid en verbintenis 

• Effektiwiteit en ontwikkeling 
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• Gesondheid, veiligheid en welstand in die werksplek 

4. 7.5 Kliente- en markfokus 

• Kennis van kliente en markte 

• Kliente-verhoudingsbestuur 

• Klient se persepsie van gehalte 

4.7.6 Prosesse, produkte en dienste 

• lnnovasieproses 

• Bestuur en verbetering van prosesse 

• Leweransiersverhoudinge 

4.7.7 Ondernemingsresultate 

• Suksesaanwysers 

• Aanwysers van behoudbaarheid 

Volgens Vogel (1998) word hierdie model toenemend deur ondernemings gebruik om 

ondernemingsverbetering te stuur en die groei in vraag na die aanvaarding van hierdie 

benadering vind in aile industriele sektore plaas. 

4.8 GEHAL TEMODEL VAN KANADA (CANADIAN QUALITY AWARD MODEL -

CQA) 

Volgens Sinha en Betzold (1997:576) is die doel van die CQA model kontinue 

verbetering, hoofsaaklik deur selfwaardering (self-assessment). Die kriteria word in 

twee groepe verdeel, naamlik dryfvere (drivers) en uitkomste (outcomes). Dryfvere 

verwys na planne en prosesse wat in plek moet wees om die onderneming te help om 

te verbeter. Uitkomste is die bewys van wat werklik gebeur het. Dryfvere en uitkomste 

is gebou op die volgende nege gehaltebeginsels as die basis vir kernwaardes en 

konsepte: 

• Samewerking, spanwerk en mededeelsaamheid 

• Leierskap deur middel van voorbeeld en betrokkenheid 
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• Primere fokus op kliente 

• Respek vir die individu en aanmoediging van mense om tot hulle volle 

potensiaal te ontwikkel 

• Bydrae van elke individu 

• Prosesgeorienteerde en voorkomingsgebaseerde strategie 

• Kontinue verbetering van metodes en uitkomste 

• Feitlike benadering tot besluitneming 

• Verpligtinge teenoor aandeelhouers en sosiale verantwoordelikheid 

Die volgende kriteria met onderafdelings word volgens Sinha en Betzold (1997:580) 

as hoofkomponente van die CQA model gestel en vervolgens toegelig. 

4.8.1 Leierskap 

Hierdie afdeling fokus op diegene wat primer verantwoordelik en aanspreeklik is vir die 

onderneming se prestasie, gewoonlik topbestuur genoem. 

• Strategiese rigting 

• Leierskapbetrokkenheid 

• Uitkomste 

• Kontinue verbetering 

4.8.2 Klientefokus 

Hierdie afdeling ondersoek die onderneming se fokus op klientgedrewe innovasie en 

die bereiking van klientetevredenheid. 

• Stem van die klient 

• Bestuur van klienteverhoudings 

• Meting 

• Uitkoms 

• Kontinue verbetering 
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4.8.3 Beplanning vir verbetering 

Hierdie afdeling ondersoek die beplanningsproses vir verbetering, die koppeling van 

verbeteringsbeplanning met die strategiese rigting en die maatstawwe wat ontwikkel 

word om vordering te beraam. 

• Ontwikkeling en inhoud van verbeteringsplanne 

• Waardebepaling 

• Uitkomste 

• Kontinue verbetering 

4.8.4 Mensefokus 

Hierdie afdeling ondersoek die ontwikkeling van menslikehulpbronbeplanning en 

implementering en werking van 'n strategie om deur middel van mense uitnemendheid 

te bereik. 

• Menslikehulpbronbeplanning 

• Deelnemende omgewing 

• Omgewing gunstig vir leer (learning environment) 

• Werknemersatisfaksie 

• Uitkomste 

• Kontinue verbetering 

4.8.5 Prosesoptimalisering 

Die wyse waarop werk en take georganiseer word om die onderneming se strategiese 

rigting te ondersteun, word ondersoek. Prosesse wat krities is vir die sukses van die 

onderneming word ontleed om te verseker dat waarde toegevoeg word vir die klient en 

die onderneming. 

• Definisie van die proses 

• Prosesbeheer 

• Prosesverbetering 

• Uitkomste 
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• Kontinue verbetering 

4.8.6 Leweransiersfokus 

Hierdie afdeling ondersoek die onderneming se eksterne verhoudings met ander 

ondernemings, veral leweransiers wat kritiek is vir die bereiking van strategiese 

doelwitte. 

• Vennootskapsverhouding met leweransiers 

• Uitkomste 

• Kontinue verbetering 

4.8.7 Ondernemingsprestasies 

Hierdie afdeling ondersoek die uitkoms van die algehele pogings vir verbetering en hul 

impak op ondernemingsprestasie. 

• Produkldiensgehalte 

• Operasionele resultate 

• Markaandeel 

• Werknemersatisfaksie en moraal 

• Finansiele prestasie 

4.9 'N PROTO-MODEL VIR TQM BY TUISNYWERHEDE 

Uit die bestudering van bogenoemde TQM-/uitnemendheidsmodelle word dit duidelik 

dat baie konsepte en elemente oorvleuel. Figuur 4.6 toon die proto-totalegehaltemodel 

vir tuisnywerhede wat deur middel van selfwaardering toegepas kan word, soos wat 

deur die SAEM, CQA en EFQM model voorgestel word. 

Die drie hoofkomponente van die voorgestelde model vir tuisnywerhede is leierskap, 

prosesse en ondernemingsresultate en word deur die SAEM en EFQM model as die 

kernkonsepte van TQM uitgesonder. Leierskap en prosesse word beskou as die 

bemagtigers of dryfvere ("drivers" volgens die CQA model) vir TQM en resultate of 
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uitkomste (volgens die CQA model) verwys na ondernemingsprestasies, persepsies 

van die onderneming, produk- of diensgehalte, suksesaanwysers en finansiele 

prestasies. Die perspektief van Oakland (1995:333) gebruik die harde komponente 

stelsels, tegnieke (wat in die hoeksteen prosesse weerspieel word) en groepe (wat 

onder bestuur van mense inpas). Adendorff en De Wit (1997: 187) se kwantitatiewe 

benadering as element van TQM word hierby ingesluit. lnspeksietegnieke (SPC en 

ander hulpmiddele- sien afd 3.4.3 en inspeksie volgens HACCP en ISO 9000- afd 3.2) 

ressorteer ook hieronder. Oakland (1995:333) se sagte komponente kultuur, 

kommunikasie en verbintenis (Adendorff en De Wit (1997:187) verwys daarna as 'n 

obsessie) tot totale gehalte, fokus saam met die harde komponente op 

klientgefokusde prosesse. 

Ander bemagtigers wat volgens die SAEM en EFQM model as hoofkategoriee 

uitgesonder word is, beleid en strategie (ook deur middel van normstelling 

(benchmarking) - sien afd 3.2.3), kliente- en markfokus (Adendorff & De Wit 

(1997:187) beskou dit in die lig van "klient-as-die-volgende-proses"), bestuur van 

mense/werkers (die CQA model noem dit "respek vir mense") en hulpbron- en 

inligtingbestuur. Volgens Adendorff en De Wit (1997:187) is onderrig, opleiding, 

werknemerbetrokkenheid en -bemagtiging belangrike komponente van mensebestuur. 

Die Australiese uitnemendheidsmodel beklemtoon ook die belangrikheid van 

werknemerbetrokkenheid, ontwikkeling, gesondheid en voorsiening van 'n veilige 

werksplek om respek vir mense uit te leef. Die CQA model stel spanwerk en 

mededeelsaamheid as 'n vereiste wat onder bestuur van mense ressorteer. Riglyne 

volgens die HACCP stelsel en ISO 9000 (sien afd 3.2) word hierby ingesluit. Die 

HACCP stelsel vorm die kern van die TQM model vir tuisnywerhede en rig aile 

prosesse op beter ondernemingsresultate. 

Hulpbron- en batebenutting, die insameling, interpretasie en gebruik van inligting vir 

besluitneming volgens die Australiese model kan onder hulpbron- en inligtingbestuur 

ingedeel word. Die CQA model verwys na 'n feitlike benadering ten opsigte van 

hulpbron- en inligtingbestuur. 
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onder bestuur van mense inpas). Adendorff en De Wit (1997: 187) se kwantitatiewe 

benadering as element van TQM word hierby ingesluit. lnspeksietegnieke (SPC en 

ander hulpmiddele- sien afd 3.4.3 en inspeksie volgens HACCP en ISO 9000- afd 3.2) 

ressorteer ook hieronder. Oakland (1995:333) se sagte komponente kultuur, 

kommunikasie en verbintenis (Adendorff en De Wit (1997:187) verwys daarna as 'n 

obsessie) tot totale gehalte, fokus saam met die harde komponente op 

klientgefokusde prosesse. 

Ander bemagtigers wat volgens die SAEM en EFQM model as hoofkategoriee 

uitgesonder word is, beleid en strategie (ook deur middel van normstelling 

(benchmarking) - sien afd 3.2.3), kliente- en markfokus (Adendorff & De Wit 

(1997:187) beskou dit in die lig van "klient-as-die-volgende-proses"), bestuur van 

mense/werkers (die CQA model noem dit "respek vir mense") en hulpbron- en 

inligtingbestuur. Volgens Adendorff en De Wit (1997:187) is onderrig, opleiding, 

werknemerbetrokkenheid en -bemagtiging belangrike komponente van mensebestuur. 

Die Australiese uitnemendheidsmodel beklemtoon ook die belangrikheid van 

werknemerbetrokkenheid, ontwikkeling, gesondheid en voorsiening van 'n veilige 

werksplek om respek vir mense uit te leef. Die CQA model stel spanwerk en 

mededeelsaamheid as 'n vereiste wat onder bestuur van mense ressorteer. Riglyne 

volgens die HACCP stelsel en ISO 9000 (sien afd 3.2) word hierby ingesluit. Die 

HACCP stelsel vorm die kern van die TQM model vir tuisnywerhede en rig aile 

prosesse op beter ondernemingsresultate. 

Hulpbron- en batebenutting, die insameling, interpretasie en gebruik van inligting vir 

besluitneming volgens die Australiese model kan onder hulpbron-en inligtingbestuur 

ingedeel word. Die CQA model verwys na 'n feitlike benadering ten opsigte van 

hulpbron- en inligtingbestuur. 

Vennootskappe met leweransiers word deur die EFQM model as 'n hoofkriteria 

(bemagtiger) genoem, terwyl die SAEM dit slegs as 'n resultaat uitlig. 
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Leweransiersverhoudinge word in die model virtuisnywerhede as bemagtiger ingesluit, 

aangesien dit alreeds in die strategiese beplanningsproses (volgens die Australiese 

model) aandag geniet. 

Resultaatkriteria volgens die SAEM sluit in: die invloed op die gemeenskap (CQA 

model verwys daarna as sosiale verantwoordelikheid), met tevrede kliente en werkers 

en langtermynverhoudinge met leweransiers. 

'n Belangrike komponent van TQM wat slegs by die EFQM model ingesluit word, is 

terugvoering wat innovasie en lering impliseer. Die hersiening en beplanning van 

verbeteringsaksies word in die model vir tuisnywerhede ingesluit. 

Juran se Trilogie, naamlik gehaltebeplanning, -beheer en kontinueverbetering (kyk 

hoofstuk 3) verdeel die totalegehalte-bestuursproses in dire hooffases en word in die 

TQM model vir tuisnywerhede vergestalt. 

4.10 SAMEVATTING 

Die behoefte aan 'n totalegehaltemodel vir tuisnywerhede in Suid-Afrika is gelee in die 

verantwoordelikheid teenoor verbruikers, om in hul behoeftes te voorsien en produkte 

en dienste van die vereiste gehalte te lewer. Die toenemende mate van die aktuele 

belangrikheid van tuisnywerhede (kyk afd 2. 7), verstrek die afhanklikheid van 'n 

effektiewe totalegehaltebestuurstelsel/model vir verhoogde wins, produktiwiteit en 

voortbestaan. 

In hierdie hoofstuk is die belangrikste dimensies vir die ontwikkeling van 'n 

totalegehaltemodel toegelig. Die teoretiese totalegehaltemodel vir tuisnywerhede is uit 

sekondere navorsing ontwikkel (afd 4.9), en dien as agtergrond vir die ontwikkeling van 

die meetinstrumente (vraelyste, waarneming en onderhoude) wat tydens die empiriese 

ondersoek van tuisnywerhede gebruik gaan word. Die veranderlikes in die 

voorgestelde teoretiese TQM model gaan in die empiriese opname getoets word, 

waarna 'n finale aangepaste model, geskoei op die empiriese gevolgtrekkings, voorgele 



4-30 
'n proto-model 

sal word. 

Die SAEM het die grondslag gevorm vir die ontwikkeling van die TQM model by 

tuisnywerhede. Die SAEM is geskoei op selfwaardering, wat verwys na omvattende, 

sistematiese en gereelde hersiening van 'n onderneming se aktiwiteite en die 

vergelyking van resultate met 'n model van ondernemingsuitnemendheid. 

Selfwaardering is 'n sleutelproses om die verbetering van gehalte in 'n onderneming 

te rig. Die bestuur en evaluering van mense vorm 'n belangrike kern van die SAEM. 

Die TQM model van Oakland is op harde (stelsel, tegnieke en groepe) en sagte 

(kommunikasie, kultuur en verbintenis tot gehalte) komponente gebou en verskaf 'n 

inligtingsbasis en werksomgewing waar 'n totalegehaltekultuur sal lei tot beter 

ondernemingsprestasies. Die TQM model vir tuisnywerhede sluit al die komponente 

van Oakland se model in. 

Ander TQM modelle uit die literatuur wat in die TQM model vir tuisnywerhede ingeweef 

is, is die EFQM model, die Australiese uitnemendheidsmodel, en die gehaltemodel van 

Kanada. Hierdie drie modelle beklemtoon die volgende gemeenskaplike kriteria, 

naamlik leierskap, strategiese beplanningsprosesse, inligting, mense, klient- en 

markfokus, leweransiersverhoudinge en ondernemingsresultate. Elemente en 

definisies van TQM, soos deur Adendorff en De Wit (1997: 187) uiteengesit, is gebruik 

om konsepte in die TQM model vir tuisnywerhede toe te lig. 
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5.1 INLEIDING 

Die doel van hierdie hoofstuk is om die navorsingsmetodologie te beskryf wat gebruik 

is in die ondersoek na TQM van Suid-Afrikaanse voedseltuisnywerhede. Die primere 

doelwit van hierdie studie, soos in hoofstuk 1 geformuleer, is om redes te vind waarom -so baie tuisnywerhede nie oorleef nie, die rol van totalegehaltebestuur daarin te 

ondersoek en 'n TQM model vir tuisnywerhede te ontwikkel. 

Verskeie inligtingsbronne is geraadpleeg in die vorm van artikels, referate gelewer 

tydens konferensies en ander geskrewe literatuur oor TQM en tuisnywerhede. Die drie 

tipes primere navorsing, naamlik waarneming, vraelyste en onderhoudvoering 

(kwalitatiewe en kwantitatiewe benadering) word bespreek met betrekking tot hul 

toepaslikheid vir die studie. Aandag word ook geskenk a an die ontwerp van die vraelys 

en die tipe vrae wat gebruik is. 

Volgens Leedy (1993:127) behoort 'n navorsingsplan die volgende in te sluit: 

• lnligting wat nodig is om die probleem op te los. 

• Bronne waaruit die inligting verkry kan word. 

• Maniere waarop inligting ingesamel is. 

• Die statistiese verwerking van inligting. 

• Aanduidings oor hoe inligting aangebied gaan word. 
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Volgens Kinnear en Taylor (1996:7) behels navorsing die objektiewe insameling, 

ontleding en interpretering van inligting. Die navorsingsprojek moet goed beplan en 

georganiseerd uitgevoer word, en behoort onpartydige en onemosionele 

gevolgtrekkings en aanbevelings te lewer. Feite wat uit die navorsing voorkom moet 

akkuraat en, volgens statistiese terme, meetbaar wees. 

Volgens Malhotra (1993:91) voorsien 'n navorsingsplan die raamwerk van die 

beplanning vir die navorsingsprojek en word 'n grondslag vir die uitvoering van die 

navorsingsprojek gele. 

Die navorsingsplan wat gebruik is om die navorsingsdoelwitte vir die studie effektief te 

bereik, word in hierdie hoofstuk uiteengesit. 

5.2 OMSKRYWING VAN DIE POPULASIE 

Volgens Malhotra (1993:350) is die doelwit van enige navorsing om inligting oor die 

kenmerke van 'n populasie te verkry. 'n Populasie is die totaal van aile elemente wat 

'n gemeenskaplike stel eienskappe besit en omvat die geheel vir die doel van die 

navorsingsprobleem. lnligting oor die populasie kan ingewin word deur middel van 'n 

sensus ('n volledige insluiting van die elemente van 'n populasie) of steekproef ('n 

subgroep van die populasie wat vir deelname aan die studie gekies is). Wanneer 'n 

steekproef gebruik word, word statistieke gebruik om gevolgtrekkings oor die 

populasieparameters te maak. Volgens Dillon, Madden en Firtle (1993:215) is 

steekproefneming 'n gewilde metode omdat beg ratings- en tydlimiete nie so 'n groat rol 

daarin speel nie. 

Vir die doeleindes van hierdie studie is besluit om ondersoeke op 'n mikro- en 

makrovlak te loads om tot ge'integreerde gevolgtrekkings te kom. Daar is besluit om vir 

die ondersoek op makrovlak nie 'n steekproef te trek nie, maar om die totale populasie 

by die ondersoek te betrek, wat die betroubaarheid en geldigheid van die studie sal 

verhoog. Die populasie vir hierdie studie sluit aile tuisnywerhede in Suid-Afrika (wat aan 

die definisie vir tuisnywerhede, soos in hoofstuk 1 gestel, voldoen) in. Die grootte van 
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die populasie vir hierdie studie is 121 tuisnywerhede. 

Vir die doel van die mikrovlakondersoek is hipoteses, op aanbeveling van prof J.H. 

Martins van die Buro vir Marknavorsing, verder getoets deur bogenoemde populasie 

in· terme van jaarlikse omset in drie groepe te verdeel; klein, medium en groat 

tuisnywerhede (op grand van inligting uit die posvraelyste verkry), waarna 'n 

verteenwoordigende tuisnywerheid uit elke groep gekies is. 'n Dieptestudie-ondersoek 

met behulp van gestruktureerde vraelyste en onderhoude met onderskeie groepe in die 

tuisnywerheidsbedryf (verskaffers van tuisnywerheidprodukte, bestuur van die 

tuisnywerheidwinkel en kliente), is by elk van bogenoemde drie tuisnywerhede geloods. 

Die lys van tuisnywerhede is saamgestel uit die volgende bronne: 

• Die Buro vir Marknavorsing aan Unisa se registers en adreslyste. 

• Die Registrateur van Kooperatiewe Verenigings. 

• Die ledelys van HITSA (Home industries/tuisnywerhede van Suid-Afrika). 

AI bogenoemde lyste is geraadpleeg om die populasie akkuraat te identifiseer. 

5.3 INLIGTINGSBRONNE 

Volgens Dillon et al (1993:78) is sekondere data inligting wat alreeds versamel en 

nagevors is vir ander doelwitte as die van die spesifieke navorsingsvereistes van hierdie 

studie. Die bestaande data is in die van joernale, tydskrifte en boeke. Sekondere 

navorsing van die beskikbare literatuur met betrekking tot onderwerpe soos gehalte, 

gehaltebestuur, TQM, voedselgehalte, gehaltebestuursmodelle, voedselvervaardigers, 

klein en medium grootte ondernemings, tuisnywerhede en statistiese navorsings

metodes is gebruik vir die opbou van die teoretiese agtergrond en konstrukte van 

hierdie studie. In hierdie navorsingsprojek is 'n literatuurstudie in hoofstukke 1 tot 4 

gedoen. Die beskikkare sekondere data het nie voldoende inligting oor TQM by Suid

Afrikaanse tuisnywerhede verskaf om die navorsingsprobleem op te los nie. Primere 

navorsing was gevoglik nodig om spesifieke navorsingsinligting te verskaf. Hierdie 

studie is nie-eksperimenteel van aard. Die belangrikste opnamemetodes by nie-
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eksperimentele navorsing is vraelyste, direkte waarneming en onderhoudvoering. Die 

meetinstrumente wat vir kwalitatiewe en kwantitatiewe opname in die studie gebruik is, 

word volledig in die volgende afdelings beskryf. 

5.4 VRAEL YSTE AS DATA-OPNAMEMETODE 

5.4.1 Algemeen 

Volgens Martins, Loubser en VanWyk (1996:217) is 'n vraelys 'n formele skedule vir 

die insameling van data by respondente. Aile vraelyste moet sodoende antwerp word 

dat drie verwante doelwitte bereik word, naamlik: 

• om die relevansie en akkuraatheid van ingesamelde data te maksimeer, 
, 

• om die deelname en samewerking van ge"identifiseerde respondente te 

maksimeer, en 

• om insameling en ontleding van die data te fasiliteer. 

Volgens Wolmarans en Eksteen (1987:40) is die vraelys 'n doelgerigte, gestruktureerde 

stel vrae wat benut kan word om die menings van 'n groot aantal respondente skriftelik 

te bekom, sander om noodwendig persoonlike kontak met die teikengroep te maak. Die 

mate van gestruktureerdheid kan van vraelys tot vraelys wissel. Die respondent kan 

by 'n gestruktureerde vraelys beperk word om slegs keuses uit te oefen ten opsigte van 

sekere vasgestelde opsies, terwyl daar van die respondente by 'n oorwegend 

ongestruktureerde vraelys verwag word om vrae in hul eie woorde te beantwoord. Daar 

kan ook onderskei word tussen persoon-tot-persoon vraelyste en persoon-tot-groep 

vraelyste. Volgens Babbie (1990:159) is die posvraelys die mees gewilde tipe 

persoon-tot-persoon vraelys. Hierdie benadering was die mees geskikte en 

ekonomiese alternatief om data vir die studie in te samel, aangesien die populasie 

(Suid-Afrikaanse tuisnywerhede) wydverspreid in Suid-Afrika voorkom. 

Die vraelys as data-opnamemetode hou sekere voor- en nadele in. Die posvraelys stel 

die respondente in staat om inligting in hul rekords nate slaan wat nie onthou kan word 

nie Barker (1988:240) . Hierdie metode impliseer ook minimale administrasie vir die 
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respondent omdat dit ingevul kan word op 'n tyd wat deur die respondent, eerder as die 

onderhoudvoerder, bepaal word. Posvraelyste is tyd- en koste-effektief en vergemaklik 

'n wye geografiese dekking. Dit help dus met die insameling van relatief meer inligting 

op 'n gestruktureerde basis. Die meeste respondente is vertroud met vraelyste en kan 

dus met presies dieselfde vraelysitems gekonfronteer word. Rekenaarverwerking word 

vergemaklik omdat vraelysinligting maklik verwerk kan word. Vraelyste kan ook 

anonimiteit help verseker en as gevolg hiervan is respondente geneig tot groter 

eerlikheid wat gewoonlik help om meer akkurate en geldige navorsingsinligting te 

verkry. Die kanse vir die skep van vooroordeel deur die navorser word verminder as 

gevolg van die onpersoonlike aard van die posvraelys. 

Volgens Barker (1988:241) bestaan daar egter geen versekering dat die respondent die 

vraelys sal voltooi nie en daar is ook geen kontrole oor die eksterne omstandighede 

waaronder vraelyste voltooi word nie. Swak ontwerpte vraelyste kan ook lei tot 

onvoldoende voltooide vraelyste. Die ontwerp van die vraelyste verg dus deeglikheid 

van die navorser. Vraelyste is beperk tot die respondent se geletterheidsvlak en kan 

as sodanig min help met die motivering van respondente om wei aan die navorsing deel 

te neem. 'n Verdere potensiele nadeel is dat vraelyste baie algemeen gebruik word en 

lae responskoerse gewoonlik 'n probleem is aangesien daar 'n mate van "weerstand" 

daarteen bestaan. Volgens Dillon et al (1993:303) kan 'n reeks opvolg-vraelyste 

response aansienlik verhoog en noukeurige ontwerp- en administrasieprosesse kan 

potensiele nadele geredelik oorkom. Vraelyste is daarom 'n algemeen aanvaarde 

navorsingsmetode. In hierdie studie is 'n kombinasie van kwalitatiewe (nie

gestruktureerde) en kwantitatiewe (gestruktureerde) benaderings tydens die opname 

gevolg. 

Die posvraelys aan aile tuisnywerhede in Suid-Afrika en vraelyste wat in die 

onderhoude met verskaffers, voorsitters/eienaars en kliente in hierdie studie gebruik is, 

verskyn in Bylae A, Ben C. 
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5.4.2 Soorte vrae in die vraelys 

Volgens Kinnear en Taylor (1996:366) is dit belangrik dat die navorser en respondent 

dieselfde betekenis heg aan die vrae in die vraelys, anders kan ernstige metingsfoute 

in die navorsing voorkom. Dit is dus noodsaaklik om die bewoording van die vrae 

eenvoudig, duidelik en bondig te hou om met die vlak van woordeskat van die 

respondent ooreen te stem. Volgens Martins et al (1996:217) moet vrae wat die 

respondent kan bernvloed, vermy word. Sekere ge"lmpliseerde of voorgestelde 

antwoorde kan die navorser se uitgangspunt reflekteer. Duidelike aanwysings of 

instruksies moet vir elke afdeling verskaf word en ter verduideliking kan voorbeelde 

verskaf word van hoe om die vrae te antwoord. Die vraelysitems behoort die 

respondent te geval en te interesseer en dit moet met minimum moeite aan die 

navorser terug versend kan word. 

Die vraelyste is ontwikkel na 'n uitgebreide hersiening van die literatuur, waaruit 

sleutelkonsepte geneem is om 'n bree raamwerk vir die vraelyste te vorm. Kriteria uit 

die proto-model (sien hoofstuk 4) het hoofsaaklik die grondslag gevorm. Tydens die 

opstel van die vraelyste is die alternatiewe beskikbare tipe vrae oorweeg. Die 

oorhoofse doel was deurgaans om items redelik eenvoudig te hou sodat response 

makliker kon wees en die kanse op verwarring en waninterpretasies tot die minimum 

beperk sou word. Volgens Aaker en Day (1990:45) kan drie tipes vrae oorweeg word: 

• oop-einde- of ongestruktureerde vrae met geen klassifikasie 

• oop-einde-vrae met vooraf gekodeerde klassifikasies 

• geslote of gestruktureerde vrae 

Zikmund (1994:398) klassifiseer die vraetipes in twee kategoriee, naamlik oop-einde

(ongestruktureerde) en gestruktureerde vrae. 

5.4.2.1 Oop-einde-vrae 

Volgens Malhotra (1993:325) is oop-einde-vrae ongestruktureerde vrae wat 

respondente in hul eie woorde antwoord. Oop-einde-vrae word normaalweg gebruik 
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om inligting in te samel wat nie vooraf in 'n beperkte aantal kategoriee ingedeel kan 

word nie, sodat die respondent 'n vryer keuse het om enige antwoord te verskaf. 'n 

Nadeel van oop-einde-vrae is egter dat die kodering van response duur en tydrowend 

is, asook die moontlike onvermoe van die navorser om die respons akkuraat op te som. 

Hierdie beperkinge is oorkom deur die oop-einde-vrae in die posvraelyste van hierdie 

studie tot ses vrae (vrae 2, 3, 7, 11, 24 en 26) te beperk. 

5.4.2.2 Gestruktureerde vrae 

Volgens Dillon et al (1993:310) verskaf gestruktureerde vrae voorafbepaalde keuses 

aan die respondente waarbinne hul gevra word om die alternatief te kies wat hul 

gevoelens die beste beskryf. Gestruktureerde vrae spesifiseer die responsalternatiewe 

en formaat, en sluit meervoudigekeusevrae, tweeledige vrae, kontrolelysvrae, 

geskaleerde vraelysitems en opvolgvrae in (Malhotra, 1993:327). 

a) Meervoudigekeusevrae 

Meervoudigekeusevrae kan gebruik word wanneer drie of meer response moontlik is. 

Die navorser verskaf 'n keuse van antwoorde en respondente word gevra om een of 

meer van die opsies te kies. Dit is belangrik dat respons-opsies aile moontlike keuses 

moet insluit. Die algemene riglyn is om aile opsies te lys wat belangrik mag wees en 

ook 'n opsie "ander, spesifiseer asseblief .... " in te sluit. Meervoudigekeusevrae oorkom 

die nadele van oop-einde-vrae, aangesien be·invloeding deur die navorser verminder 

word en vrae vinnig geadministreer kan word. Die kodering en prosessering van data 

is ook goedkoper en minder tydrowend (Zikmund, 1994:400). Die posvraelys wat in 

hierdie studie gebruik is, het vyf meervoudigekeusevrae gebruik (vrae 1, 4, 5, 8 en 9). 

b) Tweeledige vrae 

Tweeledige vrae bied volgens Kinnear en Taylor (1996:366) slegs twee 

responsmoontlikhede, byvoorbeeld "Ja/Nee". Tweeledige vrae is die mees beperkende 

en gestruktureerde vraagvorm. 'n Neutrale alternatief soos "weet nie", "onseker'' of 

"geen" word dikwels by die twee alternatiewe gevoeg. In die posvraelys vir hierdie 
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studie is vyf tweeledige vrae gevra (vrae 6, 10, 13, 23 en 25). 

c) Kontrolelysvrae 

Volgens Zikmund (1994:400) stel 'n kontrolelysvraag die respondent in staat om 

verskeie antwoorde op 'n enkele vraag te verskaf. In hierdie studie is geen 

kontrolelysvrae gebruik nie. 

d) Geskaleerde vrae 

Geskaleerde vraelysitems word volgens Visser (1988:230) so antwerp dat respondente 

hul reaksies kan verstrek deur by elke vraag of stelling 'n sekere punt te merk met 

behulp van 'n kruis, sirkel of ander metode. Geskaleerde vrae word gebruik by meer 

subjektiewe aspekte wat redelik eenvoudig is, soos by houdings, sienings en menings. 

Volgens Martins et al (1996:229) het Likert 'n skaal ontwikkel wat van die respondent 

verwag om die graad waarmee hy met die stelling saamstem of nie saamstem nie, vir 

elkeen van 'n reeks stellings wat met die onderwerp verband hou, aan te dui. 

Byvoorbeeld: 

stem nie saam stem saarn 

stem glad geneig om onseker geneig stem 

nie saam nie saam te om saam absoluut 

stem nie te stem sa am 

1 2 3 4 5 

Die gebruik van skale by die insameling van navorsingsinligting deur middel van die 

gestruktureerde vraelys hou volgens Schnetler, Stoker, Dixon, Herbst en Geldenhuys 

(1989:60) bepaalde voordele in wat verband hou met die wetenskaplike basis van 

sodanige navorsing. Deur die gebruik van skale kan meting gestandaardiseer word en 

kan fyner graderings van meting gefasiliteer word. Die gebruik van skale verhoog ook 

die geldigheid en betroubaarheid van die navorsing. 

Die vraelys vir hierdie studie is hoofsaaklik gestruktureer volgens die Likert skaal en 10 

van die vrae is geskaleerde vrae (vrae 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22). 'n 
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Vyfpuntskaal is deurgaans gebruik. 

e) Opvolgvrae 

Opvolgvrae word gebruik om verdere inligting in te samel oor 'n respons wat in 'n 

vorige item gegee is. In hierdie studie is twee opvolgvrae (vrae 7 en 11) gebruik. 

5.4.3 Uitleg en struktuur van die posvraelys 

Volgens Malhotra (1993:336) is dit belangrik om die vraelys in dele in te deel. Die 

formaat, spasiering en posisie van vrae kan 'n betekenisvolle invloed op die resultate 

h€t Die voorkoms en uitleg van die vraelys is veral belangrik indien die vraelys deur die 

respondent self voltooi moet word. Die vraelys moet 'n netjiese voorkoms skep en 

behoort voldoende spasie vir die neerskryf van inligting te voorsien. 

Volgens Martins et al (1996:230) moet rekenaarkodering van vraelyste (wat deur die 

respondent self voltooi word) nie so geplaas word dat dit verwarring vir die respondent 

skep nie. Die kodering van die posvraelys, vir hierdie studie gebruik, kom nie op die 

vraelys voor nie en is eers tydens die verwerking van inligting ingevoeg. 

Volgens Malhotra (1993:338) moet vraelyste eerder die vorm van 'n boekie aanneem 

as 'n aantal bladsye wat saam gekram is. Boekies is vir die navorser en respondente 

makliker om te hanteer. Sorg moet gedra word dat elke vraag op 'n enkele bladsy 

geproduseer word en nie opgedeel word nie. Vrae wat oor meer as een bladsy strek 

kan die respondent mislei en veroorsaak dat vrae onvolledig voltooi word. Die 

posvraelyste is in 'n klein A5-boekformaat gedruk met 'n dekbrief, deur die studieleier, 

wat die doel van die navorsing motiveer (kyk Bylae A). 'n Selfgeadresseerde 

antwoordkoevert met die naam van die Buro vir Marknavorsing is ook ingesluit, 

aangesien die Buro vir Marknavorsing 'n bekende, gesaghebbende instansie is wat 

bekend is vir onpartydige navorsing. 

Tydens die konstruksie en rangskikking van vraelysitems is gepoog om die vraelys se 

voorkoms saver moontlik respons-vriendelik te maak en die reeds bespreekte riglyne 
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is sover moontlik toegepas. Die vraelys is so saamgestel dat die respondente 

stelselmatig en progressief gelei en aangespoor is om dieper oor verskillende sake na 

te dink. Die eerste aantal vrae is daarop gerig om die respondent te orienteer ten 

opsigte van die onderwerp en inhoud van die vraelys en ook hul belangstelling in 

daardie opsig te prikkel. Die vraelysitems vir hierdie studie is in die volgende tien 

afsonderlik en duidelik afgebakende afdelings gekategoriseerten einde die navorsings

doelwitte te beantwoord: 

• Algemene inligting 

Vrae 1 tot 11 dek aspekte soos die besigheidsvorm, grootte van die tuisnywerheid, 

produkte wat verkoop word, die respondent se posisie in die tuisnywerheid, die 

tuisnywerheid se mededingende posisie en respondente se algemene persepsie van 

die toepassing van TQM in die tuisnywerheid. 

• Leierskap 

Vraag 12 verwys na die mate waarin die gedrag en optrede van die uitvoerende 

bestuurspan en aile ander leiers, 'n kultuur van ondernemingsuitnemendheid 

ondersteun, inspireer en promoveer. 

• Beleid en strategie 

Vrae 13 en 14 meet die wyse waarop die tuisnywerheid beleid en strategie formuleer, 

ontplooi, hersien en omskakel in planne en aksies. 

• Kliente- en markfokus 

Vrae 15, 16 en 17 verwys na die wyse waarop die tuisnywerheid behoeftes, vereistes 

en verwagtinge van kliente bepaal, klienteverhoudinge verbeter en klientetevredenheid 

bewerkstellig. 

• Bestuur van mense 

Vrae 18 en 19 bepaal in watter mate die tuisnywerheid die volle potensiaal van die lede 

en werkers ontplooi en hoe menslike hulpbronne bestuur word. Daar word ook verwys 

na die werkers en lede se persepsie van die tuisnywerheid en behels aspekte soos 
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motivering, werksetiek, loopbaanontwikkeling, erkenning en vergoeding, gelyke 

geleenthede en opleiding. 

• Bestuur van hulpbronne en inligting 

Vraag 20 bepaal in watter mate die tuisnywerheid hulpbronne en inligting effektief en 

doeltreffend bestuur en gebruik. 

• Prosesse 

Vraag 21 verwys na die manier waarop die tuisnywerheid aile prosesse bestuur, hersien 

en verbeter. 

• lnvloed op die gemeenskap 

Vraag 22 het betrekking op die tuisnywerheid se sosiale verantwoordelikheid 

(verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap) en verwys na dit wat die tuisnywerheid 

bereik ten opsigte van die bevrediging van behoeftes en verwagtinge van die 

gemeenskap. Dit behels ook die persepsie van die tuisnywerheid se benadering of 

houding ten opsigte van: 

* 

* 

* 

* 

lewensgehalte 

die omgewing 

die tuisnywerheid se interne maatstawwe van effektiwiteit 

die tuisnywerheid se verhouding met owerhede en liggame wat 

tuisnywerhede reguleer. 

• Prestasies van verskaffers 

Vraag 23 bepaal die tuisnywerheid se invloed op en verhouding met verskaffers van 

produkte. 

• Ondernemingsresultate en finansiele prestasie 

Vrae 24 en 25 meet die tuisnywerheid se finansiele resultate met behulp van die 

volgende finansiele maatstawwe: 

* jaarlikse verkope 

* netto bates 



* 

* 

* 

* 

* 

waarde van totale bates 

markaandeel 
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Vraag 26 is 'n oop vraag wat vereis dat respondente, volgens hul eie opinie, die 

kernelemente vir 'n totalegehaltebestuursmodel moes aandui en dit in volgorde van 

belangrikheid moes rangskik. 

Die spesifieke doel met elke vraag, word volledig in hoofstuk 6 bespreek. 

5.4.4 Voortoetsing van die vraelys 

Voordat die vraelys gefinaliseer is, is voortoetsing gebruik om die vraelys vir die 

volgende te toets: 

• opvallende foute 

• vrae wat onduidelik was of verkeerd ge"interpreteer kon word 

• vrae wat aanstoot kon gee 

• tyd wat dit neem om die vraelys behoorlik te voltooi. 

Die voortoetsing van die vraelys is nodig om probleme in die vraelys voor die 

verspreiding daarvan op te spoor en reg te stel. Volgens Maher en Kur (1993:160) 

behoort een of ander vorm van voortoetsing uitgevoer te word nadat vraelysitems 

gekonstrueer, geskaleer en in 'n logies gestruktureerde vraelysformaat opgestel is. Op 

grond van die aanbevelings, voortvloeiend uit die voortoets, behoort die nodige 

regstellings of aanpasssings gemaak te word ten einde die gehalte van die finale 

vraelys te verbeter. Voortoetsing verwys na die toetsing van die vraelys op 'n klein 

steekproef respondente om potensiele probleme te identifiseer en te elimineer. 

Volgens Zikmund (1994:416) word die vraelys vooraf getoets deur 'n groep wat op 'n 

gerieflikheidsbasis gekies word en dieselfde eienskappe as die groep wat uiteindelik 

gekies word, toon. 
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Die voortoetsing van die posvraelys vir hierdie studie is gedoen deur die vraelys aan 

deskundiges vir kommentaar en proefvoltooiing voor te le. Verskillende akademici wat 

met die opstel en verwerking van vraelyste vertroud is, is genader. Dit sluit veral 

statistiese deskundiges en deskundiges van die Buro vir Marknavorsing in. Die vraelys 

is ook getoets deur agt bestuurslede van drie onderskeie tuisnywerhede. Die navorser 

was self teenwoordig tydens die voltooiing van die vraelyste om die respondente se 

reaksies waar te neem en moontlike probleme op te los en aanpassings te maak. 

Geringe veranderinge is aan die vraelys aangebring voordat dit aan die populasie 

gepos is. 

5.4.5 Vraelysversending en die respons 

Volgens Douwes (1994: 15) word die geldigheid en betroubaarheid van 'n ondersoek se 

bevindinge deur die responskoers be"invloed. Hoe hoer die responskoers, met ander 

woorde hoe meer vraelyste terugontvang word, hoe meer waardevol is die inligting wat 

voortvloei uit die bevindinge. Een van die belangrikste probleemareas waarmee 

navorsers te doen kry, wentel om die vraag of die inligting wat verkry is 

verteenwoordigend is van die universum. Hierdie aspek hou direk verband met die 

responskoers wat in 'n ondersoek behaal word. Douwes (1994:11) dui aan dat 'n 

responskoers van 23 persent aanvaarbaar is. Volgens Robinson (1989:138) kan 'n 

responskoers van 30 persent by die posvraelys-ondersoekmetode, waarby 'n relatief 

homogene teikenpopulasie ter sprake is, as verteenwoordigend beskou word. 

Die volgende faktore wat deur Bailey (1987:154) verskafword om die responskoers te 

verhoog, is sover moontlik in die ondersoek oorweeg: 

• lengte van die vraelys 

• vraelysformaat en aantreklikheid 

• gemak waarmee die vraelys voltooi en terug versend kan word 

• aansporings wat aangebied word om die vraelys te voltooi 

• aard van die persone aan wie die vraelys gestuur word 

• bestaan, al dan nie, van borge vir die ondersoek. 
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Die navorsingsproses is uitgevoer deur die vraelys a an aile tuisnywerhede in Suid-Afrika 

in die populasie (121 volgens die lys van tuisnywerhede deur die Buro vir 

Marknavorsing verskaf), te stuur. Die vraelyste is op 10 Augustus 1999 uitgestuur. 'n 

Geadresseerde koevert van die Buro vir Marknavorsing is vir die terugsending van die 

vraelys aan die respondente verskaf. Die respondente kon hulself in die vraelys 

identifiseer as hulle wou en kodes is ook op die vraelys aangebring om opvolg van die 

vraelyste moontlik te maak. 

Op aanbeveling van prof J. N. Martins van die Buro vir Marknavorsing is daar twee weke 

na die aanvanklike uitstuurdatum, op 30 Augustus 1999, weer vraelyste aan die hele 

populasie versend (behalwe aan die 19 respondente waarvan die vraelyste op 30 

Augustus 1999 terugontvang is). 'n Datumstempel asook die woorde "reminder/her

innering" is op die voorblad van die posvraelys aangebring. Teen 18 September 1999 

het nog 17 respondente gereageer. Op dieselfde datum is begin om die uitstaande 

vraelyste telefonies op te volg. Die navorser het self die telefoniese opvolging uitgevoer 

om ook meer inligting oor die waarde en doel van die navorsing aan die 

eienaar/voorsitter/bestuurder van die tuisnywerheid te verskaf. Uit telefoniese 

gesprekke het dit geblyk dat sommige respondente nie die vraelyste ontvang het nie, 

as gevolg van adresveranderinge, of verloor het, en daar is weer vraelyste aan sulke 

gevalle gepos. Die navorser het onderneem om die belangrikste bevindinge en 

aanbevelings na afloop van die studie aan die deelnemers te pos. 

Teen 11 Oktober 1999 is 'n verdere 32 vraelyste ontvang. Dit het die totale aantal wat 

gereageer het op 68 te staan gebring. Die finale afsnydag vir vraelyste om vir die studie 

in aanmerking geneem te kon word, was 15 Oktober 1999. Teen hierdie datum is 75 

bruikbare vraelyste ontvang en was dit duidelik dat opvolging nie meer veel aan die 

responskoers sou verander nie. Die gemiddelde responskoers was dus 61,9 persent. 

Aparte vraelyste vir die verskaffers en kliente van drie gekose tuisnywerhede in 

Johannesburg, Potchefstroom en Klerksdorp is opgestel deur die posvraelys (wat aan 

die populasie gestuur is) te verkort en aan te pas en vraelysitems spesifiek op die 

mikrovlakondersoek van toepassing te maak. Vraelyste is gedurende die periode 20 
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September tot 15 Oktober 1999 aan tien verskaffers en tien kliente van bogenoemde 

tuisnywerhede verskaf en terugontvang. Vraelyste met 'n inleidende verduideliking oor 

die doel en aard van die studie is deur die voorsitter/eienaar aan die verskaffers en 

kliente oorhandig en persoonlik deur die navorser tydens 'n kort onderhoud terug

ontvang. Hierna het onderhoude van twee uur met die bestuur van elk van die drie 

tuisnywerhede gevolg. Die reeds voltooide posvraelys en terugvoering van verskaffers 

en kliente het as basis vir die onderhoude gedien. 

Aile voltooide vraelyste is geredigeer. Dit behels die proses van kontrolering, 

aanpassing van die data virweglatings, leesbaarheid, konsekwentheid en voorbereiding 

van vraelyste vir kodering. In sommige gevalle is vermiste inligting telefonies opgevolg. 

5.5 DIREKTE WAARNEMING 

Volgens Barker (1988:55) behels direkte waarneming die bestudering van 'n verskynsel 

soos wat dit voorkom en plaasvind sonder om dit te steur. Die belangrikste voordeel 

van direkte waarneming is dat die verskynsel in sy natuurlike omgewing ondersoek word 

en geldige metings verskaf. Hierdie metode is ook geskik wanneer feite ingesamel 

moet word. Etiese en wetlike aspekte moet egter eers oorweeg word, voordat 'n 

individu se reg op privaatheid geskend word. Aspekte soos houdings en sieninge van 

kliente is ook nie altyd direk waarneembaar nie. 

In die lig van bogenoemde is direkte waarneming in hierdie studie beperk tot direkte 

waarneming in die tuisnywerheidwinkel van drie gekose tuisnywerhede. Aangesien die 

meeste verskaffers produkte in die privaatheid van hul kombuise of huise vervaardig, 

kon die navorser nie aandring op direkte waarneming van prosedures en prosesse om 

aspekte soos gehalte, higiene en veiligheid te verseker nie. 

5.6 ONDERHOUDVOERING 

Volgens Babbie (1990:171) is persoonlike onderhoudvoering die mees veelsydige 

metode van data-insameling, aangesien dit hoorbare en visuele kontak met die 
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respondent moontlik maak. Deur middel van persoonlike interaksie, is die navorser 

gewoonlik in staat om nie slegs addisionele inligting in te win nie, maar ook 'n volledige 

bepaling van houding. Hierdie voordeel, sowel as die algemeen bereikbare 

responskoers van 80 persent en 'n vinnige voltooiingskoers, maak die metode van data

insameling 'n aantreklike alternatief. Volgens Lothian (1987:56) is 'n persoonlike 

onderhoud met die gebruik van 'n vraelys om besprekings te lei, die beste metode om 

inligting aangaande bestuurspraktyke in te samel. Die sieninge, opinies en redes wat 

verbaal deur persone met wie die onderhoude gevoer word, uitgedruk word, verskaf 

meer insig as die beperkende feitlike terugvoering wat deur 'n posvraelys verkry word. 

Hierdie opsie het egter ook volgens Barker (1988:242) sekere beperkinge. Die 

wydverspreide geografiese ligging van die populasie en die koste van die insameling 

van data (reis-, verblyf- en motorverhuringskostes) is 'n ernstige finansiele beperking. 

Die opleiding van veldwerkers in die onderskeie streke vir hierdie studie sou ook duur 

en tydrowend wees. Die beperkinge van die persoonlike onderhoudvoeringmetodes, 

met betrekking tot die hele populasie in hierdie studie, het die voordele daaraan 

verbonde oortref. Tydens die dieptestudie-ondersoek by drie gekose tuisnywerhede 

(nadat 'n gestruktureerde vraelys deur individue met wie onderhoude gevoer is, vooraf 

voltooi is) is onderhoudvoering egter effektief deur die navorser gebruik om inligting in 

te samel. 

5.7 STATISTIESE ONTLEDING VAN DATA (STRATEGIEE EN METODES) 

5. 7.1 Algemeen 

Die rekenaarprogram, Statistical Analysis System (SAS), wat algemeen gebruik word 

vir statistiese verwerking van navorsingsdata, is in die ondersoek gebruik. Aile data is 

uit die voltooide vraelyste op standaardinsleutelvorms gekodeer waarna dit ingesleutel 

is. 

By die verwerking en interpretering van data wat kwantifiseerbaar is, hou een van die 

belangrikste besluite oor navorsingsmetodologie verband met die gebruik en 
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rapportering van statistiese resultate. 

5.7.2 Die variansie-ontledingbenadering tot die vergelyking van subgroep

gemiddeldes 

Bykans al die items in die vraelys bestaan uit vrae of stellings waarop die respondent 

op 'n 5-punt Likert skaal moes reageer. Hierdie skale word in die onderhawige 

ondersoek as intervalskale hanteer, met die rekenkundige gemiddelde en standaard

afwyking die belangrikste beskrywende statistiek (Rosnow & Rosenthal, 1996:80). 

Daar is besluit om die populasie in die volgende vier groepe te verdeel: 

(1) die respondente met bestuursvorm "kooperasie" en wat 'n "formele" 

gehaltebestuurstelsel gebruik 

(2) die respondente met bestuursvorm "kooperasie" en wat "nie 'n formele" 

gehaltebestuurstelsel gebruik nie 

(3) die respondente met bestuursvorm "nie-kooperatief' en wat 'n "formele" 

gehaltebestuurstelsel gebruik 

(4) die respondente met bestuursvorm "nie-kooperatief' en wat "nie 'n formele" 

gehaltebestuurstelsel gebruik nie. 

Omdat die totale respons van die populasie relatief klein is (N = 75), het hierdie 

verdeling in vier groepe meegebring dat vera I een van die groepe se n-respons moontlik 

te klein (n = 9) was om 'n parametriese toets volgens Grimm en Wozniak (1990:388) 

te regverdig. Parametriese toetse het die voordeel egter dat die statistiese resultate 

makliker interpreteerbaar is as nie-parametriese statistieke. Daar is besluit om in die 

onderhawige ondersoek te volstaan met 'n parametriese toets van verskille tussen die 

gemiddeldes van hierdie vier groepe, naamlik 'n eenrigting variansie-ontleding F-toets 

(Kerlinger, 1986; Hays, 1963; Winer, 1971) gevolg deur die post-hoc Scheffe toets 

(Glass en Stanley, 1970:60) om meer spesifiek te bepaal watter groepe verskil. Die 

interpretasie van die resultate moes met omsigtigheid hanteer word, veral waar die 

subgroep met die klein n-grootte ter sprake was. 
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5.7.3 Statistiese beduidendheidspeil 

Enige statistiese resultaat kan met 'n sekere waarskynlikheid aan toeval toegeskryf 

word. Dit is dus nodig dat die navorser bepaal wat die waarskynlikheid is dat bepaalde 

resultate per toeval kan voorkom. Die sogenaamde p-waarde wat deur rekenaar

programme saam met elke toetsstatistiek gegee word, verskaf hierdie inligting aan die 

navorser. 

Die navorser besluit vooraf op 'n sogenaamde beduidendheidspeil, byvoorbeeld 0,05. 

lndien die p-waarde van 'n toetsstatistiek (bv. die p-waarde ge-assosieer met 'n 

bepaalde F-waarde) kleiner is as hierdie beduidendheidspeil, word die gevolgtrekking 

gemaak dat die statistieke beduidend is op die voorafgekose beduidendheidspeil. Die 

keuse van die beduidendheidspeil (die grootte daarvan), is grootendeels 'n arbitrere 

aangeleentheid. 

Sekere aspekte moet in berekening gebring word by die keuse van 'n bedui

dendheidspeil. Die beduidendheidspeil word konvensioneel op 0,05 of 0,01 gestel. 

Hays (1963:280) wys daarop dat hierdie beduidendheidspeil so streng gestel word 

wanneer 'n tipe 1-fout (die waarskynlikdeid dat die nulhipotese verkeerdelik verwerp sal 

word) as ernstig beskou word (soos dikwels die geval is in die mediese wetenskappe). 

Dikwels egter, is 'n tipe 1-fout nie ernstig nie en is die navorser eerder besorg oor die 

tipe 11-fout, dit wil se die kans dat 'n beslissing van 'n "nie-beduidende resultaat" 

verkeerdelik gedoen word. Hays (1963:273) en ook Winer (1971 :11) meld dat 'n 

navorser dikwels eerder 'n beduidendheidspeil van 0,25 of 0,30 behoort te gebruik 

eerder as die konvensionele 0,05 of 0,01. 

Uit hierdie hoek gesien, sou die navorser in die onderhawige ondersoek eerder 'n 

beduidendheidspeil van 0,25 wou stel. Die veronderstelling sou egter wees dat 'n 

enkele statistiese toets uitgevoer gaan word, wat nie die geval is nie. 

In die onderhawige navorsing word 'n groot aantal statistiese toetse uitgevoer op 

dieselfde steekproefdata, met ander woorde, waarnemings word gemaak ten opsigte 
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van 'n groot aantal items of veranderlikes. Die sogenaamde tipe 1-foute akkumuleer 

met elke statistiese toets wat op dieselfde data uitgevoer word. Die navorser moet dus 

die beduidendheidspeil strenger maak om te kompenseer vir hierdie tipe 1- fout wat al 

groter word namate meer toetse uitgevoer word. Een metode, naamlik die Bonferroni 

metode (Kirk, 1968, en Morrison, 1976) is om die beduidendheidspeil vir die totale 

ondersoek, byvoorbeeld 0,30, te deel deur die aantal individuele statistiese toetse wat 

uitgevoer gaan word. As die getal toetse dan byvoorbeeld 60 is, word die 

beduidendheidspeil vir enige van die individuele statistiese toetse 0,30/60 = 0,005. 

Hierdie beduidendheidspeil is ongelukkig besonder konserwatief wanneer daar 'n groot 

aantal toetse tersake is (Morrison, 1976:40) en die navorser kan daarom nie hierdie 

benadering slaafs navolg nie. Die finale keuse van die beduidendheidspeil bly daarom 

in 'n mate arbitrer. 

Die populasiegrootte van 'n ondersoek speel 'n rol in die sogenaamde "krag" van 'n 

statistiese toets. Die krag van 'n statistiese toets verwys na die toets se vermoe om 'n 

beduidende resultaat te verkry indien 'n beduidende effek aanwesig is. Die 

populasiegrootte van die huidige ondersoek is klein, sod at statistiese toetse nie oor baie 

"krag" beskik nie. Die kans om werklike resultate te mis is daarom groot. Een metode 

om hiervoor te kompenseer, is om die beduidenheidspeil minder streng te stel sodat 

beduidende resultate makliker verkry kan word. 

Nadat die faktore hierbo in aanmerking geneem is, is besluit om in hierdie ondersoek 

'n beduidendheidspeil van 0,01 vir individuele statistiese toetse te gebruik. Eerstens 

word getoets of die eenrigtingvariansie F-toetse beduidend is op die 0,01 peil en daarna 

word die Scheffe toets uitgevoer op die 0,01 peil. Slegs resultate wat deur die Scheffe 

toetse as beduidend bevind word, word gevolglik in hoofstuk 6 in die onderhawige 

ondersoek bespreek. 

5.8 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die wyse waarop te werk gegaan is by die uitvoering van die 

empiriese ondersoek na TQM van tuisnywerhede in Suid-Afrika, bespreek. Die 
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ondersoek was tweeledig van aard, naamlik op makro- en mikrovlak. 'n Posvraelys is 

gebruik om aile tuisnywerhede in Suid-Afrika te betrek en dieptestudie-ondersoeke deur 

middel van waarneming, onderhoude en gestruktureerde vraelyste is op mikrovlak 

uitgevoer. Die uitleg en inhoud van die vraelys, die populasie betrek en die navorsings

proses is oorsigtelik bespreek. In hoofstuk 6 word die resultate voortspruitend uit die 

ondersoek, gerapporteer. 
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INTERPRETERING EN BESPREKING VAN NAVORSINGSRESUL TATE 

6.1 INLEIDING 

Die primere doelwit van hierdie navorsingstudie is om die geldigheid van die hipotesis, 

soos aangedui in hoofstuk 1 (kyk afd 1.5), te toets. Die resultate voortspruitend uit die 

empiriese ondersoek word in hierdie hoofstuk toegelig, soos gebaseer op statistiese 

ontledings van data en die algemene interpretasie daarvan. Data is omskep in 

betekenisvolle inligting met betrekking tot navorsingsdoelwitte. Die algemene 

benadering tot die interpretasie van die resultate is in die vorige hoofstuk verduidelik. 

In hoofstuk 7 word resultate van die navorsingsproses saamgevat en gevolgtrekkings 

en spesifieke aanbevelings gemaak. 'n Finaal aangepaste totalegehaltemodel (sien 

proto-model in hoofstuk 4) vir tuisnywerhede, opgebou uit konstrukte uit sekondere 

navorsing en inligting uit die empiriese ondersoek (posvraelyste, onderhoude en 

waarneming) verkry, word saamgestel. 

Hierdie hoofstuk word soos volg uiteengesit. Eerstens word 'n demografiese en 

organisatoriese profiel van respondente verskaf om as agtergrond vir die interpretasie 

van ander vrae te dien. Daarna is die effek van die organisatoriese vorm, 

besigheidsvorm en die toepassing, aldan nie, van formele gehaltebestuur op TQM 

ondersoek, ten opsigte van leierskap, beleid en strategie, klient- en markfokus, bestuur 

van mense, hulpbronne en inligting, prosesse, die invloed op die gemeenskap, 

prestasies van verskaffers en ondernemingsresultate. In samewerking met die 

statistikus wat by hierdie deel van die navorsing betrek is, is besluit om die toepassing 
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van formele gehaltebestuur by tuisnywerhede (vraag 10 van die posvraelys, kyk Bylae 

A) as verdeler by bogenoemde kategoriee te gebruik, aangesien dit die kern van 'n 

studie van TQM volgens sekondere navorsing wat gedoen is vorm (hoofstukke 2, 3 en 

4) en die doelwitte wat vir die studie gestel is. Kliente en verskaffers (baksters en 

vervaardigers van naaldwerksartikels) se persepsies aangaande TQM word weergegee. 

Daar word ook 'n vergelyking gemaak tussen kliente en verskaffers se persepsies ten 

opsigte van vrae wat ooreengestem het. Ten slotte, word die kwalitatiewe resultate 

soos deur onderhoude, waarneming en kwalitatiewe vrae in die vraelyste verkry, 

bespreek. 

6.2 DEMOGRAFIESE EN ORGANISATORIESE PROFIEL VAN RESPONDENTE 

Die doel met die afdeling algemene inligting (kyk Bylae A) van die posvraelys was om 

inligting oor die profiel van die respondente en hul algemene siening oor gehalte in te 

same I. Vrae 1 tot 11 het as agtergrond vir die ontleding van die ander vrae gedien. Die 

resultate word vervolgens bespreek. 

6.2.1 Ondernemingsvorm 

Soos in figuur 6.1 aangetoon, word die meeste respondente as 'n kooperasie met 'n 

minimum ledetal van 11 persone bedryf. Die volgende gewildste ondernemingsvorm 

was beslote korporasies (1 - 10 lede). Tien respondente se ondernemings word as 'n 

privaat maatskappy met 1 tot 50 lede bedryf. 

Die opsies "bakkery" en "fynbakkery" is ook vir volledigheid ingesluit, aangesien 

adreslyste, soos deur die Buro vir Marknavorsing verskaf, ook bogenoemde twee tipes 

ondernemings ingesluit het. Bakkerye en fynbakkerye is egter soos per definisie vir 

tuisnywerhede (kyk hoofstuk 1 afd 1.2.3) nie vir die doeleindes van die studie ingesluit 

nie. 
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Nadat twee-rigting ANOVAS met onderstaande formule bereken is, is gevind dat die 

ondernemingsvorm 'n wesenlike invloed op resultate het: 

Veranderlike = -
kooperatiewe ondernemingsvorm/nie-kooperatief + formele 

gehaltebestuur/geen formele gehaltebestuur 

Die ondernemingsvorme kooperatief teenoor nie-kooperatief is dus as 'n tweede 

verdeler gebruik. 

6.2.2 Aantal werkers of lede 

Kooperatiewe tuisnywerhede se verskaffers is die lede van die tuisnywerheid, terwyl 

aile ander ondernemingsvorme se verskaffers nie noodwendig lede van die 

tuisnywerheid is nie. · Waar respondente in vraag 2 (kyk Bylae A) dus die aantal lede 

in die tuisnywerheid moes aandui, is by implikasies verwys na die verskaffers (in die 

geval van kooperatiewe tuisnywerhede) of bestuurslede/eienaars in die geval van die 

ander ondernemingsvorme. Die term, werkers, verwys na aile persone wat in diens is 

van die tuisnywerheid, byvoorbeeld baksters (nie-kooperatiewe vorm), skoonmakers en 
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administratiewe personeel. Soms kry die lede van kooperatiewe tuisnywerhede 

diensbeurte in die tuisnywerheidwinkel om produkte aan kliente te verkoop, in sodanige 

gevalle word dus nie van "eksterne" werkers gebruik gemaak nie, behalwe wanneer 

addisionele take aan skoonmakers of administratiewe personeel toegese word. 

Die resultate word in tabelle 6.1 en 6.2 weergegee. 

34 53,i9' 

41-60 8 12,7 

61 - 100 0 0 

Meeras 100 2 

1-3 35 51,5 

4-10 20 29,4 

11 -15 5 7,4 

16-20 5 7,4 

Meeras 20 3 

Uit bogenoemde kan afgelei word dat die meerderheid tuisnywerhede (53,9%) tussen 

21 en 40 lede het. Daar is gemiddeld 28 lede in 'n tuisnywerheid. Tuisnywerhede het 

gemiddeld sewe werkers. Die meerderheid (51 ,5%) het tussen een en drie werkers. 
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6.2.3 Bydrae van produkte tot verkoopsinkomste 

Figuur 6.2 verskaf 'n uiteensetting van die produkte wat grootliks bydra tot 

tuisnywerhede se verkoopsinkomste. Tuisnywerhede bied per definisie (kyk hoofstuk 

1, afd 1.2.3) handvervaardigde kunsitems, naaldwerk en voedselverwante artikels en 

produkte aan die publiek te koop aan. Navorsingsresultate toon dat feitlik aile 

tuisnywerhede grootliks inkomste verdien uit die verkoop van gebak. Enkele 

respondente het aangedui dat verkope uit naaldwerk, vars groente en tuisgemaakte 

koeldranke grootliks tot die verkoopsinkomste bydra. 
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GEBAK NAALDWERK ANDER 

6.2.4 Posisie van respondent in die tuisnywerheid 

Tabel 6.3 gee 'n opsomming van die posisie van die respondent in die tuisnywerheid. 

Meer as een opsie kon gekies word. 



6-6 
Bespreking van navorsingsresultate 

EIENAAR 25 

LID 34 

SLEGS 'N VERKOOPSPERSOON 

VOORSITTER VAN DIE 

ORGANISASIE 

LID VAN HITSA 

ANDER 

ANDER 

LID VAN HITSA 

VOORSITTER 

VERKOOPSPERSOON 

LID 

EIENAAR 

32 

16 

10 

0 1 (} 20 30 40 50 
% 

Slegs 21,3 persent van die respondente is ook lid van die tuisnywerheidvereniging, 

HITSA, wat tuisnywerhede se belange op die hart dra, jaarlikse konferensies aanbied 

en opleidingsgeleenthede reel. 
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6.2.5 Gehalte van tuisnywerheidprodukte teenoor ander voedselverskaffers 

Respondente is in vraag 6 (kyk Bylae A) gevra om die gehalte van tuisnywerheid

produkte met die van ander voedselverskaffers te vergelyk. Ongeveer 90 persent van 

die respondente is van mening dat die gehalte van tuisnywerheidprodukte nie onder 

standaard ten opsigte van ander voedselverskaffers is nie. Slegs ongeveer sewe 

persent van die respondente is egter van mening dat die gehalte van produkte wel 

ender standaard is. Ongeveer drie persent van die respondente was onseker. 

Respondente wat voel dat produkte ender standaard van ander voedselverskaffers is, 

het die volgende maniere voorgestel om die gehalte van tuisnywerheidprodukte te 

verbeter, naamlik dat daar gepoog moet word om: 

• noukeurige beheer oor die rakleeftyd van produkte uit te oefen, 

• inspeksie van verskaffers se werksfasiliteite te doen, en 

• bergingsruimtes (yskaste en vrieskaste) in die tuisnywerheidwinkel te verbeter. 

Flguur 6.4: Die gehalte van tulsnywerheldpfodukte ten opslgte van ander ····• 
voedselverakaff8rs (volgen8- tulsl'IYwerhede) , 

EJ Onder standaard 
ti] Nie onder standaard 

D Onseker 
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6.2.6 Gehalte van produkte in verhouding met mededingers 

In figuur 6.5 word respondente se evaluering van die gehalte van hul tuisnywerheid se 

produkte met die van hul mededingers weergegee. Die meeste (52%) was van mening 

dat die gehalte van hul produkte baie beter is as die van die mededingers. Nege en 

twintig persent het aangetoon dat hul produkte bietjie beter was en 14,7% het gevoel 

dat die gehalte van hul produkte dieselfde is. Geeneen van die respondente het 

aangetoon dat hul produkte se gehalte baie swakker as die van mededingers is nie. 

Die oorgrote meerderheid vergelyk dus hul produkte se gehalte positief teenoor 

mededingers se produkte. 

Baie beter 

Bietjie beter 

Dieselfde 

Bietjie swakker 

Baie swakker 

6.2. 7 Aandag aan gehalte 
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In antwoord op vraag 8 (kyk Bylae A), waar respondente gevra is om aan te dui hoeveel 

aandag aan gehalte in hul tuisnywerheid geskenk word, het die meerderheid (60%) 

gevoel dat genoeg aandag en tyd aan die toepassing van gehalte afgestaan word. 

Ongeveer elf persent was selfs van mening dat te veel aandag aan gehalte geskenk 
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word. Van die respondente (37%) het gevoel dat te min of gemiddelde aandag aan 

gehalte van produkte gegee word. Uit figuur 6.6 kan dus afgelei word dat daar oor die 

algemeen nie 'n behoefte by tuisnywerhede bestaan om meer aandag en tyd aan die 

toepassing van gehalte af te staan nie. 

so~~~~~---~----~~~-~~~-

so~~~~---------~--~ 

40-t--~~~ 

%30~~~~----------------

Min Genoeg 
Baie min Gemiddeld Te veel 

6.2.8 Toepassing van formele gehaltebestuur 

Respondente is gevra om aan te dui of daar enige vorm van formele gehaltebestuur 

in hul tuisnywerheid in werking is, waarop ongeveer die helfte aangedui het dat formele 

gehaltebestuur wei toegepas word (50,7%) en 49,3 persent dat daar geen vorm van 

formele gehaltebestuur teenwoordig is nie. Figuur 6. 7 dui die respons op hierdie vraag 

a an. 
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Flguur 6.7: Toepasslng van formele gehaltebestuur (volgena tulanywerhede) 

D JA 
i] NEE 

Van die respondente wat wel 'n vorm van formele gehaltebestuur in plek het, het die 

meerderheid dit redelik onlangs eers ge·implementeer. Van die respondente het 54,8% 

formele gehaltebestuur vir 'n tydperk van minder as vier jaar toegepas (kyk fig 6.8). Die 

gemiddelde tydperk wat formele gehaltebestuur toegepas is, is 90 maande ( ongeveer 

7 jaar). 
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6.2.9 Formele gehalteverklaring 

In antwoord op die vraag of respondente 'n formele gehalteverklaring van hul 

tuisnywerheid gesien het, het die meerderheid (77,6%) aangedui dat hul geen formele 

gehalteverklaring onder oe gehad het nie. Slegs 22,4 persent het wei 'n formele 

gehalteverklaring gesien. Die resultate word in figuur 6.9 aangedui. 
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Flguur 6.9: Formele gehaltevertdaring (volgena tuisnywerhede) 

D JA 
Iii] NEE 

In die lig van bogenoemde resultate (kyk afd 6.2.8 en 6.2.9) blyk dit dus dat die helfte 

van die respondente wel 'n vorm van formele gehaltebestuur in werking het (kyk fig 6.8), 

maar dat die oorgrote meerderheid nog nie so 'n formele gehalteverklaring gesien het 

nie (kyk fig 6.9), of aan hulle gekommunikeer is nie. 

6.3 DIE EFFEK VAN ORGANISATORIESE VORM, ONDERNEMINGSVORM EN 

FORMELE GEHAL TEBESTUUR OP TQM 

6.3.1 Leierskap 

Uit figuur 6.10 en tabel 6.4 kan afgelei word dat kooperatiewe tuisnywerhede wat 

formele gehaltebestuur toepas se siening ten opsigte van sekere aspekte van leierskap 

beduidend verskil teenoor die van tuisnywerhede wat nie 'n kooperatiewe 

ondernemingsvorm gebruik nie en geen vorm van formele gehaltebestuur toepas nie. 



1) 

2) 
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P12_1 4.53 3.00 3.75 3.19 

P12_2 3.11 2.68 2.87 2.80 

P12_3 4.46 2.70 4.33 3.76 

P12_4 4.60 2.93 4.55 3.52 

P12_5 4.53 2.56 4.25 3.26 

P12_6 2.74 2.12 2.55 2.65 

P12_7 4.12 3.00 4.00 3.95 

P12_8 4.20 3.18 4.33 3.00 

P12_9 3.46 2.68 3.66 2.75 

P12 10 4.60 4.00 4.66 4.38 
p = waarde vir die eenrigting Anova f-toets 

post-hoc Scheffe toetse is uitgevoer op die 0,01 vlak van beduidenheid. 

0.0001 

0.7737 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.5485 

0.0050 

0.0002 

0.1073 

0.0988 

Schiffe 

ve,.~ilt~" < 

(1 ,4) 

(2, 1)(2,3) 

(1 ,4) 

(1 ,4) 

(1 ,2,3,4) verwys onderskeidelik na die kolomme: koOperasie met formele gehaltebestuur; koOperasie sonder formele 

gehaltebestuur, nie-koOperatief met formele gehaltebestuur en nie-koOperatief sonder formele gehaltebestuur. Die 

notasie (1,4) van byvoorbeeld P12_3 dui op 'n beduidende verskil tussen kolom 1 en kolom 4. 

Sleutel: 

Bestuur ... 

P12_1 ... het 'n duidelike verklaring van gehaltewaardes en 'n gehaltebeleid opgestel om 

personeel se optrede en aksies te rig 

P12_2 ... gee en ontvang opleiding om 'n "learning organisation• te vorm 

P12_3 ... is aktief en persoonlik betrokke by gehalteverbeteringsaktiwiteite 

P12_4 ... tree op as rolmodelle van die tuisnywerheid se waardes 

P12_5 ... hersien en verbeter die effektiwiteit van hul eie leierskap 

P12_6 ... gebruik vergoedingstelsels om verbetering en betrokkenheid te ondersteun 

P12_7 ... definieer prioriteite 

P12_8 ... spreek die huidige en potensiele impak van produkte, dienste, fasiliteite en aktiwiteite op 

die gemeenskap aan 

P12_9 ... neem deel aan gesamentlike verbeteringsaktiwiteite met verskaffers 

P12_10 ... voldoen aan, begryp en reageer op kliente se behoeftes 
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P12_1 

Kooperasie formeel 

KoOperasie nie-formeel 

Nie-koOperatief formeel 

Nie kooperatief nie-formeel 

By kooperatiewe tuisnywerhede, waar formele gehaltebestuur t.oegepas word, het 

bestuur 'n duidelike verklaring van gehaltewaardes en 'n gehaltebeleid opgestel om 

personeel se optrede en aksies te rig (P12-1). 

Tuisnywerheidbestuur is voortdurend besig om hul eie leierskapstyl te evalueer en te 

verbeter. Bestuur besef ook die erns van die impak van die tuisnywerheid se produkte, 

dienste, fasiliteite en aktiwiteite op die gemeenskap en is sensitief vir enige seine vanuit 

die gemeenskap. Nie-kooperatiewe tuisnywerhede sonder formele gehaltebestuur het 

nog nie die erns van bogenoemde aspekte besef nie (P12-8). 

Kooperatiewe tuisnywerhede (met of sonder formele gehaltebestuur) en nie

kooperatiewe tuisnywerhede met formele gehaltebestuur, verskil beduidend op die 0,01 

vlak ten opsigte van bestuur se persoonlike betrokkenheid by gehalteverbeterings

aktiwiteite (P12-3). 
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6.3.2 Beleid en strategie 

Volgens figuur 6.11 en tabel 6.5 verskil kooperatiewe tuisnywerhede met formele 

gehaltebestuur beduidend van nie-kooperatiewe tuisnywerhede wat geen formele 

gehaltebestuur toepas ten opsigte van sekere aspekte van beleid en strategie. 

Eersgenoemde is sodanig gestruktureer dat beleid en strategie effektief uitgevoer kan 

word (P14-3). Beleid en strategie word ook voortdurend verbeter en aangepas (P14-5). 

P14_1 3.96 3.00 3.66 2.60 0.0008 

P14_2 4.29 3.35 3.44 2.90 0.0015 

P14_3 4.25 2.68 3.44 3.20 0.0002 (1 ,4) 

P14_4 3.92 2.75 4.00 2.70 0.0003 

P14_5 4.51 3.25 3.75 3.00 0.0000 (1 ,4) 

P14_6 3.42 2.75 3.33 2.75 0.2796 

P14_7 4.00 2.87 3.66 3.05 0.0099 

Sleutel: 

Ons tuisnywerheid ... 

P14_1 ... toets werkers se bewustheid van die beleid en strategie 

P14_2 ... kommunikeer die beleid en strategie 

P14_3 ... is gestruktureer om die beleid en strategie uit te voer 

P14_4 ... meet prestasie relatief tot planne 

P14_5 ... verbeter en pas beleld en strategie aan 

P14_6 ... gebruik mededingernormstellingmaatstawwe (benchmarking) vir gehalteprestasie as 'n 

belangrike inset in die strateglesebeplanningsproses 

P14 7 ... ontwikkel beleid en strategie gebaseer op relevante inligting 
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5 ~---------------
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P14_2 P14_4 P14_6 
P14_1 P14_3 P14_5 P14_7 

Ko6perasie formeel 

-- · Kooperasie nie-formeel 
........ . . Nie-kooperatief form eel 

- ·-· · Nie-kooperatief nie-formeel 

6.3.3 Kliinte- en markfokus -
In vrae 15, 16 en 17 is tuisnywerheidbestuur se kliente- en markfokus geevalueer. 

Figure 6.12, 6.13 en 6.14 asook tabelle 6.6, 6.7 en 6.8 toon die resultate van die 

ondersoek. 
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Tabel 6~6: Vergei}fkh1gvarfKooP.ratiewe tUisnywerhede met fonnele 
· <. ,,9·ehalWIJ9Stti'ur{met tulsnywerhede sonder fonnele gehaltebestuur 

'· 'teht~~,~ilgtexllan "kliinte· ~'J. markf6kus (hantering van klagtes) 

I\ . Kooperasles Nie-kooperatief 

p- Scheffe 

~Jferanderllkes Formeet· .Nie- Formeel Nie- waarde verskllle 
> 

gemlddeld formeel gemlddeld formeel . 
(27sNs28) gemlddeld (N=9) gemlddeld 

;'F ··<\ 

. (16sNs17) 
., 

(20sNs21) 

P15_1 4.81 4.58 4.22 4.47 0.0855 

P15_2 4.82 4.70 4.55 4.33 0.0401 

P15_3 4.33 4.12 4.55 3.61 0.0454 

P15_4 4.51 4.12 4.22 3.95 0.0883 

P15_5 4.48 3.62 4.44 4.05 0.0195 ..... 
P15_6 4.62 3.70 4.33 4.04 0.0075 

P15 7 4.10 3.64 4.00 3.20 0.0773 

Sleutel: 

Ons tuisnywerheid ... 

P15_1 ... evalueer, prosesseer en reageer op inligting van kliente ontvang 

P15_2 ... hanteer klagtes effektief en vinnig 

P15_3 ... bepaal sleutelproduk- en dienseienskappe en hul relatiewe belangrikheld vir kliente 

P15_4 ... bly voor met veranderende kliente en markbehoeftes 

P15_5 .. . evalueer en verbeter sy benadering tot die luister na en leer van kliente 

P15_6 ... bepaal en meet klientetevredenheid 

P15_7 .. . volg kliente op met betrekking tot produkte, dienste en onlangse transaksies om vinnige 

en opvolgbare terugvoering te ontvang 
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Flguur 6.12: l<llinte- en markf~k~s: 'hanteffng vanldagtes 

5 
4.5 

4 

3.5 
3 

2.5 
2 

1.5 
1 
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I 

I 
I 

I 
I 

I P15 2 P15 4 P15 6 
P15_1 P15_3 P15_5 P15_7 

KoOperasie formeel 
KoOperasie nie-formeel 
Nie-koOperatief formeel 
Nie-koOperatief nie-formeel 

Flguur 6.13: Kliinte- en markfokus: algemene beeld 

0 -+-~~1~~~1~~~1~~-r-

P16_2 P16_4 I P16_6 
P16_1 P16_3 P16_5 P16_7 

KOOperasie formeel 

KOOperasie nie-formeel 

Nie-koOperatief formeel 

Nie-kOOperatief nie-formeel 

P16_8 
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P16_1 4.46 4.75 4.44 4.10 0.0482 

P16_2 4.57 4.68 4.33 3.95 0.0054 

P16_3 4.39 4.11 4.55 3.60 0.0090 

P16_4 4.42 4.18 4.33 3.89 0.1775 

P16_5 4.42 4.06 4.22 3.45 0.0032 

P16_6 4.75 3.94 4.44 3.85 0.0008 

P16_7 4.57 4.41 4.66 4.15 0.2647 

P1 4.50 4.25 4.55 4.30 0.7517 

Sleutel: 
Wat is kliente se persepsies volgens tuisnywerheidbestuur ten opsigte van: 

P16_1 die algehele beeld van die tuisnywerheid (bv toegankllkheid, vinnige reaksie, 

kommunikasie, etiek) 

P16_2 die gehalte en antwerp van ons produkte en dienste 

P16_3 die prys van ons produkte 

P16_4 betroubaarheid van ons produkte en dienste 

P16_5 die vermoens en gedrag van die tuisnywerheid se werkers 

P16_6 die hantering van klagtes 

P16_7 hul voomeme om weer van ons tuisnywerheid aan te koop 

P16_8 hul bereidheid om die tuisnywerheid aan te beveel 
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P17_1 3.82 3.41 4.33 4.38 0.0149 

P17_2 4.78 4.76 4.88 4.61 0.5743 

P17_3 4.53 4.52 4.44 4.33 0.9236 

P17_4 4.75 4.64 5.00 4.71 0.5387 

P17_5 4.42 3.82 4.33 3.76 0.6690 

P17_6 4.35 3.93 4.11 4.00 0.2972 

P17_7 4.25 4.43 4.55 4.14 0.6002 

P17_8 4.64 4.52 4.55 4.42 0.7347 

P17_9 4.44 4.00 4.44 4.19 0.5773 

P17_10 3.71 3.31 3.33 3.66 0.0280 

P17_11 4.67 4.70 4.77 4.61 0.5248 

P17_12 4.40 4.06 4.22 4.09 0.6333 

P17_13 4.50 4.58 4.44 4.28 0.7621 

P17 14 4.50 4.11 4.33 4.04 0.2586 

Sleutel: 

P17_1 Prys 

P17_2 Higiene 

P17_3 Beskikbaarheid 

P17_4 Varsheid 

P17_5 Produkverpakking 

P17_6 Gesondheid 

P17_7 Reuk 

P17_8 Voorkoms (aantrekHk) 

P17_9 Gerieflikheid 

P17_10 Voedingswaarde 

P17_11 Smaak 

P17_12 Diensfasiliteite 

P17_13 Bereidheid om 'n diens te lewer 

P17 14 Kommunikasie 
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1.5~1---------------------

1 I P1~_2 P17_4 P17_6 P1~_. P17_10 P17_12 P17_14 
P17_1 P17_3 P17_5 P17_7 P17_9 P17_11 P17_13 

Kooperasie form eel 

Kooperasie nie-formeel 

Nie-kooperatief form eel 

Nie-kooperatief nie-formeel 

Die Scheffe toetse wys geen beduidende verskille (vrae 15, 16 en 17) ten opsigte van 

klient en markfokus vir die verskillende opsies uit nie. Wanneer die p-waardes egter 

ondersoek word, kan daar op die 0,01 vlak van beduidendheid wei enkele verskille 

aangedui word met betrekking tot: 

• die bepaling en meting van klientetevredenheid (P15-6) 

• die evaluering en verbetering van bestuur se benadering tot die luister na en leer 

van kliente (P15-5) 

• kliente se persepsies van die gehalte en antwerp van die tuisnywerheid se 

produkte en dienste (P16-2) 

• kliente se ervaring van die pryse van produkte (P16-3) 

• kliente se siening van die vermoens en gedrag van die tuisnywerheid se werkers 

en bestuur se hantering van klagtes (P16-5 en P16-6). 

In aile gevalle presteer kooperatiewe tuisnywerhede, wat wei 'n vorm van formele 

gehaltebestuur toepas, beter. 

In vraag 17 (kyk Bylae A) is respondente gevra om die belangrikheid van die 
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verskillende gehaltedimensies aan te dui. Die verskillende ondernemingsvorme en die 

teenwoordigheid van formele gehaltebestuur speel nie 'n rol wanneer kliente se 

voorkeure ondersoek word nie. Op 'n skaal van 1 tot 5 het aile gehaltedimensies hoe 

tellings gehad. Die volgende dimensies (in volgorde van belangrikheid) kan egter 

uitgesonder word: 

• higiene 

• varsheid 

• smaak 

• voorkoms 

• produkverpakking 

• bereidheid om 'n diens te lewer. 

Gehaltedimensies wat nie so 'n hoe prioriteit geniet nie, was prys en die voedings

waarde van produkte. Dit blyk dus dat higieniese toestande met die vervaardiging en 

aanbieding van produkte 'n belangrike faktor is. Vars en smaaklike produkte wat 

aantreklik vertoon en netjies verpak is, asook die bereidheid van werkers in die 

tuisnywerheidwinkel om 'n vinnige, vriendelike diens te lewer, sal lojale kliente wat 

bereid is om 'n hoer prys te betaal, verseker. 

6.3.4 Bestuur van mense 

Figure 6.15 en 6.16 en tabelle 6.9 en 6.10 verskaf die navorsingsresultate met 

betrekking tot die wyse waarop mense/werkers/lede in tuisnywerhede bestuur en 

motiveer word. 
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'n. kooper-ti~fi~!i~~~nywerhede. rrrf:'lt formele 
. t et an(l~r tu'isnvwerrtede sondeffoF:rtre:te 
~bestutl ·o@~!lle·van die bes~uur Yan men,!e' 

~_._._._._.._ __ _._ 

P18_1 4.46 3.93 3.00 3.70 0.0076 (1 ,4) 

P18_2 4.25 3.47 3.44 3.60 0.0539 

P18_3 3.92 2.25 3.88 3.10 0.0000 (2, 1)(2,3) 

P18_4 4.07 3.35 3.22 2.85 0.0179 

P18_5 4.07 3.31 3.11 3.35 0.0751 

P18_6 3.22 2.68 3.00 2.65 0.4255 

P18 7 3.66 3.06 3.33 2.42 0.0019 

Sleutel: 

P18_1 Ons tuisnywerheid orienteer nuwe lede/werkers 

P18_2 Ons tuisnywerheid vergoed en help mense om hul prestasies te verbeter 

P18_3 Ons tuisnywerheid bevorder bewustheid en is betrokke by gesondheids-, veiligheids- en 

omgewingsake 

P18_4 Ons tuisnywerheid bevorder bewustheid dat werkers aandeelhouers is 

P18_5 Werkers in ons tuisnywerheid werk as lede van 'n aanpasbare werkspan eerder as 

individue 

P18_6 Ons tuisnywerheid vestig en implementeer pi anne vir opvoeding en opleiding 

P18_7 Ons tuisnywerheid gebruik innoverende werkstrategiee en metodes om werkswyses te 

verbeter 
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I 
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I 
I 

I P18 2 P18 4 P18 6 
P18_1 P18_3 P18_5 P18_7 

Kooperasie formeel 

Kooperasie nie-formeel 

Nie-kooperatief form eel 

Nie-kooperatief nie-formeel 

Die Scheffe toets toon beduidende verskille tussen kooperatiewe tuisnywerhede met 

formele gehaltebestuur en nie-kooperatiewe tuisnywerhede sander formele 

gehaltebestuur, veral ten opsigte van die wyse waarop nuwe lede/werkers orienteer 

word. Kooperatiewe tuisnywerhede wat formele gehaltebestuur toepas, beskou die 

orientering van nuwe lede/werkers in 'n ernstige lig (P18-1). 

Beduidende verskille is oak uitgewys tussen kooperatiewe tuisnywerhede (met of 

sander formele gehaltebestuur) en nie-kooperatiewe tuisnywerhede wat wei formele 

gehaltebestuur toepas ten opsigte van hul betrokkenheid by gesondheids-, veiligheids

en omgewingsake en die bevordering van die bewustheid van bogenoemde sake (P 18-

3). 
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·. J~io:: .Ve · ... . . '' ]ng van ko6peratiew.~isnywerheete mef tonnele 
.. '.,. ·. ,irgehaltebestuufmet ander tuisnywerhede sonder fonnele 

1>1Jgehaltebestuurten opslgte van die werkers se persepsles van 
'dle:bestuur van'mtin-s.e .. 

;:;'lr···l'.' 
I 

Ko6pera·i~ Nle-ko6peratlef 
', \ 

Verariderlikes 
'!{ 

SCheffe ,. p-
<· 

. Fotmeel Nie- Formeel Nie- waarde verskllle 

geml~t,teld formeel gemiddeld formeel 

(27sNs28) gemiddeld (N=9) gemiddeld 

(N=1.7) (N=20) 

P19_1 4.28 4.00 3.77 3.15 0.0001 (1,4) 

P19_2 4.00 3.70 3.55 3.15 0.0397 

P19_3 4.25 4.12 4.00 3.50 0.0606 

P19_4 4.42 4.17 3.77 3.30 0.0008 

P19 5 4.46 4.35 4.00 3.35 0.0007 

Sleutel: 

Werkers se persepsles met betrekking tot: 

P19_1 leierskap van die tuisnywerheld 

P19_2 erkenning en beloning 

P19_3 werknemerstoestande 

P19_4 die tuisnywerheid se administrasle 

P19_5 gesondhelds- en veiligheidstoestande 
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P19_1 P19_3 P19_5 

Kooperasie formeel 

Kooperasie nie-formeel 

Nie-kooperatief form eel 

Nie-kooperatief nie-formeel 

Die Scheffe toets het beduidende verskille uitgewys tussen kooperatiewe tuisnywerhede 

met formele gehaltebestuur en nie-kooperatiewe tuisnywerhede sander formele 

gehaltebestuur ten opsigte van werkers/lede se siening en ervaring van leierskap van 

tuisnywerhede (P19-1). Lede van kooperatiewe tuisnywerhede wat formele gehalte

bestuur toepas se persepsies met betrekking tot die leierskap van die tuisnywerheid 

toon 'n positiewe ervaring. 

6.3.5 Bestuur van hulpbronne en inligtlng 

Die Scheffe toets wys nie beduidende verskille ten opsigte van die bestuur van 

hulpbronne en inligting tussen die verskillende alternatiewe (kolomme 1 - 4) in tabel 

6.11 uit nie. Nadere ondersoek van die p-waardes (eenrigtingvariansie f-toets) toon 

egter verskille ten opsigte van tuisnywerhede se ontleding en die hersiening van 

ondernemingsprestasies. Kooperatiewe tuisnywerhede wat formele gehaltebestuur 

toepas, ontleed en hersien ondernemingsprestasies om afleidings te maak wat 

toekomstige aktiwiteite en prosesse rig (P20-3). 
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P20_1 4.40 4.05 4.22 3.55 0.00667 

P20_2 3.96 3.56 3.66 3.30 0.0553 

P20_3 4.20 3.29 3.66 3.45 0.0046 

P20_4 3.66 3.37 3.55 3.42 0.2556 

P20_5 4.33 3.41 4.22 4.05 0.0768 

P20_6 3.96 2.87 3.66 3.21 0.8389 

P20_7 2.56 2.87 3.55 2.70 0.0506 

P20_8 3.84 3.31 3.44 3.05 0.0351 

P20_9 3.14 2.75 2.55 2.94 0.1894 

P20_10 4.35 3.50 3.77 3.55 0.2059 

P20 11 4.16 3.18 3.11 2.75 0.6799 

Sleutel: 

Die tuisnywerheid ... 

P20_1 ... hersien en verbeter finansiele strategiee en praktyke 

P20_2 ... bestuur risiko 

P20_3 ... ontleed en hersien ondernemingsprestasies 

P20_4 ... soek bronne van geskikte vergelykende inligting binne en buite die industria en mark 

P20_5 ... gebruik verskaffers waaraan voorkeur gegee word 

P20_6 ... beplan om inligting oor die tuisnywerheid se behoeftes en verskaffers se vermoens om 

daarby aan te pas by verskaffers te bevorder 

P20_7 ... verminder koste wat met inspeksie verband hou 

P20_8 ... optimaliseer voorraad 

P20-9 ... verminder en hersirkuleer afval 

P20_10 ... bestuur die instandhouding en benutting van bates 

P20 11 ... ontgin bestaande tegnologie vir mededingende voordeel in gehalteprestasie 
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5~-----------------------------

4.5 +------------------------------

4~~-=~~~~~~--------~---

3.5 ,.._----'"'--==---==-~-:c-~~~~~-----,____.,.,.......-_ 

3+-------------~~~~~~~~~ 

2.5 +-----------------~--------'---------

2+------------------------------
1.5 +------------------------------

I 

P20_2 P20_ 4 P20_6 P20_8 P20_10 
P20_1 P20_3 P20_5 P20_7 P20_9 P20_11 

6.3.6 Bestuursprosesse 

Kooperasie formeel 

Kooperasie nie-formeel 

Nie-kooperatief formeel 

Nie-kooperatief nie-formeel 

Die Scheffe toets toon nie beduidende verskille ten opsigte van die bestuursprosesse 

wat die verskillende alternatiewe (kolomme 1 tot 4 in tabel 6. 12) tuisnywerhede toepas 

om gehalte te bewerkstellig nie. 

Evaluering van die p-waardes toon egter op 'n 0,01 vlak van beduidenheid, verskille ten 

opsigte van: 

• die toepassing van stelselstandaarde (P21-5) 

• standaarde ten opsigte van rakleeftyd van voedselprodukte (P21-8) 

• evaluering en verbetering van prosesse (P21-9) 

• die gebruik van gehaltebeheertegnieke (P21-1 0) 

Kooperatiewe tuisnywerhede met formele gehaltebestuurtoon meer positiewe resultate. 
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5~----------------------------------

4.5 -+-------------------------.-F---"---c~.-------

4!-~~~~~---:~~~~~~ 
3. 5 ---F:;.-£-------",.--------4-------.'-,t=C---~..:...:----=~.----"'t----

3-r-~~~~~~~·~~=---~-------~~· 

2.5 

1.5 -+-----------------------------------2f 
1 P2~_2 I P2~_ 4 P2~_6 I P2~_8 I P2L 10 
P21_1 P21_3 P21_5 P21_7 P21_9 

Kooperasie formeel 

Kooperasie nie-formeel 

Nie-kooperatief formeel 

Nie-kooperatief nie-formeel 
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Tabel 6.12: Vergelyking van kooperatiewe tuisnywerhede met formele 
gehaltebestuur met ander tulsnywerhede sonder formele 
gehaltebestuur ten opsigte van bestuursprosesse 

Kooperasies Nie-kooperatief 

Veranderlikes p-

Fonneel Nie- Fonneel Nie- waarde 

gemlddeld form eel gemlddeld fonneel 

(23~N~28) gemiddeld (N=9) gemiddeld 

(16~Nd7) (N=20) 

P21_1 3.26 3.56 3.62 2.70 0.1161 

P21_2 3.87 3.75 3.66 3.15 0.5874 

P21_3 3.84 3.68 3.77 3.15 0.1597 

P21_4 4.16 3.00 3.88 3.10 0.2866 

P21_5 2.16 1.93 2.22 1.80 0.0085 

P21_6 3.57 2.93 4.00 2.55 0.7445 

P21_7 3.84 2.87 4.25 2.94 0.0121 

P21_8 4.75 4.11 4.66 3.85 0.0096 

P21_9 4.53 3.47 4.22 3.40 0.0023 

P21_10 2.64 2.29 2.33 2.05 0.0011 

Sleutel: 

Die tuisnywerheid .. . 

P21 - 1 ... lei die identifisering van sleutelprosesse 

P21_2 ... inkorporeer veranderende klientevereistes en tegnologie in produk- en 

diensontwerpprosesse 

P21_3 .. . ontwerp produksie/afleweringsprosesse om aan gehalte en operasionele 

prestasievereistes le voldoen 

P21_4 ... stel en monitor standaarde van werkverrigting 

P21_5 ... pas stelselstandaarde, byvoorbeeld gehaltestelsels socs ISO 9000 & & HACCP, toe 

P21_6 ... verander organisasiestrukture om innovasie en kreatiwiteit aan le moedig 

P21_7 ... loads en beheer die implementering van nuwe of veranderde prosesse 

P21_8 .. . het streng standaarde ten opsigte van rakleeftyd van voedselprodukte 

P21_9 ... evalueer en verbeter prosesse om beter te presteer 

P21 -10 .. . gebruik gehaltebeheertegnieke (SPC, beheerkaarte, ens) 

Scheff e 

verskille 
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Die antwoorde van respondente in die geheel gesien, toon egter dat die meerderheid 

(85,7%) tuisnywerhede nie stelselstandaarde soos ISO 9000 en HACCP toepas nie 

(P21-5). Die meerderheid (70%) respondente het ook aangedui dat gehaltebeheer

tegnieke soos SPC en beheerkaarte geensins gebruik word nie. Tabel 6.13 toon die 

frekwensies en persentasies van tuisnywerhede se respons ten opsigte van die gebruik 

van stelselstandaarde en gehaltebeheertegnieke. 

lstandaarde en gel1aftebehee.tegniike · 
ns.tuisnywi:Jrhecle)'' ·· ·· · · 

o,;;J~#b~lllk~~; N ' f,:,Ldltiibinh~~L;;;,,r,,, 

1 34 48.6 48.6 

2 15 21.4 70.0 

3 11 15.7 85.7 

4 6 8.6 94.3 

5 4 5.7 100.0 

Alhoewel enkeles (kyk tabel 6.13) wei aangedui het dat stelselstandaarde en 

gehaltebeheertegnieke gebruik word, het die kwalitatiewe vrae in die vraelyste en 

onderhoude geensins aangedui watter spesifieke tegnieke en standaarde 

gehalteprosesse rig nie. 

6.3.7 lnvloed op die gemeenskap 

Tuisnywerhede is gevra om die gemeenskap se persepsie van die tuisnywerheid se 

aktiweite te beoordeel. Figuur 6.19 en tabel 6.14 vertoon die resultate. 
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P22_1 

P22_2 

P22 3 

4.60 

4.67 

4.39 

4.50 

4.05 

4.00 

4.22 

4.55 

3.88 

4.20 

3.95 

3.55 

Sleutel: 

P22_1 ... optrede as 'n verantwoordelike burger 

P22_2 ... betrokkenheid by die gemeenskap waarbinne dit sake doen 

P22_3 ... aktiwiteite om gesondheidsrisiko's, ongelukke, geraas, reuke en besoedeling te 

verminder en te voorkom 

nFigour $2~!1;'Jhvl~d,<ip die gem,enskap 
' /,u;c.c c,;';c:,:!•• ,,<;;,:.,~~;-, ••• • ' 

5~~~~~~~~----------------------

:.~ F' :7 -: = ~: ;::_:_~_._:_· ·_. _-_· .:-_· _· -~·-
2.5 • 

,;:===~~ 
P22_2 

0.1416 

0.0067 

0.0789 

P22_1 P22_3 

Kooperasie formeel 

Kooperasie nie-formeel 

Nie-kooperatief form eel 

Nie-kooperatief nie-formeel 
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Die Scheffe toetse toon geen beduidende verskille tussen die verskillende alternatiewe 

nie, alhoewel ontleding van die p-waardes wei toon dat die betrokkenheid van 

ko6peratiewe tuisnywerhede wat formele gehaltebestuur toepas by die gemeenskap 

waarbinne dit sake doen, aansienlik verskil van die van nie-ko6peratiewe tuisnywerhede 

wat geen vorm van formele gehaltebestuur toepas nie (P22-2). 

6.3.8 Prestasies van verskaffers 

Tuisnywerheidbestuur is gevra om die volgende vrae met betrekking tot hul verskaffers 

te beantwoord. Die resultate word in tabel 6.15 opgesom. 

JA NEE 

% % 

Bestuur die tuisnywerheid verhoudinge met verskaffers effektief om te 94.6 5.4 

verseker dat die gehalte van inkomende produkte en dienste deurlopend 

gemonitor en verbeter word? 

Is daar voortdurende verbetering in die gehalte van produkte wat van 79.7 20.3 

verskaffers ontvang word? 

Word verskaffers volgens hoe standaarde gekies? 86.5 13.5 

lnspekteer die tuisnywerheid die werksfasiliteite (kombuise) van verskaffers 43.1 56.9 

op 'n gereelde grondslag? 

Word die gehalte van verskaffers se produkte formeel ge-evalueer? 68.9 31.1 

Kan verskaffers aanpas by ondernemingsbehoeftes? 88.6 11.4 

Die meerderheid verskaffers se werksfasiliteite (kombuise) word nie op 'n gereelde 

grondslag ge'lnspekteer nie. Verdere ondersoeke en onderhoude met verskaffers (kyk 

tabel 6.28) het aan die lig gebring dat 89,3 persent van die verskaffers se 

werksfasiliteite nog nooit op enige wyse ge'inspekteer is of vir higieniese praktyke 

getoets is nie. Uit tabel 6.15 kan afgelei word dat tuisnywerhede grootliks van mening 

is dat hul verskaffers na wense presteer. 
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6.3.9 Ondernemingsresultate en ekonomiese toestande 

Respondente is in vraag 24 (kyk Bylae A) gevra om finansiele syfers oor tuisnywerhede 

se prestasies te verskaf. Heelwat respondente was nie bereid/in staat om aile 

finansiele maatstawwe wat gevra is, te verskaf nie. Daar is besluit om vir die statistiese 

ontleding te volstaan met die volgende syfers: 

* 

* 

* 

Jaarlikse verkope 

Netto wins 

Markaandeel 

Die resultate word in tabel 6.16 gekategoriseer en weergegee. 

JAARl:IKSE R'O - R300 11110 <R300 001- R600001· R10000I:J11 • 

VERKOPE (Pl=50} R600000 R1 000 000 R1500000 

Frekwensie 19 9 10 5 

% 38 18 20 10 

NETTO WINS- RO- R5000 R5001- R30001- R61 001-

MAANDELIKS R30000 R60000 R100000 

(N=21) 

Frekwensie 7 10 2 3 

% 26 37 7.4 11.1 

WAARDEVAN RO • R10 0'00 R1o t~ol ~ R30001 ~ R5Cf001 • 

TOT~lZEi'SATES 
' R30000 · ··Rsoooo R100000 

(N=38) . 

Frekwensie 17 6 5 4 

% 44.7 15.8 13.2 10.5 

R1600000 + 

7 

14 

R100 001+ 

5 

18.5 

R100 001 + 

6 

15.8 

Tuisnywerhede se jaarlikse omset wissel oor 'n bree spektrum van R42 000 tot R6 000 

000. Die meerderheid respondente (38%) het aangedui dat hul jaarlikse verkope in die 

kategorie RO tot R300 000 val. Veertien persent van die respondente se jaarlikse 

omset oorskry R1 500 000. 
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Maandelikse netto winssyfers is hoofsaaklik tussen RS 000 en R30 000. Daar is selfs 

enkele tuisnywerhede wat 'n maandelikse netto wins van ongeveer R400 000 toon. 

Volgens respondente is die waarde van tuisnywerhede se totale bates tussen R400 en 

R1 011931 . Alhoewel die meerderheid (44%) aangetoon het dat die waarde van totale 

bates minder as R 10 000 is, is daar enkele tuisnywerhede wat hul totale bates op meer 

as R 100 000 bereken het. 

Uit bogenoemde syfers kan afgelei word dat tuisnywerhede wat in die ondersoek betrek 

is, drasties verskil betreffende die omvang waarin sake gedoen word. 

Figuur 6.20 toon die resultate van respondente se respons op die vraag of die finansiele 

prestasie van hul tuisnywerheid onlangs negatief geraak is deur eksterne ekonomiese 

omstandighede (vraag 25 in Bylae A). 

Figuur 6.20: lnvloed van eksterne ekonomiese omstandighede 

• Waar 
D Onwaar 

• Onseker 

Die oorgrote meerderheid (73,4%) is van mening dat moeilike ekonomiese 

omstandighede verantwoordelik is vir die daling in finansiele prestasie. 



6-36 
Bespreking van navorsingsresultate 

6.4 KLIENTE EN VERSKAFFERS SE PERSEPSIES VAN TOTALEGEHALTE

BESTUUR 

In die tweede deel van die ondersoek is drie tuisnywerhede gekies en onderhoude is 

gevoer met die tuisnywerheidbestuur, verskaffers en kliente aan die hand van 

gestruktureerde vraelyste. Die resultate van onderhoude met tuisnywerheidbestuur is 

met die inligting uit die posvraelyste in afdeling 6.2 en 6.3 ge"integreer en ontleed. 

Kwalitatiewe inligting hieruit verkry word verder in afdeling 6.5 weergegee. Die vraelys 

wat as uitgangspunt gebruik is tydens onderhoude, is in Bylae B aangeheg. Die 

persepsies en kooppatrone van dertig kliente word vervolgens bespreek. 

6.4.1 Kliinte 

6.4.1. 1 Gereeldheid van aankope 

Die 30 kliente wat by die ondersoek betrek is, koop hoofsaaklik e.U,<e twee weke (40%) 

ofweekliks (26,7%) van die betrokke tuisnywerheid aan. Enkeles (13,3%) koop selfs 

op 'n daaglikse basis van tuisnywerhede aan (kyk fig 6.21 ). Hieruit kan dus afgelei word 

dat tuisnywerhede voorsien in 'n behoefte wat kliente het om sekere produkte op 'n 

gereelde basis te bekom. 

Ongereeld 

Elke twee weke 

Weekliks 

Daagliks 

Eerste keer 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 
% 
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6.4.1.2 Produkte aangekoop 

Kliente is gevra om produkte te spesifiseer wat hulle gewoonlik van tuisnywerhede 

aankoop (kyk vraag 2 in Bylae 8). Figuur 6.22 gee 'n voorstelling van produkte wat 

gewoonlik deur kliente aangekoop word. 

Flguur 6.22: Produkte deur klllnte aangekoop 

Ander 

Naaldwerk 

Gebak 

% 

Gebak 

Naaldwerk: Ander 
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Die oorgrote meerderheid (50%) koop groot en klein gebak aan. Geskenke en 

naaldwerkartikels word ook aangekoop. Hieruit kan dus afgelei word dat 

voedselverwante artikels en produkte eerder deur kliente aangekoop word, wat 

belangrike implikasies vir die voorbereiding en handhawing van higiene by 

tuisnywerhede inhou. 

6.4.1.3 Gehaltestandaard van produkte 

Kliente is in vraag 3 (Bylae B) gevra om die gehalte van die tuisnywerheid se produkte 

ten opsigte van die van ander voedselverskaffers te evalueer. Die oorgrote 

meerderheid (73,3%) was tevrede met die gehalte van die tuisnywerheid se produkte 

en was nie van mening dat dit onder die standaarde van ander voedselverskaffers was 

nie. Tien persent van die kliente het egter wei gevoel dat die gehalte onder die 

standaarde van ander voedselverskaffers was. Figuur 6.23 gee 'n grafiese voorstelling 

van die resultate. 

Weetnie 

Nee 

Ja 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 
% 

-

'n Manier ter verbetering van die gehaltestandaard van produkte wat deurgaans 

uitgewys is, was die behoefte aan 'n grater verskeidenheid produkte en artikels. Dit blyk 

dus dat daar eerder 'n behoefte is a an meer innovasie en kreatiwiteit, en nie werklik aan 
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'n verbetering van die gehalte van die produkte nie. 

Wanneer die persepsies van tuisnywerhede (afd 6.2.5) ten opsigte van 

gehaltestandaarde van produkte teenoor ander voedselverskaffers, met die van kliente 

vergelyk word, blyk dit dat die bestuur van tuisnywerhede meer positiewe verwagtinge 

van hul gehalteprodukte (90%) het. 

6.4.1.4 Gehalte van produkte in verhouding met mededingers 

Kliente is in vraag 5 (Bylae B) gevra om die produkte wat hulle as gereelde kliente van 

'n spesifieke tuisnywerheid aankoop met die van ander tuisnywerhede te vergelyk. Die 

standaard van produkte is oorwegend (60%) baie beter as die van mededingers 

geevalueer. Een ontevrede klient het egter die produkte as baie swakker ervaar. 

Figuur 6.24 gee 'n grafiese voorstelling van die bevindinge. Dit stem ook grootliks 

ooreen met evaluerings wat deur tuisnywerheidbestuur gedoen is (kyk afd 6.2.6). 

Baie beter 

Bieijie beter 

Dieselfde 

Biet,jie swakker 

Baie swakker 

0 10 20 30 40 50 60 
% 

-
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6.4.1.5 Klientediens 

Kliente is oorwegend tevrede met die diens wat aan hulle gelewer word. Geeneen van 

die kliente wat in die ondersoek betrek is, het die diens as swak beskou nie. Figuur 

6.25 verskaf 'n voorstelling van die resultate. 

Puik 

Goed 

Gemiddeld 

Swak 

Baieswak 

0 10 20 30 40 50 
% 

Tabel 6.17 toon die vernaamste redes aan vir die positiewe gevoel ten opsigte van 

klientediens (kyk vraag 6 Bylae B). 

Tabel't:fr: ReaesVtr'p~J~•Wiaevoelins'tlfijilj~' 
,··-·'"''~<,,,:,:;i;c;,,,.;:;,;;,;/',·,· , .. ,, .. ,8,->:,:::o,,c:of .. mii:.; · • •• " ..... · .. ""·'.'~·.;; ... "' '" .... 

'~~·~~.~ Frekwensie .... .P~rsentasie 

Vriendelike en hulpvaardige personeel 12 66.6 

Vinnige diens 1 5.6 

Altyd beskikbaar 4 22.2 

Baie produkte op rak 1 5.6 
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Vriendelike en hulpvaardige diens word in die meeste gevalle uitgesonder as 'n 

bepalende determinant van positiewe dienservaring. Ander redes wat aangevoer is, 

het verband gehou met die deurlopende beskikbaarheid van verlangde artikels en 

produkte en vinnige dienslewering. 

In antwoord op vraag 7 in Bylae B of kliente spesiale versoeke oor produkte of dienste 

aan die tuisnywerheid gerig het, het 70 persent te kenne gegee dat hulle nie spesiale 

versoeke gerig het nie. Die 30 persent (soos aangedui in fig 6.26) wat wei spesiale 

versoeke gehad het, het sender uitsondering positiewe reaksie verkry. 

0 10 20 30 40 50 60 70 
o/o 

Uit bogenoemde ontledings kan dus afgelei word dat die meerderheid kliente tevrede 

is met die diens en die gehalte van die produkte wat hulle by tuisnywerhede ontvang. 

Kliente voel oorwegend lojaal teenoor die tuisnywerhede waarby gereeld aangekoop 

word en is tevrede met hulle aankope. 

Klagtes wat geopper is, het verband gehou met die beperkte verskeidenheid produkte. 

Komplimente wat aan tuisnywerhede gegee is, het betrekking op: 

• 'n aangename atmosfeer 

• vriendelike personeel 

• vars produkte. 
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6.4.1.6 Klientefokus 

In antwoord op vraag 8 en 9 (Bylae B) is die volgende respons, ten opsigte van die 

tuisnywerheid se klientefokus (uit die oogpunt van die klient), verkry (kyk Tabel 6.18 en 

6.19). 

FREKWENSIE 

stem nie saam stem saam 

Ons tuisnywerheid ... 1 2 3 4 5 

... evalueer, prosesseer en reageer op inligting vanaf kliente 4 2 11 13 

ontvang 

... hanteer klagtes effektief en vinnig 1 2 16 11 

... bepaal sleutel produk- en dienseienskappe en hul relatiewe 2 17 11 

belangrikheid vir kliente 

... bly voor met veranderende kliente en markbehoeftes 2 5 12 11 

... evalueer en verbeter sy benadering tot die luister na en leer 1 4 16 7 

van kliente 

... bepaal en meet klientetevredenheid 2 4 13 11 

... volg kliente op met betrekking tot produkte, dienste, en 2 3 12 13 

onlangse transaksies om vinnige en opvolgbare terugvoer te 
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Kliente se persepsie met betrekking tot: 

... die algehele beeld van die tuisnywerheid (bv 

toeganklikheid, vinnige reaksie, kommunikasie, etiek) 

... die gehalte en antwerp van produkte en dienste 

... die prys van produkte 

... betroubaarheid van produkte en dienste 

... die vermoens en gedrag van die tuisnywerheid se 

werkers 

... die hantering van klagtes 

... hul voorneme om weer van die tuisnywerheid aan te 

koop 

... hul bereidheid om die 

Bespreking van navorsingsresultate 

FREKWENSIE 

negatief positief 

1 2 3 4 5 

2 11 17 

1 14 15 

2 3 17 8 

3 1 13 13 

2 1 9 18 

3 12 15 

2 10 18 

9 21 

Kliente wat in die ondersoek betrek is, se ervaring van die tuisnywerheid se diens, 

hantering van klagtes, die algehele beeld, gehalte en antwerp van die produkte en 

betroubaarheid van tuisnywerhede se produkte, was besonder positief. Aile 

respondente was van voorneme om weer van die tuisnywerheid aan te koop en was 

bereid om die tuisnywerheid aan te beveel. 

6.4.1. 7 Relatiewe belangrikheid van gehaltedimensies vir kliente 

Kliente is gevra om die belangrikheid van die verskillende gehaltedimensies van 

produkte en dienste van tuisnywerheide aan te dui (vraag 10 in Bylae B). Tabel 6.20 

verskaf 'n opsomming van die resultate. 
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PERSENTASIE 

nie so belangrik belangrik 

1 2 3 4 5 

Prys 13.4 6.7 23.3 23.3 33.3 

Higiene 3.3 10 86.7 

Beskikbaarheid 3.3 6.7 23.3 66.7 

Varsheid 3.3 23.3 73.4 

Produkverpakking 10 13.3 30 46.7 

Gesondheid 3.4 6.9 6.9 31 51.8 

Reuk 3.3 3.3 30 63.4 

Voorkoms (aantreklik) 3.3 36.7 60 

Gerieflikheid 3.3 6.7 33.3 56.7 

Voedingswaarde 3.3 13.3 26.7 16.7 40 

Smaak 26.7 73.3 

Diensfasiliteite 6.7 3.3 36.7 53.3 

Bereidheid om 'n diens te lewer 6.7 36.7 56.6 

Kommunikasie 13.3 40 46.7 

Uit tabel 6.20 kan afgelei word dat kliente 'n besondere hoe premie op higiene, varsheid 

en smaak van produkte plaas. Alhoewel die meeste alternatiewe hoe tellings op 'n 

skaal van 1 tot 5 het, is die prys en voedingswaarde van produkte in verhouding met 

die ander dimensies relatief minder belangrik. Hierdie resultate stem ook ooreen met 

die respons van tuisnywerheidbestuur. 

6.4.1.8 Gemeenskap se persepsie 

Kliente, wat deel vorm van die gemeenskap waarbinne die tuisnywerheid sake doen, 

het die algemene beeld van die tuisnywerheid soos volg geevalueer (kyk tabel. 6.21). 
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FREKWENSIE 

negatief positief 

1 2 3 4 5 

Tuisnywerheid se optrede as 'n verantwoordelike 2 8 7 13 

burger 

Tuisnywerheid se betrokkenheid by die 6 3 8 13 

gemeenskap waarbinne dit sake doen 

Tuisnywerheid se aktiwiteite om 1 5 2 6 16 

gesondheidsrisiko's, ongelukke, geraas, reuke en 

besoedeli te verminder en te voorkom 

Oor die algemeen gesien het die gemeenskap 'n besondere positiewe beeld van 

tuisnywerhede. Tuisnywerhede se optrede as 'n verantwoordelike burger, betrokken

heid by die gemeenskap en bekampingsaktiwiteite teen gesondheidsrisiko's, ongelukke, 

geraas, reuke en besoedeling word positief deur die gemeenskap waargeneem. 

6.4.2 Verskaffers 

Onderhoude is met 30 verskaffers van produkte en artikels, wat deur tuisnywerhede 

verkoop word, gevoer aan die hand van 'n gestruktureerde vraelys (kyk Bylae C). Hul 

persepsies, houdings en menings word vervolgens weergegee. 

6.4.2.1 Produkte gelewer 

Die oorgrote meerderheid verskaffers wat in die ondersoek genader is, I ewer gebak aan 

die tuisnywerhede. Enkeles het ook naaldwerkartikels vervaardig. Figuur 6.27 gee 'n 

uiteensetting van produkte wat verskaffers lewer. Dit stem ook ooreen met kliente se 

aankope en die bydrae gelewer tot tuisnywerhede se verkoopsinkomste. 
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6.4.2.2 Standaard van tuisnywerheidprodukte 

In antwoord op die vraag of verskaffers van mening was dat hul tuisnywerheid se 

produkte onder die standaard van ander voedselverskaffers was, was die meerderheid 

(86,7%) van mening dat hulle nie onder standaard was nie. Slegs 13,3 persent het 

gevoel dat hul produkte wei onder standaard was. Dit bevestig ook die positiewe 

siening van tuisnywerheidbestuur (90%) en kliente (70%). Figuur 6.28 verskaf 'n 

voorstelling van bogenoemde inligting. 
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Flguur 6.28: Gehaltestandaard van tulsnywerheldprodukte ten opslgte van 
ander voedselverskaffers (volgens verskaffers) 
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Diegene wat van mening was dat die gehalte van tuisnywerheidprodukte onder 

standaard van ander voedselverskaffers is, het grotendeels (75%) 'n groter verskeiden

heid produkte geeis - soos wat ook deur kliente aangevoer is. Van die verskaffers 

(25%) was van mening dat produkte varser behoort te wees (kyk fig 6.29). 

Flguur 6.29: Manlere hoe tulsnywerhede met produkte onder standaard van 
ander voedselverskaffers, kan verbeter (volgens verskaffers) 

D Groter verskeidenheid 

[II Meer vars produkte 
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6.4.2.3 Mededingendheid ten opsigte van gehalteprodukte 

Die positiewe gevoel van tuisnywerheidbestuur en kliente ten opsigte van hul tuisnywer

heid se gehalteprodukte in verhouding met die van mededingers, is ook deur die 

verskaffers bevestig (kyk vraag 4 in Bylae C). Sewentig persent van die verskaffers is 

van mening dat die gehalte van hul produkte baie beter is as die van ander tuisnywer

hede in die omgewing (kyk fig 6.30). 

6.4.2.4 

Baie beter 

Bietjie beter 

Dieselfde 

Bietjie swakker 

Baie swakker 

0 10 20 30 40 50 60 70 
% 

Aandag aan gehalte geskenk 

Die meeste verskaffers (70%) is van mening dat daar genoeg aandag aan gehalte in 

tuisnywerhede geskenk word. Slegs 10 persent voel dat gehalte nie genoeg beklem

toon word nie (kyk vraag 5 in Bylae C). Hierdie siening stem ook ooreen met die 

bestuur van tuisnywerhede se algemene gevoel (kyk fig 6.31). 
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Figuur 6.31: Aandag geskenk aan gehalte in tuisnywerhede (volgens 
verskaffers} 

70 1101 

" 
60 

50 

40 
% 

30 

20 

10 1101 f10j J10J 

t ..... I I j I .! 0 101 

I 
I 

I 
I 

I Min Genoeg 
Baie min Gemiddeld Teveel 

6.4.2.5 Toepassing van formele gehaltebestuur 

In antwoord op die vraag aan verskaffers (kyk vraag 6 in Bylae C) of daar enige vorm 

van formele gehaltebestuur toegepas word, het 70 persent aangedui dat dit wel die 

geval is (kyk fig 6.32). Dit is teenstrydig met tuisnywerheidbestuur se respons, waar die 

meeste aangedui het dat daar nie 'n vorm van formele gehaltebestuur toegepas word 

nie. 

Figuur 6.32: Vorm van formele gehaltebestuur (volgens verskaffers} 

D Ja 
~ Nee 
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Na verdere onderhoude (kyk vraag 6 in Bylae C) het dit egter aan die lig gekom dat 

verskaffers oor die algemeen 'n enger siening van formele gehaltebestuur het as wat 

die geval met tuisnywerheidbestuur is. Soos afgelei uit tabel 6.22 kan gesien word dat 

verskaffers se sienings aangaande gehaltebestuurpogings hoofsaaklik beperk is tot die 

kontrolering en proe om varsheid van produkte te toets en die keuring van lede. 

Tabel 6.22:. Manlere van fonnele gehaltebestuur. 

'~ '· Frekwensie 
. · .. · i .. 

Maniere van fonnele gehaltebestuur (n=21) 

Keurvanlede 5 

Proe aan die gebak op rakke 3 

Slegs goedgekeurde produkte word geneem 1 

Hulle reageer op klagtes van die publiek 3 

Gekyk na produkte se varsheid op daaglikse basis 9 

Kontrole op datums wat die produkte onttrek moet word 4 

6.4.2.6 Keuring as verskaffer 

Die oorgrote meerderheid verskaffers (82, 1 % ) word vooraf as verskaffer van die 

tuisnywerheid gekeur. Ongeveer 18 persent is aan geen keuringsprosedure onderwerp 

nie (kyk fig 6.33). 

Figuur 6.33: Keuring as verskaffer 

Q Ja 

LI Nee 
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Tabel 6.23 toon die vernaamste keuringsprosedures waaraan verskaffers onderwerp 

word. 'n Keuringspaneel wat aan produkte proe en dit op grond van smaak beoordeel 

bepaal gewoonlik of produkte geskik is vir verkoop aan kliente, al dan nie. (kyk vraag 

7 in Bylae C) 

Tabel 6.23: Wyse van keurlng van verskalffers 

Frekwensie Persentasie 

Voorafkeuring van verskaffers 

Keuringspaneel proe aan produkte 12 87.5 

Komitee kyk na varsheid, tekstuur en verkoopswaarde 2 8.3 

Foute uitgewvs en resepte is aeaee tot gehalte reg was 1 4.2 

6.4.2.7 Opleiding 

Soos in figuur 6.34 gesien kan word, het feitlik alle verskaffers aangedui dat hulle geen 

vorm van opleiding ontvang het nie. Die voorsiening van opleiding aan verskaffers van 

tuisnywerhede is dus 'n aspek wat definitief uitgesonder kan word en wat indringende 

aandag verdien. 

Figuur 6.34: Enige opleiding as verskaffer ontvang 

D Ja 

[I Nee 
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6.4.2.8 Formele gehalteverklaring 

Die oorgrote meerderheid verskaffers (86,2%) het nog nooit 'n formele 

gehalteverklaring van die tuisnywerheid waaraan hulle verskaf, gesien nie (kyk fig 

6.35). Dit stem ooreen met die aanduidings van tuisnywerheidbestuur dat daar nie 'n 

formele gehalteverklaring bestaan nie. lndien daar dus wel formele gehaltebestuur by 

tuisnywerhede toegepas word, is prosedures en stappe om gehalte te verseker nog 

nooit op skrif gestel en georden en aan lede en verskaffers gekommunikeer nie. 

6.4.2.9 

Figuur 6.35: Fonnele gehalteverklaring (volgens verskaffers) 

n=29 

D Ja 
~ Nee 

Kommunikasie vanaf kliente 

Op die vraag of klagtes, komplimente of versoeke van kliente op 'n gereelde basis aan 

verskaffers gekommunikeer word (kyk vraag 10 in Bylae C}, het 'n oorweldigende 

meerderheid (kyk fig 6.36) te kenne gegee dat dit wel die geval is (86,7%). Terug

voering deur kliente na verskaffers vind dus op 'n gereelde basis by tuisnywerhede 

plaas en dien as belangrike inset vir die verbetering van die gehalte van produkte. 
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Tabel 6.24: Verskatfers se persepsles ten opslgte van klllnte- en rnarkfokus 

n=30 

D Ja 

[I Nee 

6.4.2.10 Verskaffers se persepsies van die tuisnywerheid ten opsigte van 

markfokus 

Op 'n skaal van een tot vyf het verskaffers besondere hoe (positiewe) tellings aan die 

algehele beeld van die tuisnywerheid en die hantering van klagtes toegeken (kyk vraag 

11 in Bylae C). Tabel 6.24 gee 'n opsomming van die resultate. 

Flguur 6.36: Kommunlkasle vanaf klllnte (volgens verskatrers) 

Verskaffers se persepsies ten opsigte van: 

die algehele beeld van die tuisnywerheid (bv toeganklikheid, 

vinnige reaksie, kommunikasie, etiek) 

die gehalte en ontwerp van produkte en dienste 

die prys van produkte 

betroubaarheid van produkte en dienste 

die vermoens en gedrag van die tuisnywerheid se werkers 

de hantering van klagtes 

FREKWENSIE 

negatief 

1 2 3 4 

- 2 1 10 

- 1 2 13 

- 3 4 11 

- 4 1 10 

1 1 1 14 

- 4 1 4 

positief 

5 ;;< 

17 4.4 

14 4.3 

12 4.1 

15 4.2 

13 4.2 

21 4.4 
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6.4.2.11 Relatiewe be/angrikheid van gehaltedimensies uit die oogpunt van 

verskaffers 

Verskaffers is gevra om die belangrikheid van die verskillende gehaltedimensies aan 

te dui (kyk vraag 12 in Bylae C). Tabel 6.25 gee 'n opsomming van die evaluering. 

PERSENTASIE 

nle so belangrik belangrlk 

1 2 3 4 5 

Prys 3.3 30 23 43 

Higiene 37 63 

Beskikbaarheid 6.7 40 53 

Varsheid 10 90 

Produkverpakking 13 23 63 

Gesondheid 3.3 23 30 43 

Reuk 6.9 10 31 52 

Voorkoms (aantreklik) 3.3 6.7 23 67 

Gerieflikheid 17 47 37 

Voedingswaarde 10 6.7 30 30 23 

Smaak 3.3 23 73 

Diensfasiliteite 3.3 13 37 47 

Bereidheid om 'n diens te lewer 17 14 69 

Kommunikasie 3.6 7.1 18 71 

Die meerderheid verskaffers wat in die ondersoek betrek is, is van mening dat varsheid 

van produkte 'n besondere belangrike gehaltedimensie is. Ander gehaltedimensies wat 

besondere hoe prioriteit geniet het (in volgorde van belangrikheid), was: 

• smaak 

• kommunikasie 

• bereidheid om 'n diens te lewer · 



6-55 
Bespreking van navorsingsresultate 

• voorkoms 

Dit blyk dat verskaffers nie higiene in so 'n ernstige lig beskou as wat die 

tuisnywerheidbestuur en kliente dit beskou nie. 

6.4.2.12 Verskaffers se persepsie ten opsigte van die bestuur van mense 

Verskaffers wat in die ondersoek betrek is, moes die tuisnywerhede waaraan verskaf 

word, evalueer met betrekking tot die wyse waarop lede en werkers van die tuisnywer

heid bestuur word (kyk vrae 13, 14 en 17 in Bylae C). Tabelle 6.26, 6.27 en 6.28 

verskaf die resultate van die evaluasie op 'n skaal van een tot vyf. 

"me~~(yolgens versbtf-~) 
' ,. ' '/,, '\'; ' ' ·~'"'n\:>\:;h-, 

PERSENTASIE 

Onwaar Waar 

1 2 3 4 5 

Die tuisnywerheid orienteer nuwe lede/werkers 13 13 10 30 34 

Die tuisnywerheid vergoed en help mense om hul 10 17 3 30 40 

prestasies te verbeter 

Die tuisnywerheid bevorder bewustheid en is betrokke by 3 20 27 27 23 

gesondheids-, veiligheids- en omgewingsake 

Die tuisnywerheid bevorder bewustheid dat werkers 10 13 10 33 34 

aandeelhouers is 

Werkers in die tuisnywerheid werk as lede van 'n 13 10 7 40 30 

aanpasbare werkspan eerder as individue 

Die tuisnywerheid vestig en implementeer planne vir 14 21 24 24 17 

opvoeding en opleiding 

Die tuisnywerheid gebruik innoverende werkstrategiee en 7 7 12 37 37 

metodes om te verbeter 
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PERSENTASIE 

negatief positief 

Verskaffers se persepsies ten opsigte van: 1 2 3 4 5 

leierskap van die tuisnywerheid 7 13 27 53 

erkenning en beloning 17 10 33 40 

werknemerstoestande 7 7 7 47 33 

die tuisnywerheid se administrasie 13 3 33 50 

13 3 40 43 

PERSENTASIE 

JA NEE 

Bestuur die tuisnywerheid verhoudinge met verskaffers effektief om te 83.3 16.7 

verseker dat die gehalte van inkomende produkte en dienste deurlopend 

gemonitor en verbeter word? 

Is daar voortdurende verbetering in die gehalte van produkte wat van 76.7 23.3 

verskaffers ontvang word? 

Word verskaffers volgens hoe standaarde gekies? 80.0 20.0 

Word die werksfasiliteite (kombuise) van verskaffers op 'n gereelde 10.7 89.3 

grondslag ge"inspekteer? 

Word die gehalte van verskaffers se produkte formeel geevalueer? 76.7 23.3 

Kan verskaffers aanpas by ondememingsbehoeftes? 64.0 36.0 

Verskaffers het 'n besondere positiewe ervaring van leierskap en bestuur. Volgens 

werkers en lede word hulle gehelp om hul prestasies en werkswyses te verbeter. 

Verskaffers is veral tevrede met die wyse waarop tuisnywerhede se administrasie 

hanteer word. 
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Die meerderheid verskaffers (89,3%) het erken dat hul werksfasiliteite (kombuise) nie 

op 'n gereelde grondslag ge"inspekteer word nie. 

6.4.2.13 Verskaffers se persepsies van die bestuur van hulpbronne, inligting en 

prosesse 

Tabelle 6.29 en 6.30 verskaf 'n evaluering van die bestuur van hulpbronne, inligting en 

prosesse uit die oogpunt van die verskaffers (kyk vrae 15 en 16 in Bylae C). 

PERSENTASIE 

stem nie saam stem saam 

Tuisnywerhede ... 1 2 3 4 5 

gebruik verskaffers waaraan voorkeur gegee word 7 27 27 23 16 

verminder koste wat met inspeksie verband hou 7 21 26 21 25 

optimaliseer voorraad 14 32 25 29 

verminder en hersirkuleer afval 25 21 36 11 7 

PERSENTASIE 

stem nie saam stem saam 

Tuisnywerhede .•• 1 2 3 4 5 

... pas stelselstandaarde, byvoorbeeld gehaltestelsels 29 14 25 11 21 

soos ISO 9000 en HACCP, toe 

... moedig kreatiwiteit aan. 10 10 23 57 

... het streng standaarde ten opsigte van 10 4 13 73 
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Uit bogenoemde inligting kan afgelei word dat tuisnywerhede nie voldoende aandag 

skenk aan die vermindering en hersirkulering van skrootmateriaal nie. Die meerderheid 

tuisnywerhede pas ook nie stelselstandaarde (soos ISO 9000 of HACCP) toe nie, maar 

het wei streng standaarde ten opsigte van voedselprodukte se rakleeftyd. Die onder

soek het ook getoon dat tuisnywerhede moeite doen (kyk tabel6.29) om kreatiwiteit aan 

te moedig. 

6.4.3 Vergelyking tussen verskaffers en kliente 

Sekere vrae is aan die verskaffers sowel as aan die kliente gestel. Die partye se 

respons is vergelyk en die resultate word in tabelle 6.31 en 6.32 gegee. 

V9_1 4.40 0.855 4.43 0.817 -0.15 0.8879 

V9_2 4.33 0.758 4.43 0.678 -0.53 0.5925 

V9_3 4.06 0.980 4.03 0.808 0.14 0.8863 

V9_4 4.20 1.030 4.20 0.924 0.00 1.0000 

V9_5 4.23 0.935 4.43 0.858 -0.86 0.3917 

V9 6 4.40 1.069 4.30 0.915 0.38 0.6987 

Sleutel: 

Wat is kliente se persepsies volgens tuisnywerheidbestuur ten opslgte van: 

V9_1 die algehele beeld van die tuisnywerheid (bv toeganklikheid, vinnige reaksie, 

kommunikasie, etiek) 

V9_2 die gehalte en antwerp van ons produkte en dienste 

V9_3 die prys van ons produkte 

V9_4 betroubaarheid van ons produkte en dienste 

V9_5 die vermoi!ns en gedrag van die tuisnywerheid se werkers 

V9_6 die hanterlng van klagtes 
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V10_1 4.06 0.944 3.50 1.456 1.78 0.0790 

V10_2 4.63 0.490 4.80 0.610 -1.16 0.2483 

V10_3 4.46 0.628 4.53 0.776 -0.36 0.7160 

V10_4 4.90 0.305 4.70 0.534 1.77 0.0805 

V10_5 4.50 0.731 4.16 1.019 1.45 0.1511 

V10_6 4.13 0.899 4.06 1.222 0.23 0.8182 

V10_7 4.13 1.195 4.53 0.730 -1.56 0.1233 

V10_8 4.53 0.776 4.56 0.568 -0.18 0.8501 

V10_9 4.20 0.714 4.43 0.773 -1.21 0.2299 

V10_10 3.50 1.224 3.63 1.299 -0.40 0.6841 

V10_11 4.70 0.534 4.73 0.449 -0.26 0.7949 

V10_12 4.23 0.935 4.40 0.855 -0.72 0.4742 

V10_13 4.36 1.129 4.53 0.628 -0.70 0.4828 

V1 14 4.26 1.387 4.33 0.711 -0.73 0.4643 

Sleutel: 

V10_1 Prys 

V10_2 Higiene 

V10_3 Beskikbaarheid 

V10_4 Varsheid 

V10_5 Produkverpakking 

V10_6 Gesondheid 

V10_7 Reuk 

V10_8 Voorkoms (aantrekHk) 

V10_9 Gerieflikheid 

V10_10 Voedingswaarde 

V10_11 Smaak 

V10_12 Diensfas~itelte 

V10_13 Bereldheid om 'n diens te lewer 

V10_14 Kommunikasie 
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Nadat eenrigting ANOVA F-toetse op die data uitgevoer is, het die p-waardes op 'n 

0,01 vlak van beduidenheid geen beduidende verskille tussen verskaffers en kliente se 

persepsies uitgewys nie. 

6.5 KWALITATIEWE AFLEIDINGS UIT VRAELYSTE EN ONDERHOUDE 

GEMAAK 

Tuisnywerheidbestuur is in vraag 26 in die posvraelys (kyk Bylae A) gevra om 'n 

rangorde van kernelemente vir 'n totalgehaltebestuursmodel te verskaf. Die 

kernelemente volgens waarneming, en uit onderhoude verkry, word hierby ge"integreer 

en gelys onder die kategoriee soos in die proto-model vir TQM in hoofstuk 4 voorgestel. 

Let wei: Elemente wat kursief gedruk is, kom nie in die proto-model voor nie, en moet 

ge"integreer word in die finale TQM model vir tuisnywerhede. 

• Leierskap (kultuur, innovasie, normstelling en voorbeeld) 

* lnnovasie en kreatiwiteit 

* Leiers wat 'n kultuur van gehalte skep 

* Bestuur wat met hul eie produkte 'n voorbeeld stel. 

• Beleid en strategie 

* lmplementering en beklemtoning van tegnologiese hulpmiddels. 

• Kliente- en markfokus 

* 

* 

* 

* 

Dienslewering aan kliente - vriendelike, vinnige diens word vereis. 

Evaluering van kliente se voorkeure. 

Pas aan by kliente se voorkeure, byvoorbeeld verpakkings wat geskik is 

vir sekere behoeftes (massaverpakking van koekies en beskuit vir 

vakansietye, variasie van klein sout- en soetgebak in dieselfde houer, 

Kleiner koeke en terte vir kleiner gesinne, kleiner verpakking vir ouer 

mense en enkellinge). 

Fokus op kliente se behoefte aan verskeidenheid. Hierdie aspek het 



* 
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gereeld in onderhoude na vore gekom. Kliente verwag kreatiwiteit en 'n 

grater verskeidenheid produkte en artikels. 

Persoonlike diens en belangstelling in kliente. 

• Bestuur van mense (respek vir mense, spanwerk, opleiding, gesondheid, 

veilige werksplek, werknemerbetrokkenheid) 

* 

* 

* 

Onderlinge samewerking tussen verskaffers. 

Werknemersbetrokkenheid en -bemagtinging - lede/verskaffers moet 

elkeen die verantwoordelikheid dra om te sorg dat produkte van 'n hoe 

standaard aangebied word. 

Opleiding moet aan werkers en verskaffers verskaf word. 

• Leweransierverhoudinge 

* 

* 

* 

* 

* 

Onderlinge samewerking tussen verskaffers. 

Tydige aflewering. 

Streng keuring van verskaffers. 

Bestanddele vir produkte behoort vanaf 'n goedgekeurde leweransierslys 

aangekoop word. 

Gehalte van bestanddele in produkte moet die deurslaggewende faktor 

wees (nie prys nie). 

• Hulpbron- en inligtingbestuur 

* Bates moet effektief benut word en die gebou/tuisnywerheidwinkel moet 

in stand gehou word. Aandag aan die netheid en voorkoms van die 

winkel behoort prioriteit te geniet. 'n Aangename verkoopsatmosfeer 

moet in die winkel heers. 

• lnligting en kommunikasie 

* Kommunikeer inligting aangaande klientvoorkeure asook resultate van 

steekproewe vir gehaltebeheer aan verskaffers. 

• Prosesse (HACCP, ISO 9000, SPC) 



* 

* 

* 

* 

* 
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Beheer van diefstal. 

Doeltreffende administratiewe prosesse. 

Hersien standaarde vir produkte. 

Bespreking van navorsingsresultate 

Prosesse om te verseker dat higieniese praktyke tydens aile stadiums 

toegepas word. 

lnspeksie van werksfasiliteite deur bestuur, aangesien gesondheids- en 

munisipale regulasies dit nie meer vereis nie. 

• Ondernemingsresultate (finansiele prestasies en produk-/diensgehalte) 

* 

* 

* 

* 

Voorkoms van produkte en artikels. 

Varsheid van produkte. 

Dienslewering aan kliente. 

Direksie ontvang mini male vergoeding vir die hantering van bestuursake 

soos strategiese beplanning, menslike hulpbronne en bemarking. Moti

veringsinsentiewe vir direksie (in die geval van kooperatiewe tuisnywer

hede is nodig. 

• lnvloed op gemeenskap 

Die algemene beeld van tuisnywerhede as verskaffers van eg Suid-Afrikaanse 

produkte van gehalte moet bevorder word. 

• Beheer: terugvoering, innovasie en lering 

* Daaglikse beheer van varsheid en gehalte van produkte deur middel van 

kontrole van rakleeftyd. 

* Vraelys en proeftafel aan kliente voorgehou vir kommentaar wat kan dien 

as insette vir verbetering van gehalte van diens en produkte. 

• Strategiesebeplanningsprosesse (prosesgefokus en voorkomingsgeba

seerd) 

* Doelgerigte strategiese beplanningsprosesse. 

In die onderhoude met verskaffers is die waarde van bywoning van HIT SA konferensies 
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gereeld beklemtoon en uitgelig. Tydens hierdie konferensies word waardevolle wenke, 

inligting en demonstrasies aan verskaffers gegee. Tydskrifte soos "Die Bakker" en 

ander literatuur word ook op 'n gereelde basis aan lede voorsien en dien as 'n 

belangrike opleidingshulpmiddel. 

Kliente waarmee onderhoude gevoer is, het aangedui dat hulle bereid is om lang 

afstande af te h3 om die unieke, vars, eg Suid-Afrikaanse produkte te bekom wat deur 

sommige tuisnywerhede aangebied word. Die besonderse voorkoms en atmosfeer in 

tuisnywerhede is ook uitgesonder. 

Verskaffers het die voordele van die kooperatiewe ondernemingsvorm beklemtoon, 

aangesien elke lid 'n aandeelhouer is en persoonlike belang by die tuisnywerheidwinkel 

het. Hierdie ondernemingsvorm dien ook as motivering om puik gehalteprodukte te 

lewer en om medelede (aandeelhouers) aan te spoor om dieselfde te doen. 

Bestuur van tuisnywerhede het aangevoer dat mededinging elke dag feller word (ook 

met betrekking tot ander voedselverskaffers). Tuisnywerhede moet dus voortdurend 

deur vernuwing en kreatiewe denke produkte daarstel wat uniek is en van 'n hoer 

gehalte as die van mededingers is. 

6.6 SAMEVATTING 

Die respondente van die posvraelys (wat aan aile tuisnywerhede gepos is) is in vier 

groepe verdeel, naamlik kooperatiewe tuisnywerhede wat formele gehaltebestuur 

toe pas, kooperatiewe tuisnywerhede sander formele gehaltebestuur, nie-kooperatiewe 

tuisnywerhede met formele gehaltebestuur en nie-kooperatiewe tuisnywerhede sander 

formele gehaltebestuur. Nadat data wat in die ondersoek ingesamel is aan Scheffe 

toetse onderwerp is, het dit veral geblyk dat daar beduidende verskille tussen koo

peratiewe tuisnywerhede wat formele gehaltebestuur toepas en nie-kooperatiewe 

tuisnywerhede sander formele gehaltebestuur voorkom. Die sogenaamde p-waarde 

wat deur die rekenaarprogram saam met elke toetsstatistiek gegee is, het inligting 

aangaande die waarskynlikheid dat bepaalde resultate pertoeval kan voorkom, verskaf. 
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lndien die p-waarde kleiner as 'n beduidendheidspeil van 0,01 was, is die gevolg

trekking gemaak dat die statistieke beduidend is. 

Tuisnywerhede wat 'n vorm van formele gehaltebestuur toepas, is meer positief op 

verskeie gebiede geevalueer. Die statistiese ontleding toon egter dat die onderne

mingsvorm waarin sake gedoen word 'n definitiewe invloed op resultate het. 

Kooperatiewe tuisnywerhede is die gewildste ondernemingsvorm en bied die meeste 

voordele aan lede (eienaars). Kooperatiewe tuisnywerhede (met of sander formele 

gehaltebestuur) en nie-kooperatiewe tuisnywerhede met formele gehaltebestuur, 

verskil beduidend op die 0,01 vlak ten opsigte van bestuur se persoonlike 

betrokkenheid by gehalteverbeteringsaktiwiteite. Die Scheffe toets toon beduidende 

verskille tussen kooperatiewe tuisnywerhede met formele gehaltebestuur en nie

kooperatiewe tuisnywerhede sander formele gehaltebestuur, vera I ten opsigte van die 

wyse waarop nuwe lede/werkers orienteer word. Kooperatiewe tuisnywerhede wat 

formele gehaltebestuur toepas, beskou die orientering van nuwe lede/werkers in 'n 

ernstige lig. Beduidende verskille is ook uitgewys tussen kooperatiewe tuisnywerhede 

(met of sander formele gehaltebestuur) en nie-kooperatiewe tuisnywerhede wat wei 

formele gehaltebestuur toepas ten opsigte van hul betrokkenheid by gesondheids-, 

veiligheids- en Die ideale alternatief is dus 'n kooperatiewe besigheidsvorm en die 

toepassing van 'n formele gehaltebestuurprogram. 

Die kliente en verskaffers waarmee onderhoude gevoer is, het oor die algemeen 

beskou nie ernstige probleme ondervind met die gehalte van produkte wat tuisnywer

hede lewer nie. Tuisnywerheidprodukte word deurgaans beskou as van hoer gehalte 

as die van ander voedselverskaffers. Kliente plaas 'n besondere hoe premie op 

higiene. Hierdie siening word nie noodwendig deur verskaffers ondersteun nie, 

aangesien varsheid en kommunikasie as belangrike gehaltedimensies van produkte 

deur hulle ge"identifiseer is. 

Elemente vir 'n totalegehaltemodel, soos gesien deur tuisnywerheidbestuur, is met die 

van die proto-totalegehaltemodel vergelyk en dit blyk dat aspekte wat verband hou met 

tegnologiese hulpmiddels by die proto-totalegehaltebestuursmodel gevoeg moet word. 
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Ander aspekte wat ingesluit moet word, behels die aankoop van bestanddele vir 

produkte vanaf 'n goedgekeurde leweransierslys, beheer van diefstal en die instelling 

van doeltreffende admnistratiewe prosesse. 
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SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

7.1 INLEIDING 

Die fundamentele probleem waarop hierdie studie gebaseer is, is dat die meeste 

tuisnywerhede in gebreke bly om totale gehalte effektief te bestuur en toe te pas by die 

verskaffer en die afsetpunt en dat 'n totalegehaltemodel vir tuisnywerhede ontbreek. 

Die probleem is ontleed deur 'n literatuurstudie in hoofstukke 2, 3 en 4 te doen waarop 

die empiriese ondersoek gebou is. Die empiriese ondersoek was tweeledig van aard, 

naamlik op makro- en mikrovlak. Empiriese data is verkry van posvraelyste aan aile 

tuisnywerhede in Suid-Afrika. Dieptestudie-ondersoeke deur middel van waarneming, 

onderhoude en gestruktureerde vraelyste aan tuisnywerheidbestuur, verskaffers en 

kliente van drie gekose tuisnywerhede is op mikrovlak uitgevoer om hul persepsies oor 

die gehalte van produkte en bestuur van totale gehalte in tuisnywerhede te ontleed. 

Hierdie data is in hoofstuk 6 weergegee. 

Die finale gevolgtrekkings en aanbevelings wat uit die studie spruit, is gestruktureer om 

die hipotesestellings (kyk hoofstuk 1, afd 1.6) te ondersteun. Hoofstuk 7 word ingelei 

met 'n oorsig van die teoretiese onderbou, waarna 'n samevatting en die belangrikste 

gevolgtrekkings en aanbevelings, soos uit die empiriese ondersoek verkry is, 

weergegee word. Ten slotte word 'n finale aangepaste totalegehaltebestuursmodel vir 

tuisnywerhede saamgestel en aangebied. 
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7.2 'N OORSIG VAN DIE SEKONDERE NAVORSING 

7.2.1 Ewolusie van TQM 

'n Perspektief op TQM is in hoofstuk 2 verkry, deur die pad wat TQM tot vandag geloop 

het, te bestudeer. Gehaltebestuur het voorheen slegs na inspeksie van klaarver

vaardigde produkte verwys, terwyl TQM gehalteverbeteringsaksies in aile 

ondernemingsfunksies vereis. TQM behels nie slegs produkgehalte nie, maar sluit in 

aile aktiwiteite wat elke werknemer uitvoer. 

Veranderinge in die benadering tot TQM is in vyf eras uiteengesit, naamlik: 

• Die vakmanskapera - kopers vertrou op die vaardighede en reputasie van 

opgeleide, ervare vakmanne. 

• Die inspeksie-era - meetinstrumente en inspekteurs is gebruik om gehalte te 

bepaal. 

• Die statistiese gehaltebeheerera - getalle is afgelei na die meting van prosesse 

en produkte en hulpmiddele, soos statistiese beheerkaarte en wetenskaplike 

steekproefneming is gebruik. 

• Die bestuursera- 'n pro-aktiewe benadering is gevolg, waartydens gehalte in die 

ontwerpstadium ingebou word en nie eers tydens finale inspeksie nie. 

• Die strategiese gehaltebestuursera - 'n sistematiese benadering vir die stel en 

bereiking van gehaltedoelwitte regdeur die onderneming word gedefinieer. 

7.2.2 Belangrikheid van TQM in tuisnywerhede 

Een uit elke vier families is betrokke by die tuisnywerheidbedryf met 'n jaarlikse omset 

van meer as R2 000 miljoen (sien afd 2. 7.1 ). Een van die gewildste metodes om ekstra 

geld tuis te verdien, is vrouens wat konfyt maak, koeke bak en naaldwerkartikels 

vervaardig. Met afdankings aan die orde van die dag, word dit nie meer net 'n ekstra 

inkomste nie, maar 'n oorlewingsfaktor. Die tuisnywerheidbedryf groei vinnig, namate 

ekonomiese druk en toenemende werkloosheid mense dwing om enige manier te vind 

om te oorleef. 
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Tuisentrepreneurskap kan 'n belangrike oplossing vir grootskaalse werkloosheid bied 

en 'n belangrike rol in die ekonomie speel. Hierdie werk lei tot kapitaalvorming en op 

die manier kan werk vir mense geskep word en ekonomiese knelpunte kan verlig word. 

Verbeterde gehalte vir tuisnywerhede kan die verskil tussen 'n gemiddelde en 'n goeie 

jaar, of tussen mislukking en sukses beteken. Die tuisnywerhede wat suksesvol is, 

meet elke oomblik seek na maniere om produktiwiteit te verbeter. As die fokus op TQM 

is, sal produktiwiteit noodwendig volg. 

'n Ernstige probleem wat tuisnywerhede be"invloed, is die feit dat enige persoon nou 

sander belastingheffing en bokoste goedkoper gebak as tuisnywerhede kan lewer as 

gevolg van deregularisering. Hierdie navorsingsondersoek het egter bevind dat 

belangstelling in tuisnywerhede steeds floreer omdat die kooperatiewe aksie vir lede 

verskeie voordele inhou. 

7.2.3 Beplanning, beheer en verbetering van gehalte 

Die beplanning, beheer en verbetering van gehalte en die implementering van 'n 

HACCP stelsel is volledig in hoofstuk 3 bespreek. 

7.2.3.1 Gehaltebeplanning, die gehaltebeleid en -handleiding 

Gehaltebeplanning vereis dat strategiee uitgewerk en doelwitte gestel meet word vir die 

kart en lang termyn. Gehaltebeplanning is die aktiwiteit wat kliente se behoeftes bepaal 

en produkte en prosesse ontwikkel wat nodig is om daardie behoeftes te bevredig. 'n 

Gehaltestelsel wat binne die reels van ISO 9000 antwerp word, sal geskikte vlakke van 

beplanning identifiseer en dokumenteer om take uit te veer. 

Gehaltebeleid is die hart van enige onderneming wat streef na 'n reputasie van goeie 

gehalte. Elke lig van die onderneming behoort bewus te wees van die inhoud van die 

gehaltebeleid en meet die betekenis en inhoud daarvan verstaan. 
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7.2.3.2 Beheer van gehalte 

Gehaltebeheer verwys na aile operasionele tegnieke en aktiwiteite wat produk- of 

diensgehalte volgens gespesifiseerde vereistes in stand hou en drie tipes kan onderskei 

word: 

(1) Pro-aktiewe gehaltebeheer voordat die aktiwiteit of proses uitgevoer word. 

(2) Homeostatiese gehaltebeheer terwyl die aktiwiteite uitgevoer word. 

(3) Re-aktiewe gehaltebeheer wat op voltooide aksies konsentreer. 

7.2.3.3 Verbetering van geha/te 

Die beste manier om 'n produk te verbeter, is om voortdurend die prosesse waardeur 

dit gemaak word, te verbeter. Verbeteringsprosesse kan uiteindelik 'n punt bereik waar 

die koste van verbetering, die voordele daaruit verkry, sal oortref. Vir sommige onder

nemings dui dit dan 'n behoefte vir 'n radikale prosesherontwerp aan. Nadat 'n deur

braak bereik is, kan klein, inkrementele verbeteringsprosesse (kaizen) weervoortgaan. 

7.2.3.4 Die HACCP stelsel 

Die HACCP konsep is 'n sistematiese benadering tot die identifisering, beraming en 

beheer van voedselgevare. HACCP is 'n inherente deel van voedselgehalte en verskaf 

Ieiding in verband met risiko's wat tydens prosessering, voorbereiding en berging van 

voedsel voorkom. 

Die implementering van HACCP behels 'n spanpoging wat die verskillende funksies in 

'n onderneming laat saamwerk. 'n Gehaltevoordeel wat verkry word, is dat die produk 

se rakleeftyd verleng kan word, wat 'n vermindering in klagtes van kliente en verbetering 

van verkope tot gevolg mag he. HACCP is die mees effektiewe en praktiese strategie 

vir die beheer van gevare en versekering van voedselveiligheid deur die voedselstelsel. 
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7.2.4 'n Proto-model vir TQM by tuisnywerhede 

In hoofstuk 4 is 'n proto-model vir TQM by tuisnywerhede uit 'n verskeidenheid teoriee, 

gehaltekonsepte, definisies en benaderings uit die literatuur ontwikkel. Hierdie 

teoretiese model is hoofsaaklik gebaseer op die volgende: 

• Elemente van TQM volgens Adendorff en De Wit (1997:187). 

• TQM model van Oakland. 

• South African Excellence Model (SAEM). 

• European Foundation for Quality Management (EFQM) model. 

• Australiese Uitnemendheidsmodel. 

• Gehaltemodel van Kanada (Canadian Quality Award, CQA.). 

• HACCP en SABS ISO 9000-modelle. 

Die SAEM ('n selfwaarderingsmodel) was egter deurslaggewend vir die ontwikkeling 

van die teoretiese TQM model vir tuisnywerhede, aangesien dit spesifiek aangepas is 

vir Suid-Afrikaanse ondernemings en elemente van ander internasionaal-aanvaarde 

modelle insluit. 

Daar bestaan nie 'n totalegehaltemodel vir tuisnywerhede wat as eenvormige verwy

singsraamwerk kan dien nie. Die implementering van 'n totalegehaltemodel kan die 

volgende vir tuisnywerhede bied: 

• Die vermorsing van voedsel kan verminder. 

• Die gehalte van vervaardigde voedselprodukte kan verhoog. 

• Voedselveiligheid en -higiene kan verbeter. 

• Die voortbestaan van tuisnywerhede kan verseker word. 

7.3 DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

Die navorsingsproses is uitgevoer deur 'n posvraelys te stuur aan aile tuisnywerhede 

in Suid-Afrika in die populasie ( 121 volgens die lys van tuisnywerhede deur die Buro vir 

Marknavorsing verskaf). Teen die afsnydatum (15 Oktober 1999) is 75 bruikbare 

vraelyste ontvang wat 'n gemiddelde responskoers van 61,9 persent teweeg gebring 
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het. 

Die ondersoek was tweeledig van aard, op makro- en mikrovlak. Op makrovlak is 'n 

posvraelys gebruik om aile tuisnywerhede te betrek, terwyl 'n dieptestudie-ondersoek 

deur middel van waarneming, onderhoude en gestruktureerde vraelyste op mikrovlak 

uitgevoer is. Die posvraelys is verkort en aangepas deur die vraelysitems spesifiek op 

die mikrovlakondersoek van toepassing te maak. Aparte vraelyste vir die verskaffers 

en kliente van drie gekose tuisnywerhede is opgestel. Vraelyste is gedurende die 

peri ode 20 September 1999 tot 15 Oktober 1999 aan tien verskaffers en tien kliente van 

bogenoemde tuisnywerhede verskaf en terugontvang. Vraelyste is persoonlik deur die 

navorserterugontvang tydens 'n kort onderhoud. Hierna het onderhoude van twee ure 

met die bestuur van elk van die drie tuisnywerhede gevolg. Direkte waarneming is tot 

die tuisnywerheidwinkel van die drie gekose tuisnywerhede beperk. 

Die Statistical Analysis System (SAS) is in die ondersoek gebruik vir die statistiese 

verwerking van die navorsingsdata. 'n Verskeidenheid bevinding is gemaak waarvan 

die belangrikste in die volgende paragrawe bespreek word. 

7.4 GEVOLGTREKKINGS 

7.4.1 Ondernemingsvorm 

Die ondersoek het getoon dat tuisnywerhede wat as 'n handelskooperasie bedryf word, 

die meeste voordele bied vir aile partye wat betrokke is. Alhoewel enige persoon nou 

as gevolg van deregulering sander belastingheffing en bokoste goedkoper gebak as 

tuisnywerhede kan lewer, baat lede steeds finansieel daarby omdat die kooperatiewe 

aard van tuisnywerhede verskeie voordele inhou. Aile lede dra die risiko en is 

gemotiveerd om produkte van puik gehalte te verskaf, aangesien dit direkte positiewe 

finansiele implikasies vir hulle almal inhou. 
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7.4.2 Gehalte van tuisnywerheidprodukte 

Die meerderheid respondente was van mening dat die gehalte van tuisny

werheidprodukte nie onder standaard ten opsigte van die van ander voedselverskaffers 

is nie. Daar is ook 'n lojaliteit by tuisnywerheidbestuur, verskaffers en kliente bespeur 

teenoor 'n spesifieke tuisnywerheid, aangesien die meeste respondente die gehalte van 

'n spesifieke tuisnywerheid se produkte hoer geag het as die van mededingers. 

Dit blyk dat die meerderheid respondente voel dat daar nie meer tyd en aandag aan die 

toepassing van gehalte afgestaan behoort te word nie. Kwalitatiewe inligting uit 

onderhoude verkry wys egter daarop dat respondente gehalte en totalegehaltebestuur 

as sinonieme beskou en gehaltebeheer beperk tot die inspeksie van klaarvervaardigde 

produkte wat by die tuisnywerheidwinkel afgelewer word. 

7.4.3 Formele gehaltebestuur 

Slegs sowat die helfte van aile respondente het aangedui dat 'n mate van formele 

gehaltebestuur in die tuisnywerheid toegepas word. Diegene wat wei 'n tipe formele 

gehaltebestuursprogram in plek het, het dit eers redelik onlangs (korter as vier jaar) 

ge"implementeer. Die ondersoek het egter getoon dat tuisnywerhede met 'n formele 

gehaltebestuursprogram sonder uitsondering op aile elemente van die proto-model vir 

totalegehaltebestuur by tuisnywerhede, beter resultate to on teenoor die wat nie formele 

gehaltebestuur toepas nie. 

Weinig tuisnywerhede het egter 'n gehaltebeleid of -handleiding of enige formele 

gehalteverklaring op skrif. Geen vorm van gehaltebeplanning wat strategiee en 

doelwitte vir die kort en lang termyn stel, word aan lede en verskaffers gekommunikeer 

nie. Gehaltebeplanning vorm die basis vir gehaltebeheer en -verbetering. Sonder 

strategiese gehaltebeplanning is pro-aktiewe, homeostatiese en re-aktiewe 

gehaltebeheer onmoontlik. 

Die verskillende partye het in die vraelyste en tydens onderhoude tel kens die behoefte 
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aan 'n grater verskeidenheid produkte en kreatiwiteit uitgespreek. Aangesien geen 

tuisnywerhede wat in die ondersoek betrek is melding gemaak het van die toepassing 

van gehaltebeheertegnieke (hulpmiddels) nie, kan afgelei word dat 'n definitiewe 

leemte op hierdie gebied bestaan en dat hulpmiddels, soos dinkskrums, 'n oplossing 

kan bied. 

7 .4.4 Gehaltebeheerstelsels {HACCP en ISO 9000) 

Die meerderheid tuisnywerhede (85,7%) pas geen stelselstandaarde toe nie. Geen 

respondent het in die kwalitatiewe vrae in die vraelyste en onderhoude tydens die 

dieptestudie melding gemaak van HACCP of ISO 9000 stelsels nie. In die onderhoude 

het aile partye, sander uitsondering, nog nooit eers van die begrippe HACCP of ISO 

9000 gehoor nie. 

Aangesien verskeie tuisnywerhede ook lede van die tuisnywerheidvereniging, HITSA, 

is, kan afgelei word dat die konsepte HACCP of ISO 9000 nog nooit op enige stadium 

deur die vereniging ter sprake gekom het nie. Aangesien HACCP 'n inherente deel van 

voedselgehalte is wat Ieiding verskaf in verband met risiko's wat tydens prosessering, 

voorbereiding en berging van voedsel voorkom, behoort dit deel te vorm van 

tuisnywerhede se totalegehaltebestuurprogram. 'n Verdere gehaltevoordeel wat 'n 

HACCP stelsel vir tuisnywerhede inhou, is dat die produkte se rakleeftyd verleng kan 

word, en dit kan 'n styging in verkope en 'n vermindering in verkwisting tot gevolg he. 

7.4.5 Higiene as gehaltedimensie 

Die ondersoek het aan die lig gebring dat 89 persent van die verskaffers se 

werksfasiliteite nog nooit op enige wyse ge"inspekteer is of vir higieniese praktyke 

getoets is nie. Aile munisipale regulasies wat voorheen inspeksie van kombuise deur 

inspekteurs vereis het, het verval. Slegs klaarvervaardigde produkte word by die 

tuisnywerheidwinkel inspekteer. Hierdie taak moet nou deur die direksie van 

tuisnywerhede oorgeneem word, aangesien die ondersoek toon dat kliente veral 'n 

besondere hoe premie op higiene as gehaltedimensie plaas. 
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Alhoewel die meerderheid kliente tevrede is met die voorkoms, varsheid en/of smaak 

van tuisnywerhede se produkte en bereid is om 'n hoer prys daarvoor te betaal, het 

hulle geen waarborg dat produkte in higieniese toestande vervaardig is nie. 'n Verdere 

bron tot kommer is die feit dat verskaffers nie kliente en tuisnywerheidbestuur se 

besorgdheid oor higiene deel nie. Varsheid, smaak en effektiewe kommunikasie is as 

belangrike gehaltedimensies deur hulle uitgesonder. 

In die lig van bogenoemde, kan die toepassing van HACCP aansienlik bydra om 'n 

gehaltekultuur met higiene as 'n belangrike prioriteit te vestig. Daar kan konkrete 

bewyse van CCP's (Critical Control Points) aan kliente verskaf word, wat kliente

tevredenheid en positiewe finansiele resultate tot gevolg sal he. 

7.4.6 Effek van organisatoriese vorm, ondernemingsvorm en formele gehalte

bestuur op TQM 

7.4.6.1 Leierskap 

Die studie het bewys dat kooperatiewe tuisnywerhede wat formele gehaltebestuur 

toepas se siening ten opsigte van sekere aspekte van leierskap beduidend verskil van 

die van tuisnywerhede wat nie 'n kooperatiewe ondernemingsvorm gebruik nie en geen 

vorm van formele gehaltebestuur toepas nie. By kooperatiewe tuisnywerhede waar 

formele gehaltebestuur toegepas word, het bestuur 'n duidelike verklaring van 

gehaltewaardes en 'n gehaltebeleid opgestel om personeel se optrede en aksies te rig. 

Tuisnywerheidbestuur is voortdurend besig om hul eie leierskapstyl te evalueer en te 

verbeter. Bestuur besef ook die erns van die impak van die tuisnywerheid se produkte, 

dienste, fasiliteite en aktiwiteite op die gemeenskap en is sensitief vir enige seine vanuit 

die gemeenskap. Nie-kooperatiewe tuisnywerhede sander formele gehaltebestuur het 

nog nie die erns van bogenoemde aspekte besef nie. 

Kooperatiewe tuisnywerhede (met of sander formele gehaltebestuur) en nie

kooperatiewe tuisnywerhede met formele gehaltebestuur, verskil beduidend op die 0,01 

vlak ten opsigte van bestuur se persoonlike betrokkenheid by gehalteverbeterings-
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aktiwiteite. 

'n Leemte wat in die algemeen by tuisnywerhede ten opsigte van leierskap 

ge"identifiseer is, is dat bestuur nie vergoedingstelsels gebruik om verbetering en 

betrokkenheid van lede/werkers te ondersteun nie. Daarword ook nie genoeg opleiding 

verskaf om 'n "learning organisation" te vorm nie. 

7.4.6.2 Beleid en strategie 

Die wyse waarop tuisnywerhede beleid en strategie formuleer, ontplooi, hersien en 

omskakel in planne en aksies is ondersoek. Daar is bevind dat kooperatiewe 

tuisnywerhede met formele gehaltebestuur beduidend verskil van nie-kooperatiewe 

tuisnywerhede wat geen formele gehaltebestuur ten opsigte van aspekte van beleid en 

strategie toepas nie. Eersgenoemde is sodanig gestruktureer dat beleid en strategie 

effektief uitgevoer kan word. Beleid en strategie word ook voortdurend verbeter en 

aangepas. 

Laasgenoemde moet egter gesien word in die lig van die feit dat bevind is dat weinig 

tuisnywerhede enige formele, geskrewe gehaltebeleid en strategie het. Oor die 

algemeen gebruik tuisnywerhede nie mededingernormstellingmaatstawwe vir gehalte

prestasie as 'n belangrike inset in die strategiesebeplanningsproses nie. Veral koo

peratiewe en nie-kooperatiewe tuisnywerhede sander formele gehaltebestuur meet nie 

prestasie relatief tot planne nie en verbeter en pas nie hul beleid en strategie aan nie. 

7.4.6.3 Kliente- en markfokus 

Kooperatiewe tuisnywerhede, wat wei 'n vorm van formele gehaltebestuur toepas, het 

beter presteer ten opsigte van: 

• die bepaling en meting van klientetevredenheid 

• die evaluering en verbetering van bestuur se benadering tot die luister na en leer 

van kliente 

• kliente se persepsies van die gehalte en ontwerp van die tuisnywerheid se 
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produkte en dienste 

• kliente se ervaring van die pryse van produkte 

• kliente se siening van die vermoens en gedrag van die tuisnywerheid se werkers 

en bestuur s~ hantering van klagtes. 

Respondente (tuisnywerheidbestuur) is gevra om die belangrikheid van die verskillende 

gehaltedimensies aan te dui. Op 'n skaal van 1 tot 5 het aile gehaltedimensies hoe 

tellings gehad. Die volgende dimensies (in volgorde van belangrikheid) kan egter 

uitgesonder word: 

• higiene 

• varsheid 

• smaak 

• voorkoms 

• produkverpakking 

• bereidheid om 'n diens te lewer. 

Gehaltedimensies wat nie so 'n hoe prioriteit geniet nie, was prys en voedingswaarde 

van produkte. Dit blyk dus dat higieniese toestande 'n belangrike faktor is in die 

vervaardiging en aanbieding van produkte. Vars en smaaklike produkte wat aantreklik 

vertoon en netjies verpak is, asook die bereidheid van werkers in die tuisnywer

heidwinkel om 'n vinnige, vriendelike diens te lewer, sallojale kliente wat bereid is om 

'n hoer prys te betaal, verseker. 

7.4.6.4 Bestuur van mense 

Die ondersoek het duidelike verskille uitgewys tussen kooperatiewe tuisnywerhede met 

formele gehaltebestuur en nie-kooperatiewe tuisnywerhede sander formele gehalte

bestuur, veral ten opsigte van die wyse waarop nuwe lede/werkers orienteer word. 

Kooperatiewe tuisnywerhede wat formele gehaltebestuurtoepas beskou die orientering 

van nuwe lede/werkers in 'n meer ernstige lig. 

Beduidende verskille is ook uitgewys tussen kooperatiewe tuisnywerhede (met of 
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sonder formele gehaltebestuur) en nie-kooperatiewe tuisnywerhede wat wei formele 

gehaltebestuurtoepas ten opsigte van hul betrokkenheid by gesondheids-, veiligheids

en omgewingssake en die bevordering van bewustheid van bogenoemde sake. 

Werkers/lede se siening en ervaring van leierskap van tuisnywerhede verskil. Lede van 

kooperatiewe tuisnywerhede wat formele gehaltebestuur toepas se persepsies met 

betrekking tot die leierskap van die tuisnywerheid toon 'n positiewe ervaring. 

Oor die algemeen vestig en implementeer tuisnywerhede nie pi anne vir opvoeding en 

opleiding nie. 

7.4.6.5 Bestuur van hulpbronne en inligting 

Die ondersoek toon verskille ten opsigte van tuisnywerhede se ontleding en hersiening 

van ondernemingsprestasies. Kooperatiewe tuisnywerhede wat formele gehaltebestuur 

toepas, ontleed ondernemingsprestasies om afleidings te maak wat toekomstige 

aktiwiteite en prosesse rig. 

Oor die algemeen poog tuisnywerhede nie om koste te verminder wat met inspeksie 

verband hou nie. Alhoewel inspeksie by tuisnywerhede slegs klaarvervaardigde 

produkte impliseer, kan dit beter bestuur word, sodat inspeksie vroeer en tydens die 

vervaardigingsproses, die koste verbonde aan intensiewe inspeksie aan die einde van 

die proses, verminder. Tuisnywerhede bly in gebreke om bronne van geskikte 

vergelykende inligting binne en buite die industrie en mark te soek. 

7.4.6.6 Prose sse 

Die ondersoek het nie beduidende verskille ten opsigte van die prosesse wat die 

verskillende alternatiewe (kooperatiewe tuisnywerhede met of sonder formele 

gehaltebestuur en nie-kooperatiewe tuisnywerhede met of sonder gehaltebestuur) 

toepas om gehalte te bewerkstellig, getoon nie. 

Die antwoorde van respondente in die geheel gesien, toon egter dat die meerderheid 
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(85,7%) tuisnywerhede nie stelselstandaarde soos ISO 9000 en HACCP toepas nie. 

Die meerderheid (75,7%) respondente het ook aangedui dat gehaltebeheertegnieke, 

soos SPC en beheerkaarte, geensins gebruik word nie. 

7.4.6. 7 lnvloed op die gemeenskap 

Daar is bevind dat die betrokkenheid van kooperatiewe tuisnywerhede wat formele 

gehaltebestuur toepas by die gemeenskap waarbinne dit sake doen, aansienlik verskil 

van die van nie-kooperatiewe tuisnywerhede wat geen vorm van formele gehaltebestuur 

toepas nie. 

Op 'n skaal van een tot vyf het kooperasies en nie-kooperasies hoe positiewe tellings 

aangedui ten opsigte van betrokkenheid by die gemeenskap en die verantwoordelikheid 

om gesondheidsrisiko's, ongelukke, geraas en besoedeling te voorkom. 

7.4.6.8 Ondememingsresultate en ekonomiese toestande 

Tuisnywerhede se jaarlikse omset wissel oor 'n bree spektrum van R42 000 tot R6 000 

000, waarvan die meerderheid se jaarlikse verkope in die kategorie R42 000 tot R300 

000 val. Veertien persent van die respondente se jaarlikse omset oorskry R1 500 000. 

Maandelikse netto winssyfers is hoofsaaklik tussen R5 000 en R30 000. Daar is selfs 

enkele tuisnywerhede wat 'n maandelikse netto wins van ongeveer R400 000 toon. 

Volgens respondente is die waarde van tuisnywerhede se totale bates tussen R400 en 

R1 011931. Alhoewel die meerderheid (44%) aangetoon het dat die waarde van totale 

bates minder as R 10 000 is, is daar enkele tuisnywerhede wat hul totale bates op meer 

as R 1 00 000 bereken het. 

Uit bogenoemde syfers kon afgelei word dat tuisnywerhede wat in die ondersoek betrek 

is, drasties verskil betreffende die omvang waarin sake gedoen word. 
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Die oorgrote meerderheid is ook van mening dat moeilike ekonomiese omstandighede 

verantwoordelik vir die daling in verkope en wins van die afgelope jaar was. 

7 .4. 7 Kliente se persepsies 

Tuisnywerhede voorsien in 'n behoefte van kliente om sekere produkte op 'n gereelde 

basis te bekom, aangesien die meerderheid kliente op 'n gereelde basis produkte van 

'n tuisnywerheid aankoop. Kliente koop eerder voedselverwante artikels en produkte 

aan, wat belangrike implikasies vir die voorbereiding en handhawing van higiene by 

tuisnywerhede inhou. 

Die oorgrote meerderheid kliente is tevrede met die gehalte van tuisnywerhede se 

produkte en is nie van mening dat dit onder die standaarde van ander voedsel

verskaffers is nie. Die ondersoek toon dat daar eerder 'n behoefte is aan meer 

innovasie en kreatiwiteit, en nie werklik aan 'n verbetering van die gehalte van produkte 

nie. 

Kliente is oorwegend besonder tevrede met die diens wat aan hulle gelewer word. 

Vriendelike diens word meestal uitgesonder as 'n bepalende determinant van positiewe 

dienservaring. Ander redes wat aangevoer is, het verband gehou met die deurlopende 

beskikbaarheid van verlangde artikels en produkte en vinnige dienslewering. Kliente se 

ervaring van tuisnywerhede se diens, hantering van klagtes, die algehele beeld, gehalte 

en antwerp van die produkte en betroubaarheid van produkte, is besonder positief. 

7.4.8 Verskaffers se persepsies 

Die positiewe gevoel van tuisnywerheidbestuur en kliente ten opsigte van hul 

tuisnywerheid se gehalteprodukte in verhouding met die van mededingers, is ook deur 

die verskaffers bevestig. Sewentig persent van die verskaffers is van mening dat die 

gehalte van hul produkte baie beter is as die van andertuisnywerhede in die omgewing. 

Die meeste verskaffers is van mening dat daar genoeg aandag aan gehalte in 
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tuisnywerhede geskenk word en meestal is verskaffers vooraf gekeur deur produkte a an 

'n "proepaneel" voor te h~. Keuring vind dus slegs plaas op grond van die finale produk 

se voorkoms, smaak en verpakking. 

Verskaffers van tuisnywerhede ontvang geen vorm van opleiding nie. Aangesien 

opleiding 'n belangrike aspek is volgens die TQM konsep en SAEM, behoort tuisnywer

heidbestuur die kwessie van opleiding indringend te ondersoek. 

Verskaffers het aangedui dat hulle tevrede is met die leierskap en bestuur van 

tuisnywerhede, asook die wyse waarop administrasie hanteer word. Terugvoering van 

kliente aan verskaffers vind ook op 'n gereelde basis by tuisnywerhede plaas en dien 

as belangrike inset vir die verbetering van die gehalte van produkte. 

7 .4.9 Hipoteses en doelwitte van die ondersoek 

Ten slotte word die fundamentele probleem, hipoteses en doelwitte vir die ondersoek 

gestel (kyk hoofstuk 1) elkeen spesifiek aangespreek. 

Die fundamentele probleem, soos in hoofstuk 1 gestel, is dat die meeste tuisnywer

hede in gebreke bly om totalegehaltebestuur effektief te implementeer en toe te 

pas en dat 'n totalegehaltemodel vir tuisnywerhede ontbreek. Die navorsings

ondersoek het getoon dat net sowat die helfte 'n mate van formele gehaltebestuur in die 

tuisnywerheid toepas, maar dit eers redelik onlangs ge"implementeer het. 'n Totale

gehaltemodel vir tuisnywerhede ontbreek en die proto-model (kyk hoofstuk 4) is uit die 

literatuur ontwikkel en verfyn na die empiriese navorsing. 

Die volgende spesifieke doelwitte is bereik: 

• Die rol van totalegehaltebestuur in tuisnywerhede is ondersoek. 

• Gebiede waar gehalte in tuisnywerhede verbeter kan word, is uitgewys, soos 

byvoorbeeld die opstel van 'n gehaltebeleid of -handleiding, beter gehalte

beplanning, behoefte aan kreatiwiteit en groter verskeidenheid produkte en die 

toepassing van gehaltebeheertegnieke. 
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'n Totalegehaltemodel is ontwikkel (kyk fig 7.1) . 

Die eienskappe van produkte wat gelewer word en die vereistes van kliente is 

ondersoek. Die ondersoek het getoon dat kliente 'n hoe premie op higiene, 

varsheid en smaak van produkte plaas en lojaal is teenoor tuisnywerhede wat 

produkte van goeie gehalte en 'n puik diens lewer. 

Die kultuur van gehalte by tuisnywerhede en hul gereedheid om TQM te 

implementeer is ondersoek. 

Die voordele van TQM vir tuisnywerhede is in die literatuurhoofstukke (2, 3 en 

4) uitgewys. 

Die ondersoek het die tevredenheid van kliente met die produkte (en diens) deur 

tuisnywerhede verskaf ondersoek en gevind dat die meerderheid tevrede is met 

die gehalte van tuisnywerheidprodukte en -dienste. 

Die volgende (nuutgegenereerde) hipoteses word na afhandeling van die empiriese 

ondersoek gestel: 

• Daar kan nie bewys word dat tuisnywerhede nie oorleef slegs omdat TQM nie 

figureer nie. Die ondernemingsvorm wat gebruik word om sake te doen kan 'n 

invloed op die sukses van tuisnywerhede he. 

• 

• 

• 

Daar bestaan 'n behoefte om gehaltestandaarde te stel vir produkte, dienste en 

prosedures van tuisnywerhede. 

Verbeterde gehalteprodukte hou verband met tevrede kliente . 

Daar is onsekerheid by kliente of higieniese praktyke tydens vervaardiging van 

produkte toegepas word. 

7.5 FINALE AANGEPASTE MODEL VIR TOTALEGEHALTEBESTUUR BY 

TUISNYWERHEDE 

Na toetsing van die proto-model vir totalegehaltebestuur deur middel van onderhoude, 

vraelyste en waarneming, word die finale aangepaste model vir totalegehaltebestuur by 

tuisnywerhede in figuur 7.1 voorgele. 

Die drie hoofkomponente (leierskap, prosesse en ondernemingsresultate) van die proto-
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model vir tuisnywerhede is sonder veranderinge oorgeneem vir die finale aangepaste 

model en is verdeel in bemagtigers (leierskap en prosesse) en resultate 

(ondernemingsresultate). Die indeling volgens Juran se Trilogie (gehaltebeplanning, 

-beheer en kontinue verbetering) uit die teorie is ook behou. 

Die empiriese ondersoek het ten opsigte van leierskap getoon dat tuisnywerhede 

saamstem oor die belangrikheid van innovasie en kreatiwiteit. Leiers behoort 'n kultuur 

van gehalte te skep en 'n voorbeeld te stel. Normstelling kan ook gebruik word 

produkte, prosesse en dienste van tuisnywerhede te verbeter. 

Ten opsigte van beleid en strategie het die empiriese ondersoek getoon dat 

tegnologiese hulpmiddels in tuisnywerhede aangewend en benut moet word en dat 

tuisnywerhede 'n strategie moet ontwerp om tegnologiese hulpmiddels effektief te 

implementeer. 

Die kategoriee kliente- en markfokus, bestuur van mense en hulpbron- en 

inligtingbestuur is sonder veranderinge uit die proto-model oorgeneem. 

Tuisnywerhede stem saam dat eksterne verhoudinge met ander ondernemings en 

onderlinge samewerking tussen leweransiers belangrik is. Die gehalte van 

bestanddele in produkte, en nie prys nie, moet die deurslaggewend faktor wees. 

Bestanddele vir produkte behoort vanaf 'n goedgekeurde leweransiersslys aangekoop 

word. 

Die kategorie inligting en kommunikasie is in die aangepaste model behou, 

aangesien tuisnywerhede kommunikasie van inligting, aangaande klientvoorkeure en 

resultate van steekproewe vir gehaltebeheer aan verskaffers, beklemtoon het. 

Aile prosesse in tuisnywerhede moet klientgefokus wees. Stelsels soos SABS 049, 

ISO 9000 en HACCP moet gebruik om higieniese praktyke en doeltreffende admini

stratiewe prosesse te verseker. Tuisnywerhede het in die empiriese ondersoek 

aangetoon dat diefstal beheer moet word en dat sekuriteitstelsels nodig is. 
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Die kategoriee ondernemingsresultate, invloed op die gemeenskap, tevrede 

kliente, tevrede werkers en vennootskapsverhoudinge (langtermyn) met leweran

siers is net so uit die proto-model behou. 

7.6 AANBEVELINGS 

Die volgende aanbevelings word gemaak na aanleiding van die bevindings en gevolg

trekkings wat in hierdie studie gemaak is: 

• Tuisnywerhede wat nie as 'n handelskooperasie bedryfword nie, word aangeraai 

om die voordele wat 'n kooperatiewe vorm bied, te ondersoek. 

• Tuisnywerhede moet formele gehaltebestuursprogramme implementeer en aile 

ondernemingsfunksies en partye by hierdie programme betrek. 

• Bestuur van tuisnywerhede moet besef dat gehaltebeheer en die inspeksie van 

klaarvervaardigde produkte nie voldoende is om 'n kultuur van totalegehalte

bestuur te vestig nie. 

• Die direksie van tuisnywerhede moet indringend aandag skenk aan die opleiding 

van verskaffers, lede en werkers. Werknemerbetrokkenheid en -bemagtiging 

verdien aandag. 

• 'n Gehaltebeleid of -handleiding moet opgestel word en aan aile betrokkenes 

gekommunikeer word om totalegehaltebestuuraktiwiteite te rig. 

• Meer pogings moet aangewend word om 'n grater verskeidenheid produkte aan 

kliente beskikbaar te stel. 

• lnnovasie en kreatiwiteit deur middel van tegnieke, soos dinkskrums, moet 

verbeter word. 
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Tuisnywerhede moet 'n waarborg aan kliente kan gee dat higieniese praktyke 

tydens die vervaardiging van produkte toegepas word, deur middel van 'n 

effektiewe HACCP stelsel. 

• Tuisnywerhede moet inligting inwin oor die voordele en implementering van die 

HACCP stelsel om voedselgevare te voorkom, rakleeftyd van produkte te verleng 

en higiene te bevorder. 

• Tuisnywerhede moet bronne van geskikte vergelykende inligting binne en buite 

die industrie en mark soek vir normstelling. 

• Tuisnywerhede word aangemoedig om die model, saamgevat in afdeling 7.5 te 

implementeer en in stand te hou. 

7.7 AANBEVELINGS VIRVERDERE NAVORSING 

Daar word aanbeveel dat toekomstige navorsing uitgebrei word na ander 

ondernemingsfunksies in die tuisnywerheidbedryf, soos vestigingsfaktore, bemarking 

en finansiele bestuur. Die snelgroeiende tuisnywerheidbedryfwat 'n al grater behoefte 

in die huidige Suid-Afrikaanse opset vervul, het 'n intense behoefte aan enige bestuurs

inligting, omdat die ondernemingsvorm tipies is en daar weinig geskrewe literatuur 

bestaan wat tuisnywerheidbestuur van hulp kan wees in die uitvoering van strategiese 

prosesse. 
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Hierdie is 'n empiriese ondersoek onderneem deur 'n DCOM student van die Universiteit van Suid

Afrika om die gehaltebestuurspraktyke van tuisnywerhede in Suid-Afrika te bepaal. U deelname aan 

'n belangrike studie oor die onderwerp van gehalte bestuur en ondernemingsprestasie in 

tuisnywerhede word gevra. Ons is almal bewus van die diepgaande veranderinge wat in die Suid

Afrikaanse besigheidsomgewing plaasvind. Die potensiele rol wat totalegehaltebestuur kan speel 
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Aangeheg is 'n vraelys in hierdie verband. Voltooi asseblief die vraelys en stuur dit so gou moontlik 

in die besigheidsantwoordkoevert terug. U deelname is noodsaaklik vir die akkuraatheid en 

betroubaarheid van die opname-resultate. Die voltooiing van die vraelys sal baie min van u tyd in 

beslag neem aangesien bykans al die vrae vooraf gestruktureer is. Aile inligting deur u verskaf sal 

as streng vertroulik behandel en saam met die van die ander respondente statisties verwerk word. 

Enige navrae oor die vraelys kan gerig word aan mev R Schoeman (telefoon (018) 46 85400 of 
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TUISNYWERHEDE 

NAVORSINGSONDERSOEK 

VRAELYS VIR TOTALEGEHALTEBESTUUR 
VRAELYS NR ......... . 

NOTA: Plaas 'n kruis oor die opsie wat u opinie die beste reflekteer. Plaas 'n kruis oor die "3" (waar 

van toepassing) as die vraag nie op u onderneming van toepassing is nie, of as u geen opinie 

daaroor het nie, of as u nie 'n antwoord op die vraag het nie. Beoordeel die vrae (waar van 

toepassing) op 'n skaal van 1 tot 5. 

Voorbeeld: stem nie saam stem saam 

stem glad geneig om onseker geneig stem 

nie saam nie saam te om saam absoluut 

stem nie te stem saam 

1 2 3 4 5 

ALGEMENE INLIGTING 

1. Watter besigheidsvorm gebruik u onderneming? 

PRIVAAT KOOPERASIE BESLOTE BAKKERY FYNBAKKERY ANDER 

MAATSKAPPY KORPORASIE 

Dui asseblief ander vorme gebruik aan: ................................................................................................. . 

2. Dui die aantallede in u tuisnywerheid aan (indian van toepassing): 

I I I I 
3. Dui die aantal werkers in u tuisnywerheid aan: 

I I I I 
4. Watter produk(te) is verantwoordelik vir die grootste bydrae tot die tuisnywerheid se 

verkoopsinkomste? 

GEBAK 

NAALDWERK 

ANDER 

Dui asseblief ander produkte aan: .......................................................................................................... .. 
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5. Merk die toepaslike blok(ke) aangaande u huidige posisie in die tuisnywerheid: 

(Merk meer as een, indien van toepassing) 

EIENAAR 

LID 

SLEGS 'N VERKOOPSPERSOON 

VOORSITTER VAN DIE ORGANISASIE 

LID VAN HITSA 

ANDER 

Dui asseblief ander aan ......................................................................................................................... . 

6. Is u van mening dat die gehalte van tuisnywerheidprodukte onder die standaarde van ander 

voedselverskaffers is? 

JA NEE I WEET NIE 

7. lndien u "ja" op vraag 6 geantwoord het, hoe kan tuisnywerhede verbeter? 

8. Evalueer die gehalte van u tuisnywerheid se produkte in verhouding met die van 

mededingers. 

Baie swakker Bietjie swakker Dieselfde Bietjie beter Baie beter 

9. Hoeveel aandag word aan gehalte in u tuisnywerheid geskenk? 

I BAlE MIN MIN GEMIDDELD GENOEG TEVEEL 

10. Is enige vorm van formele gehaltebestuur in u tuisnywerheid in werking? 

JA I NEE I 
11. lndien u "ja" op vraag 10 geantwoord het, hoeveel maande is 'n gehaltebestuursprogram in 

u tuisnywerheid in werking? 

I I I I 
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LEIERSKAP 

12. Tot watter mate kan die volgende stellings as waar beskou word in verband met bestuur in u 

tuisnywerheid? 

onwaar waar 

Bestuur ... 1 2 3 4 5 

... het 'n duidelike verklaring van gehaltewaardes en 'n gehaltebeleid 

opgestel om personeel se optrede en aksies te rig 

... gee en ontvang opleiding om 'n "learning organisation" te vorm 

... is aktief en persoonlik betrokke by gehalteverbeteringsaktiwiteite 

... tree op as rolmodelle van die tuisnywerheid se waardes 

... hersien en verbeter die effektiwiteit van hul eie leierskap 

... gebruik vergoedingstelsels om verbetering en betrokkenheid te 

ondersteun 

... definieer prioriteite 

... spreek die huidige en potensiele impak van produkte, dienste, 

fasiliteite en aktiwiteite op die gemeenskap aan 

... neem deel aan gesamentlike verbeteringsaktiwiteite met verskaffers 

... voldoen aan, begryp en reageer op kliente se behoeftes 

BELEID EN STRATEGIE 

13. Het u 'n formele gehalteverklaring van u tuisnywerheid gesien? 

JA I NEE I 
14. Dui assblief aan tot watter mate u saamstem met die volgende stellings oor u tuisnywerheid: 

stem nie saam stem saam 

Ons tuisnywerheid ... 1 2 3 4 5 

... toets werkers se bewustheid van die beleid en strategie 

... kommunikeer die beleid en strategie 

... is gestruktureer om die beleid en strategie uit te voer 

... meet prestasie relatief tot planne 

... verbeter en pas beleid en strategie a an 

... gebruik mededinger normstelling maatstawwe ("benchmarking") vir 

gehalteprestasie as 'n belangrike inset in die strategiese 

beplanningsproses 

... ontwikkel beleid en strategie gebaseer op relevante inligting 
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KLIENT EN MARKFOKUS 

15. Dui asseblief aan tot watter mate u saamstem met die volgende stellings aangaande u 

tuisnywerheid: 

stem nie saam stem saam 

Ons tuisnywerheid ... 1 2 3 4 5 

... evalueer, prosesseer en reageer op inligting vanaf kliente ontvang 

... hanteer klagtes effektief en vinnig 

... bepaal sleutel produk- en dienseienskappe en hul relatiewe 

belangrikheid vir kliente 

... bly voor met veranderende kliente en markbehoeftes 

... evalueer en verbeter sy benadering tot die luister na en leer van 

kliente 

... bepaal en meet klientetevredenheid 

... volg kliente op met betrekking tot produkte, dienste, en onlangse 

transaksies om vinnige en opvolgbare terugvoer te ontvang 

16. Wat is volgens u, kliente se persepsies met betrekking tot: 

negatief positief 

1 2 3 4 5 

die algehele beeld van die tuisnywerheid (bv toeganklikheid, vinnige 

reaksie, kommunikasie, etiek) 

die gehalte en ontwerp van ons produkte en dienste 

die prys van ons produkte 

betroubaarheid van ons produkte en dienste 

die vermoens en gedrag van die tuisnywerheid se werkers 

die hantering van klagtes 

hul voorneme om weer van ons tuisnywerheid aan te koop 

hul bereidheid om die tuisnywerheid aan te beveel 
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17. Gebaseer op navrae wat die tuisnywerheid ontvang het, dui asseblief die belangrikheid van 

die kriteria hieronder aan, wanneer kliente tuisnywerheidprodukte aankoop. 

nie so belangrik belangrik 

1 2 3 4 5 

Prys 

Higiene 

Beskikbaarheid 

Varsheid 

Produkverpakking 

Gesondheid 

Reuk 

Voorkoms (aantreklik) 

Gerieflikheid 

Voedingswaarde 

Smaak 

Diensfasiliteite 

Bereidheid om 'n diens te lewer 

Kommunikasie 

Ander 

Dui assebleif die belangrikheid van ander kriteria aan: 
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BESTUUR VAN MENSE 

18. Dui die mate waartoe die volgende stellings u tuisnywerheid beskryf, aan: 

Onwaar 

1 2 

Ons tuisnywerheid orienteer nuwe lede/werkers 

Ons tuisnywerheid vergoed en help mense om hul prestasies te 

verbeter 

Ons tuisnywerheid bevorder bewustheid en is betrokke by 

gesondheids-, veiligheids- en omgewingsake 

Ons tuisnywerheid bevorder bewustheid dat werkers aandeelhouers is 

Werkers in ons tuisnywerheid werk as lede van 'n aanpasbare 

werkspan eerder as individue 

Ons tuisnywerheid vestig en implementeer planne vir opvoeding en 

opleiding 

Ons tuisnywerheid gebruik innoverende werkstrategiee en metodes om 

werkswyses te verbeter 

19. Wat is volgens u die werkers/lede se persepsies met betrekking tot: 

negatief 

1 2 

leierskap van die tuisnywerheid 

erkenning en beloning 

werknemerstoestande 

die tuisnywerheid se administrasie 

gesondheids- en veiligheidstoestande 

waar 

3 4 5 

positief 

3 4 5 
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BESTUUR VAN HULPBRONNE EN INLIGTING 

20. Dui asseblief die mate waartoe u saamstem met die volgende stallings oor u tuisnywerheid, 

a an: 

stem nie saam stem saam 

Die tuisnywerheid ... 1 2 3 4 5 

... hersien en verbeter finansiele strategiee en praktyke 

... bestuur risiko 

... ontleed en hersien ondernemingsprestasies 

... soek bronne van geskikte vergelykende inligting binne en buite die 

industria en mark 

... gebruik verskaffers waaraan voorkeur gegee word 

... be plan om inligting oor die tuisnywerheid se behoeftes en verskaffers 

se vermoens om daarby aan te pas by verskaffers te bevorder 

... verminder kostes wat met inspeksie ge-assosieer word 

... optimaliseer voorraad 

... verminder en hersirkuleer afval 

... bestuur die instandhouding en benutting van bates 

... ontgin bestaande tegnologie vir mededingende voordeel in 

gehalteprestasie 
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PROS ESSE 

21. Dui die mate waartoe u saamstem met die volgende stellings oor u tuisnywerheid, aan: 

stem nie saam stem saam 

Die tuisnywerheid ... 1 2 3 4 5 

... lei die identifisering van sleutelprosesse 

... inkorporeer veranderende kliente vereistes en tegnologie in produk 

en diensontwerpprosesse 

... ontwerp produksie/afleweringsprosesse om a an gehalte en 

operasionele prestasievereistes te voldoen 

... stel en monitor standaarde van werkverrigting 

... pas stelselstandaarde, byvoorbeeld gehaltestelsels soos ISO 9000 & 

& HACCP, toe 

... verander organisasiestrukture om innovasie en kreatiwiteit a an te 

moedig . 

... loods en beheer die implementering van nuwe of veranderde 

prosesse 

... het streng standaarde ten opsigte van rakleeftyd van 

voedsel produkte 

... evalueer en verbeter prose sse om beter te presteer 

.. gebruik gehaltebeheertegnieke (SPC, beheerkaarte, ens.) 

INVLOED OP DIE GEMEENSKAP 

22. Wat is volgens u die gemeenskap se persepsie van die tuisnywerheid se ... 

negatief positief 

1 2 3 4 5 

... optrede as 'n verantwoordelike burger 

... betrokkenheid by die gemeenskap waarbinne dit sake doen 

... aktiwiteite om gesondheidsrisiko's, ongelukke, geraas, reuke en 

besoedeling te verminder en te voorkom 
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PRESTASIES VAN VERSKAFFERS 

23. Beantwoord asseblief die volgende vrae in verband met verskaffers. 

JA NEE 

Bestuur die tuisnywerheid verhoudinge met verskaffers effektief om te 

verseker dat die gehalte van inkomende produkte en dienste deurlopend 

gemonitor en verbeter word? 

Is daar voortdurende verbetering in die gehalte van produkte wat van 

verskaffers ontvang word? 

Word verskaffers volgens hoe standaarde gekies? 

lnspekteer die tuisnywerheid die werksfasiliteite (kombuise) van verskaffers 

op 'n gereelde grondslag? 

Word die gehalte van verskaffers se produkte formeel ge-evalueer? 

Kan verskaffers aanpas by ondernemingsbehoeftes? 

ONDERNEMINGSRESULTATE 

24. Verskaf syfers van die volgende finansiele maatstawwe (vanaf die jongste balansstaat en 

wins- en verliesrekening) oor die tuisnywerheid se prestasies: 

(enige inligting sal vertroulik hanteer word). 

Jaarlikse verkope R 

Netto wins R 

Waarde van totale bates R 

Markaandeel 

Wins as persentasie van verkope 

Opbrengs op bates 

Langtermynskuld R 

25. Die finansiele prestasie van ons tuisnywerheid is onlangs negatief geraak deur eksterne 

ekonomiese omstandighede. 

lwAAR I ONSEKER I ONWAAR 
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26. Die vrae in hierdie vraelys dui kernelemente vir 'n totalegehaltebestuurs-model aan. 

Verskaf 'n rangorde van u eie kernelemente vir 'n totalegehaltebestuurs-model vir 

tuisnywerhede. 
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Enige ander kommentaar wat u wil I ewer wat waardevol vir die navorsingsondersoek kan wees: 

DANKIE VIR U TYD EN WAARDEVOLLE DEELNAME. 

Verskaf u adres hieronder indien u belangstel om die navorsingsresultate te ontvang: 



Dear Sir/Madam 

Survey of Quality Management Practices in South African Home Industries 

(082) 8820198 

Augustus 1999 

This is an empirical investigation by a DCOM student of the University of South Africa, in order to 

determine the quality management practices of home industries in South Africa. I am requesting 

your participation in a major study on the subject of quality management and organisational 

performance in home industries. We are all aware of the profound changes occurring in the South 

African business environment. The potential role that total quality management can play in 

competitively positioning South African home industries is significant. 

A questionnaire in this regard is attached for your completion. You are requested kindly to complete 

and return it in the reply envelope as soon as possbile. Your opinion is essential to the accuracy and 

reliability of the survey results. As nearly all the questions are pre-structured, completing the 

questionnaire will take up very little of your time. All your information will be treated as strictly 

confidential and will be statistically processed together with that of other respondents. Please direct 

any enquires about the questionnaire to Mrs R Schoeman (telephone (018) 46 85400 or (082) 

8820198). 

We are aiming at a 100% reponse to this study. and your home industry's participation is absolutely 

vital. Full results of the study can be provided to you on completion, if you provide your address 

details (see questionnaire). Thank you for your kind co-operation. I believe that you will find the 

questionnaire thought provoking, and the results of the study extremely valuable. 

Yours faithfully 

Prof A de K Marais 

DEPARTMENT OF BUSINESS MANAGEMENT 
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HOME INDUSTRIES 

RESEARCH INVESTIGATION 

QUESTIONNAIRE FOR TOTAL QUALITY MANAGEMENT 
QUESTIONNAIRE NO ......... . 

NOTE: Place a cross over the option that most accurately reflects your opinion. Place a cross over 

the "3" (where applicable) if the question does not apply to your organisation, or if you have no 

opinion, or if you do not know the answer to the question. Rate the questions (where applicable) on 

a scale from 1 to 5. 

Example: disagree agree 

strongly tend to not tend to strongly 

disagree disagree sure agree agree 

1 2 3 4 5 

GENERAL INFORMATION 

1. Which business form does your organisation use? 

PRIVATE CO-OPERATION CLOSE BACKERY CONFECTIONA- OTHER 

COMPANY CORPORATION RY 

Please indicate other forms used: ........................................................................................................... . 

2. Indicate the number of members in your home industry (if applicable): 

I I I I 
3. Indicate the number of workers in your home industry: 

I I I I 
4. Which product(s) are responsible for the largest contribution to the home industry's sales 

income? 

BAKED PRODUCTS 

NEEDLEWORK 

OTHER 

Please indicate other products: ........................................................................................................... . 
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5. Mark the appropriate block(s) concerning you present position in the home industry: 

(Mark more than one, if applicable) 

OWNER 

MEMBER 

ONLY A SALESPERSON 

CHAIRMAN OF THE ORGANISATION 

MEMBER OF HITSA 

OTHER 

Please indicate other ......................................................................................................................... . 

6. Do you think that the quality of home industry products are below standards of other food 

suppliers? 

YES NO I DON'T KNOW I 
7. If you answered "yes" to question 6 how can home industries improve? 

8. Rate the quality of your organisation's products in relation to your competitors. 

Much worse A little worse The same A little better Much better 

9. How much attention to quality does your organisation give? 

I VERY LITTLE LITTLE MEDIUM ENOUGH TOO MUCH 

10. Does your organisation operate any form of formal quality management? 

I YES I NO 

11. If your answer to question 10 is "yes" , how many months has your organisation been 

operating a quality management programme? 

I I I I 
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LEADERSHIP 

12. To what degree could the following statements be regarded as true concerning management 

in your home industry? 

not true 

Management ... 1 2 3 4 

... have produced a clear statement of quality values and a quality 

policy to guide employee behaviour and actions . 

... give and receive training to create a learning organisation 

... are active and personally involved in quality improvement activities 

... act as role models for the home industry's values 

... review and improve the effectiveness of their own leadership 

... use appraisal systems to support improvement and involvement 

... define priorities 

... address current and potential impacts on society of its products, 

services, facilities and operations 

... participate in joint improvement activities with suppliers 

... meet, understand and respond to clients' needs 

POLICY AND STRATEGY 

13. Have you seen a formal quality statement of your home industry? 

YES I NO 

14. Please give your opinion on the extent to which you agree with the following statements 

about your home industry: 

true 

5 

disagree agree 

Our home industry ... 1 2 3 4 5 

... evaluates employees' awareness of policy and strategy 

... communicates policy and strategy 

... is structured to deliver policy and strategy 

... tracks performance relative to plans 

... updates and improves policy and strategy 

... use competitor benchmark measurements for quality performance as 

a vital input in the strategic planning process 

... develops policy and strategy based on relevant information 
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CLIENT AND MARKET FOCUS 

15. Please indicate the extent to which you agree with the following statements about your home 

industry: 

disagree agree 

Our home industry ... 1 2 3 4 5 

... evaluates, processes and acts on information received from clients 

... resolves complaints effectively and promptly 

... determines key product and services features and their relative 

importance to clients 

... keeps abreast with changing client and market needs 

... evaluates and improves its approach to listening to and learning from 

clients 

... determines and measures client satisfaction 

... follows up with clients on products, services, and recent transactions 

to receive prompt and actionable feedback 

16. According to you, what are the clients' perceptions relating to: 

negative positive 

1 2 3 4 5 

.. the overall image of the home industry (e.g. accessibility, 

responsiveness, communication, ethics) 

.. the quality and design of our products and services 

. . . the price of our products 

... reliability of our products and services 

... the capabilities and behaviour of the home industry's employees 

... the handling of complaints 

... their intention to repurchase from our home industry 

... their willingness to recommend the home industry 
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17. Based on enquiries that the home industry has received, please indicate the importance of 

the criteria given below when clients purchase home industry products. 

not so important important 

1 2 3 4 5 

Price 

Hygiene 

Availability 

Freshness 

Product packaging 

Health 

Smell 

Appearance (attractive) 

Convenience 

Nutrition 

Taste 

Service Facilities 

Willingness to provide service 

Communication 

Other 

Please indicate the importance of other criteria: 
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PEOPLE MANAGEMENT 

18. Indicate the extent to which the following statements describe your home industry: 

Not true true 

1 2 3 4 5 

Our home industry orientates new members/employees 

Our home industry appraises and helps people improve their 

performance 

Our home industry promotes awareness and is involve in health, safety 

and environmental issues 

Our home industry encourages awareness that employees are 

stakeholders 

Employees in our home industry work as members of flexible work 

teams rather than as individuals 

Our home industry establishes and implements education and training 

plans 

Our home industry uses innovative work organisation strategies and 

methods to improve the way of working. 

19. According to you, what are the employees'/members' perceptions relating to: 

negative positive 

1 2 3 4 5 

leadership of the home industry 

recognition and reward 

employment conditions 

the home industry's administration 

health and safety conditions 
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RESOURCES AND INFORMATION MANAGEMENT 

20. Please indicate the extent to which you agree with the following statements about your 

organisation: 

disagree agree 

The home industry ... 1 2 3 4 5 

... reviews and improves financial strategies and practices 

... manages risk 

... analyses and reviews company performance 

... seeks sources of appropriate comparative information and data from 

within and outside the industry and market 

... selects preferred suppliers 

... plans to enhance supplier knowledge of the home industry's needs 

and the ability to respond to those needs 

... minimises costs associated with inspection . 

... optimises material inventories 

... reduces and recycles waste 

... manages the maintenance and utilisation of assets 

... exploits existing technology for competitive advantage in quality 

performance 



9 

PROCESSES 

21. Please indicate the extent to which you agree with the following statements about your home 

industry: 

disagree agree 

The home industry ... 1 2 3 4 5 

... conducts the identification of key processes 

... incorporates changing client requirements and technology into 

product and service design processes 

... designs production/delivery processes to meet quality and 

operational performance requirements 

... establishes and monitors standards of operation 

... applies sytem standards, e.g. quality systems such as ISO 9000 & 

HACCP 

... changes organisational structures to encourage innovation and 

creativity . 

... pilots and controls the implementation of new or changed processes 

... has strict standards concerning shelf life of food products 

... evaluates and improves processes to achieve better performance 

.. uses quality control techniques (SPC, control charts, etc.) 

IMPACT ON SOCIETY 

22. According to you, what is the society's perception of the home industry's ... 

negative positive 

1 2 3 4 5 

... performance as a responsible corporate citizen 

... involvement in the community where it operates 

... activities to reduce and prevent health risiks, accidents, noise, odour, 

pollution. 
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SUPPLIER PERFORMANCE 

23. Please answer the following questions concerning suppliers. 

YES NO 

Does the home industry effectively manages supplier relationships to ensure 

that the quality of incoming products and services is continuously monitored 

and improved? 

Are there continuous improvement in the quality of products received from 

suppliers? 

Are suppliers selected according to high standards? 

Does the home industry inspect the working facilities (kitchens) of suppliers 

on a continuous basis? 

Are suppliers formally evaluated on the quality of their products? 

Can suppliers respond to organisational needs? 

BUSINESS RESULTS 

24. Provide figures of the following financial measurements (from the latest balance sheet and 

profit and loss acount) of the home industry's performance: 

(any information will be treated confidentially). 

Annual sales R 

Net profit R 

Value of total assets R 

Market share 

Profit as percentage of sales 

Return on assets 

Long term debt R 

25. The financial performance of our home industry has recently been negatively affected by 

external economic circumstances. 

I TRUE I I'M NOT SURE I UNTRUE 
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26. The questions in this questionnaire indicate key elements for a total quality management

model. Give a ranking of your own key elements for a total quality management-model for 

home industries. 
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Any other comments you would like to make which you feel may be valuable to this research study: 

THANK YOU FOR YOUR TIME AND KIND PARTICIPATION. 

Give you address below if you are interested in obtaining the research results: 



BYLAE B 

VRAEL YS AAN KLIENTE 



Geagte Heer/Dame 

1 

TUISNYWERHEDE NAVORSINGSONDERSOEK 

VRAEL YS AAN KLIENTE 

Navorsing oor Gehaltebestuurspraktyke in Suid-Afrikaanse Tuisnywerhede 

September 1999 

Hierdie is 'n empiriese ondersoek onderneem deur 'n DCOM student van die Universiteit van Suid

Afrika om die gehaltebestuurspraktyke van tuisnywerhede in Suid-Afrika te bepaal. U deelname aan 'n 

belangrike studie oor die onderwerp van gehalte bestuur in tuisnywerhede word gevra. U deelname is 

noodsaaklik vir die akkuraatheid en betroubaarheid van die opname-resultate. Die voltooiing van die 

vraelys sal baie min van u tyd in beslag neem. 

1. Hoe gereeld koop u van hierdie tuisnywerheid aan? 

Eerste keer Daagliks Weekliks Elke twee Ongereeld 

weke 

2. Watter produk(te) koop u gewoonlik aan? 

GEBAK 

Spesifiseer: ........................................................................................... . 

NAALDWERK 

Spesifiseer: ........................................................................................... . 

ANDER 

Spesifiseer: ........................................................................................... . 

3. Is u van mening dat die gehalte van hierdie tuisnywerheid se produkte onder die standaarde 

van ander voedselverskaffers is? 

JA NEE I WEET NIE 

4. lndien u "ja" op vraag 3 geantwoord het, hoe kan hierdie tuisnywerheid verbeter? 

5. Evalueer die gehalte van hierdie tuisnywerheid se produkte in verhouding met die van ander 
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tuisnywerhede. 

Baie swakker Bietjie swakker Dieselfde Bietjie beter Baie beter 

6. Hoe ervaar u die diens wat aan kliente gelewer word? 

I BAlE SWAK SWAK GEMIDDELD GOED PUIK 

Verskaf rede(s) vir u antwoord: 

7. Het u al enige spesiale versoeke in terme van produkte of dienste gerig?. 

I JA NEE 
lndien "ja", wat was die reaksie daarop? 

8. Dui asseblief aan tot watter mate u saamstem met die volgende stellings aangaande hierdie 

tuisnywerheid: 

stem nie saam stem saam 

Hierdie tuisnywerheid ... 1 2 3 4 5 

... evalueer, prosesseer en reageer op inligting vanaf kliente ontvang 

... hanteer klagtes effektief en vinnig 

... bepaal sleutel produk- en dienseienskappe en hul relatiewe 

belangrikheid vir kliente 

... bly voor met veranderende kliente en markbehoeftes 

... evalueer en verbeter sy benadering tot die luister na en leer van kliente 

... bepaal en meet klientetevredenheid 

... volg kliente op met betrekking tot produkte, dienste, en onlangse 

transaksies om vinnige en opvolgbare terugvoer te ontvang 
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9. Wat is u persepsie met betrekking tot: 

negatief positief 

1 2 3 4 5 

die algehele beeld van die tuisnywerheid (bv toeganklikheid, vinnige 

reaksie, kommunikasie, etiek) 

die gehalte en antwerp van die produkte en dienste 

die prys van die produkte 

betroubaarheid van die produkte en dienste 

die vermoens en gedrag van die tuisnywerheid se werkers 

die hantering van klagtes 

u voorneme om weer van hierdie tuisnywerheid aan te koop 

u bereidheid om die tuisnywerheid aan te beveel 

10. Dui asseblief die belangrikheid van die kriteria hieronder aan wanneer u produkte aankoop. 

nie so belangrik belangrik 

1 2 3 4 5 

Prys 

Higiene 

Beskikbaarheid 

Varsheid 

Produkverpakking 

Gesondheid 

Reuk 

Voorkoms (aantreklik) 

Gerieflikheid 

Voedingswaarde 

Smaak 

Diensfasiliteite 

Bereidheid om 'n diens te lewer 

Kommunikasie 

Ander 

Dw asseble1f d1e belangnkhe1d van ander kntena aan: 
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11. Wat is volgens u die gemeenskap se persepsie van hierdie tuisnywerheid se ... 

negatief 

1 2 

... optrede as 'n verantwoordelike burger 

... betrokkenheid by die gemeenskap waarbinne dit sake do en 

... aktiwiteite om gesondheidsrisiko's, ongelukke, geraas, reuke en 

besoedeling te verminder en te voorkom 

positief 

3 4 5 

Enige klagtes? ............................................................................................................................................... . 

Enige komplimente? ..................................................................... ·····························································:··· 

Enige ander kommentaar wat u wil I ewer wat waardevol vir die navorsingsondersoek kan wees: 

DANKIE VIR U TYD EN WAARDEVOLLE DEELNAME .. 



BYLAEC 

VRAEL YS AAN VERSKAFFERS 



BYLAE C 

VRAEL YS AAN VERSKAFFERS 
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TUISNYWERHEDE: NAVORSINGSONDERSOEK 

VRAEL YS AAN VERSKAFFERS (BAKSTERS) 
Vraelys nr: ........... . 

September 1999 

Geagte Heer/Dame 

Navorsing oor Gehaltebestuurspraktyke in Suid-Afrikaanse Tuisnywerhede 

Hierdie is 'n empiriese ondersoek onderneem deur 'n DCOM student van die Universiteit van Suid

Afrika om die gehaltebestuurspraktyke van tuisnywerhede in Suid-Afrika te bepaal. U deelname aan 'n 

belangrike studie oor die onderwerp van gehalte bestuur en ondernemingsprestasie in tuisnywerhede 

word gevra. Aangeheg is 'n vraelys in hierdie verband. U deelname is noodsaaklik vir die akkuraatheid 

en betroubaarheid van die opname-resultate. Die voltooiing van die vraelys sal baie min van u tyd in 

beslag neem aangesien bykans al die vrae vooraf gestruktureer is. Aile inligting deur u verskaf sal as 

streng vertroulik behandel en saam met die van die ander respondente statisties verwerk word. Enige 

navrae oor die vraelys kan gerig word aan mev R Schoeman (telefoon (018) 46 85400 of (082) 

8820198). 

Baie dankie vir u vriendelike samewerking. 

Die uwe 

Ronel Schoeman 

DEPARTEMENTSAKEBESTUUR 

Universiteit van Suid-Afrika 

NOTA: Plaas 'n kruis oor die opsie wat u opinie die beste reflekteer. Plaas 'n kruis oor die "3" (waar 

van toepassing) as die vraag nie op u van toepassing is nie, of as u geen opinie daaroor het nie, of as u 

nie 'n antwoord op die vraag het nie. Beoordeel die vrae (waar van toepassing) op 'n skaal van 1 tot 5. 

Voorbeeld: stem nie saam stem saam 

stem glad geneig om onseker 

~ 
stem 

nie saam nie saam te o m absoluut 

stem nie t sa am 

1 2 3 4 5 

1. Watter produk(te) lewer u aan die tuisnywerheid? 
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2. Is u van mening dat die gehalte van tuisnywerheidprodukte onder die standaarde van ander 

voedselverskaffers is? 

JA NEE I WEET NIE 

3. lndien u "ja" op vraag 2 geantwoord het, hoe kan tuisnywerhede verbeter? 

4. Evalueer die gehalte van u tuisnywerheid se produkte in verhouding met die van mededingers. 

Baie swakker Bietjie swakker Dieselfde Bietjie beter Baie beter 

5. Hoeveel aandag word aan gehalte in u tuisnywerheid geskenk? 

I Baie min Min Gemiddeld Genoeg Te veel 

6. Is enige vorm van formele gehaltebestuur in u tuisnywerheid in werking? 

JA I NEE 
lndien "ja", verduidelik kortliks ...................................................................................................................... . 

7. Is u vooraf as verskaffer/bakster vir die tuisnywerheid gekeur? 

JA I NEE 
lndien "ja" , verwys kortliks na die keuringsprosedure ................................................................................ . 

8. Het u enige opleiding ontvang? 

JA NEE 

lndien "ja", watter tipe opleiding? 

9. Het u 'n formele gehalteverklaring van u tuisnywerheid gesien? 

JA NEE 

10. Word klagtes, komplimente of versoeke vanaf kliente op 'n gereelde basis aan u 

gekommunikeer? 

JA I NEE 
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11 . Wat is u persepsie met betrekking tot: 

negatief positief 

1 2 3 4 5 

die algehele beeld van die tuisnywerheid (bv toeganklikheid, vinnige 

reaksie, kommunikasie, etiek) 

die gehalte en antwerp van produkte en dienste 

die prys van produkte 

betroubaarheid van produkte en dienste 

die vermoens en gedrag van die tuisnywerheid se werkers 

die hantering van klagtes 

12. Gebaseer op terugvoer vanaf kliente ontvang, dui asseblief die belangrikheid van die kriteria 

hieronder aan: 

nie so belangrik belangrik 
-

1 2 3 4 5 

Prys 

Higiene 

Beskikbaarheid 

Varsheid 

Produkverpakking 

Gesondheid 

Reuk 

Voorkoms (aantreklik) 

Gerieflikheid 

Voedingswaarde 

Smaak 

Diensfasiliteite 

Bereidheid om 'n diens te lewer 

Kommunikasie 

Ander 

Dui asseblief die belangrikheid van ander kriteria aan: 

................................................................................................................................................................... 
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13. Dui die mate waartoe die volgende stellings die tuisnywerheid beskryf, aan: 

Onwaar waar 

1 2 3 4 5 

Ons tuisnywerheid orienteer nuwe lede/werkers 

Ons tuisnywerheid vergoed en help mense om hul prestasies te verbeter 

Ons tuisnywerheid bevorder bewustheid en is betrokke by gesondheids-, 

veiligheids- en omgewingsake 

Ons tuisnywerheid bevorder bewustheid dat werkers aandeelhouers is 

Werkers in ons tuisnywerheid werk as lede van 'n aanpasbare werkspan 

eerder as individue 
', 

Ons tuisnywerheid vestig en implementeer planne vir opvoeding en 

opleiding 

Ons tuisnywerheid poog deurentyd om werkswyses te verbeter 

14. Wat is u persepsie met betrekking tot: 

negatief positief 

1 2 3 4 5 

leierskap van die tuisnywerheid 

erkenning en beloning ontvang 

werknemerstoestande 

die tuisnywerheid se administrasie 

gesondheids- en veiligheidstoestande 

15. Dui asseblief die mate waartoe u saamstem met die volgende stellings oar die tuisnywerheid, ' 

a an: 

stem nie saam stem saam 

Die tuisnywerheid ... 1 2 3 4 5 

... gebruik verskaffers waaraan voorkeur gegee word 

... verminder kostes wat met inspeksie ge-assosieer word 

... optimaliseer voorraad 

... verminder en hersirkuleer afval _,, . ~- '•.' -. 
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16. Dui die mate waartoe u saamstem met die volgende stellings oar die tuisnywerheid, aan: 

stem nie saam stem saam 

Die tuisnywerheid ... 1 2 3 4 5 

... pas stelselstandaarde, byvoorbeeld gehaltestelsels soos ISO 9000 & 

HACCP, toe 

... moedig kreatiwiteit aan 

... het streng standaarde ten opsigte van rakleeftyd van voedselprodukte 

17. Beantwoord asseblief die volgende vrae. 

JA NEE 

Bestuur die tuisnywerheid verhoudinge met verskaffers/baksters effektief om te 

verseker dat die gehalte van inkomende produkte en dienste deurlopend 

gemonitor en verbeter word? 

Is daar voortdurende verbetering in die gehalte van produkte wat van 

verskaffers/baksters ontvang word? 

Word verskaffers/baksters volgens hoe standaarde gekies? 

Word die werksfasiliteite (kombuise) van verskaffers/baksters op 'n gereelde 

grondslag ge-inspekteer? 

lndien "ja", deur wie? ............................................................................................... 

Word die gehalte van verskaffers/baksters se produkte formeel ge-evalueer? 

lndien "ja", hoe? ...................................................................................................... 

··································································································································· 

Kan verskaffers/baksters maklik aanpas by spesifieke ondernemingsbehoeftes? 

18. Noem enkele aspekte wat volgens u verbeter kan word om die winsgewendheid en 

voortbestaan van tuisnywerhede te verseker. 

................................................................................................................................................................................................... 
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19. Enige ander kommentaar wat u willewer wat waardevol vir die navorsingsondersoek kan wees: 

DANKIE VIR U TYD EN WAARDEVOLLE DEELNAME. 
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