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VirHanka 

"The knowledge of knowledge compels. 

It compels us to adopt an attitude of permanent vigilance against the 

temptation of certainty. 

It cmnpels us to recognize that certainty is not a proof of truth. 

It compels us to realize that the world everyone sees is not the world but a world 

which we bring forth with others. 

It compels us because, when we know that we know, we cannot deny, to 

ourselves and to others, that we know." 

-Maturana and Varela (1995:245)-
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OPSOMMING 

Hierdie studie kontrasteer die Newtoniaanse denkwyse en die konstruktivisme as 

vertrekpunt. Die beginsels van reduksionisme, neutraliteit en liniere oorsaaklikheid 

waarop die Newtoniaanse denke gefundeer is, word gekontrasteer met die sirkulariteit 

en non-objektiwiteit van interveiwante elemente binne die lewende sisteem. 

Die verskille in aannames van personeel van 'n welsynsvereniging word ondersoek aan 

die hand van observasie van prosesse van veranderende denke wat oor 'n periode 

ontwikkel het. Die proses van verandering word aan die hand van 'n gevallestudie 

bespreek. 

Binne die veranderende denke, is erkenning verleen aan die sistemiese orientasie 

waar die interaktiewe intervetwantskap van die elemente binne die sisteem ter sprake 

raak. Die lewende sisteem en die kenmerke van outonomie, outopo"ise, organisasie en 

struktuur word binne die filosofie van konstruktivisme bespreek. Uit hierdie filosofie 

evolueer 'n proses waar binne realiteite geskep word, konsensus binne die sisteem 

verkry word, en die organisasie van die lewende sisteem reflekteer word. 
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ABSTRACT 

This study focusses on the contrasting thinking patterns of Newtonian thinking and 

constructivism. The principles of reductionism, neutrality and linear causality on which 

Newtonian thinking is grounded are compared with circular processes and non 

objectivity of interrelated elements that are to be found in living systems. 

The differences in assumptions of personnel in a welfare organisation are investigated 

through observation of changing processes of thinking that evolved over a period of 

time. The process of change is discussed by way of a case study. 

Recognition is given to the systemic orientation where the interactive interrelatedness 

of elements within the system evolved within changing patterns of thinking. The living 

system and characteristics of autonomy, autopoiesis, organisation and structure are 

discussed from a philosophy of constructivism. From this philosophy evolved a process 

in which realities were created, consensus was reached within the system, and the 

organisation of the living system was reflected. 



v 

INHOUDSOPGAWE 

Bedankings 

Opsomming 

Abstract 

HOOFSTUK 1: DIE NAVORSINGSPROBLEEM 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Probleemstelling 

Motivering vir die studie 

Literatuurstudie 

3.1 Persepsies, aannames en epistemologie binne veranderende 

denkraamwerke 

3.2 Klemverskuiwing binne epistemologiese aannames 

3.3 Algemene sisteemteorie 

3.4 Kubemetika 

3.5 Lewende sisteme 

3.6 Konstruktivisme as denkraamwerk. 

3.7 Taal en konteks 

3.8 Newtoniaanse epistemologiese aannames binne die werkplek 

3.9 Die werkplek as lewende sisteem 

Doelwitte van die navorsing 

4.1 

4.2 

Literatuurstudie 

Gevallestudie 

Navorsingsvraag 

Navorsingsontwerp 

iii 

iv 

1 

1 

5 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

11 



VI 

7. Metode van dataversameling 

8. Respondente 

9. Beperkings van die navorsing 

10. Definisies van terme 

11. Aanbieding van die inhoud 

HOOFSTUK 2: 'N LITERATUURSTUDIE OOR NEWTONIAANSE DENKE EN DIE 

VERANDERING IN PERSEPSIES BINNE DIE KONTEKS VAN INTERVERWANTSKAP VAN 

LEWENDE SISTEME IN DIE WERKPLEK 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lnleiding 

Persepsies, aannames, en epistemologie binne veranderende denkraamwerke 

Klemverskuiwings binne epistemologiese aannames 

Algemene sisteemteorie 

Kubemetika 

Lewende sisteme 

6.1 Organisasie 

6 .2 Struktuur 

6.3 Outonomie 

6.4 Outopoise 

Konstruktivisme as denkraamwerk 

Konteks en taal as medium vir die konstruering van realiteit 

Newtoniaanse epistemologiese aannames binne die werkplek 

9.1 Reduksionisme in die werkplek 

9.2 Liniere oorsaaklikheid 

9. 3 Neutrale objektiwiteit 

13 

13 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

24 

25 

26 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

30 

30 



Vil 

10. Veranderende denkwyses binne die werkplek 

10.1 Reduksionisme versus holisme 

10.2 Liniere oorsaaklikheid versus sirkulariteit 

10.3 Sistemiese orientasie binne die werkplek 

10.4 Kubemetika binne die werkplek 

10.5 Die werkplek as lewende sisteem 

10.6 Verskil as medium vir outopo"ise van die sisteem 

10.7 Konstruktivisme as denkraamwerk vir verhoudings binne die 

sisteem of werkplek 

10.8 Die dinamika van selforganisasie binne die werkplek 

11. Samevatting 

HOOFSTUK 3: DATAGEGEWENS VAN VERANDERENDE PERSEPSIES BINNE DIE 

WELSYNSVERENIGING 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

lnleiding 

Persepsies en aannames 

2.1 Newtoniaanse denke binne die vereniging 

Verandering in persepsies 

Die sistemiese orientasie binne 'n proses van verandering 

Kubemetiese denke binne die vereniging 

5.1 

5.2 

Die beginsel van stabiliteit en verandering 

Non objektiwiteit 

Konstruktivisme as denkraamwerk binne die proses van verandering 

Die vereniging as lewende sisteem binne die proses van verandering 

31 

31 

31 

32 

32 

34 

35 

36 

38 

42 

44 

47 

47 

49 

50 

55 

56 

57 

58 

60 



V11l 

7 .1 Organisasie 

7.2 Struktuur van die vereniging 

7.3 Outonomie 

7.4 Outopo"ise binne die lewende sisteem 

8. Samevatting 

HOOFSTUK 4: SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKINGS 

1. Samevatting 

2. Gevolgtrekking 

2.1 Temas binne die proses van konsensusskepping 

3. Selfrefleksie 

4. Slot 

LITERATUURL YS 

L YS VAN FIGURE 

Figuur 1: 

Figuur2: 

Organogram van die vereniging 

Subsisteme binne die vereniging 

60 

62 

62 

64 

64 

65 

68 

69 

71 

72 

74 

46 

62 



HOOFSTUK 1 

UITEENSETIING VAN DIE NAVORSING 

1. PROBLEEMSTELLING 

Die Suid Afrikaanse Grondwet is herskryf met bepaalde politiese, ekonomiese en maatskaplike 

veranderinge. Hierdie konstitusionele veranderinge het noodwendig gelei tot veranderinge in die 

beleid van welsyn verenigings wat relevant, en in lyn met die Grondwet wou bly voortbestaan. 

Die Wet op Kindersorg, (Wet 7 4 van 1996) is gevolglik gewysig en so ook die subsidie-beleid van 

die Staat ten aansien van welsynsorganisasies. Beleid veranderings is onder andere uiteengesit 

in amptelike dokumentasie waaronder die publikasie: "Policy for the financing of developmental 

social welfare services" resorteer. (Mei 1998). 

In aansluiting by bogenoemde veranderings wys Wheatley en Kellner-Rogers (1996:12) daarop 

dat alles in 'n voortdurende proses van verandering is en beskryf die konteks van verandering 

SOOS volg: 

"Everything is changing all the time: individuals, systems, environments, the rules, the 

processes of evolution". 

Statutere en voortvloeiende beleidsveranderings vind onderskeidelik op meso- en makrovlakke 

plaas. Auerswald (1985:02) verwys na die: "Micro and macro univen;e • . 

. •·\fll'd~l:!~k!iriaes•i1afi diestudie·Wo.rd siSil!liril:iwia8t9P.·•~Olti.IS.woi:d••~··vOto ~!:············· 

.. if /\··~~; F. 

•····· ···················•·i:>~iiZJJ~~~i~pliseer.tJeslUkeWafOJ>··besfuu~~~·ih··~~ f~~~rll~i~~~J 
·················•·Word?.· 
... ·.··· .. ··.····.··········DieZ~ili•lle~.aiea~.·vari~~~~~tij~· .. ;d~~···~~~···.~·············.<.<······· 
· ·.·.·············.· bei~~s~randerin9besh.me•l<l!rl ri~ ri~ ~itEii ~~~ri~~ ?> 

Die tenn "vereniging" verwys deurentyd na die welsynsorganisasie waarbinne die 
navorsing ondemeem is. 
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Werknemers van 'n verenigin~ kafl op verskillende tye deel wees van die makro-sisteem en ander 

tye deel wees van die mikr9-Si~eern. 

Vef:!Jnderj11g op meso-, makro-, en mjkro-vlakke vind binne 'n lewende sisteem plaas. Die mikro-, 

makro- en die meso-vlak is in intera~\e met mekaar en die uitruiling van inligting wat tot moontlike 

verandering kan lei, vinl! plaas binne die sektor waar sisteme tydens die intefljksieproses 

oorvleuel. 

Binne 'n lewende sisteem word bepaalde belewenisse ervaar. In die proses van verandering kan 

denke in die sisteem, in die transito fase, vasgevang wees binne vorige en toekomstige 

denkrigtings. 'n Toepaslike beskrywing van die implikasie van hierdie proses van verandering 

word deur Keeney (1983: 17) wat Matthew Arnolds (1855, 1973) aanhaal, gegee: 

We are therefore caught in a state of transition. The sense of being caught between two 

"realities"is evoked bylines from Matthew Amo/ds's "Stanzas from the Grande Chartreuse" 

Wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be bom. 

(185511973:608)". 

Die navorser is tydens studies vir die doeleindes van die Magister Artium in die Sosiale 

Wetenskappe (Geestesgesondheid) aan die Universiteit van Suid Afrika aan nuwe teoretiese 

denkrigtings blootgestel. Hierdie blootstelling het gelei tot 'n proses waarbinne 'n epistemologiese 

verandering beleef is. Verskuiwings in epistemologiese denke het spesifiek plaasgevind deurdat 

daar van 'n aanvanklike liniere lewensbeskou"ing na 'n meer sirkulere, relatiewe, konstruktivistiese 

benadering beweeg is. Die denkverskuiwing impliseer dat erkenning gegee word aan die 

interverwantskap van elemente binne 'n sisteem, en dat die outonomie van elemente binne 

interaksionele prosesse in aanmerking geneem moet word. 

Die navorsing het plaasgevind binne 'n welsynsvereniging waar die navorser werksaam is as 

bestuurder van 'n afdeling. Daar het 'n behoefte by personeel en sekere bestuurslede ontwikkel 

dat verandering in die vereniging moes plaasvind. Personeel was van mening dat die bestuurvan 

die vereniging te outokraties funksioneer, en dat hulle nie voldoende inspraakin bestuursprosesse 

en die implementering van werksprosedures in die vereniging het nie. Die personeel het hulle 

ontevredenheid verbaliseer, waama 'n oproep tot verandering deur persone op middelvlak 

bestuur aan die direksie gemaak is. 
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Tydens inteme afdelingsvergaderings is die volgende versoek tot die bestuur gerig: 

• dat strateaiese beplanning moet plaasvind, 

• en dat die proses wat tydens die strategiese beplanning gevolg word deelnemend van 

aard moet wees. 

'n Deelnemende proses impliseer dat inligting binne die vereniging vanaf bestuur na personeel 

in al die afdelings deurgevoer moet word, en terugvoer weer vanuit die afdelings terug gevoer 

word na die bestuursvergaderings vir verdere besprekings of besluite. Die bestuur van die 

vereniging het hulle bereidwillig verklaar om 'n deelnemende proses te implementeer. Die 

interaksionele proses wat hiema gevolg het is binne die vereniging waargeneem. In die 

vereniging was 'n sigbare behoefte om steeds relevant te wees binne die voorgeskrewe statutere 

veranderinge van die staat, maar om ook terselfdertyd die vereniging se eie outonomie in ag te 

neem en te behou. 

Die dilemma is dat daar binne 'n sistemiese epistemologie nie 'n punktuasie gemaak kan word 

rakende die prosesse in 'n sisteem, as synde die beginpunt van verandering nie. Elemente van 

die totale sisteem op meso-, makro- en mikro-vlak, propageer verandering vanuit verskillende 

posisies. Die fasilitering, epistemologiese taal en die onderhandelinge waarbinne die moontlike 

verandering plaasvind, skep 'n dilemma vir die behoud van outonomie vir beide die individu en 

die vereniging. 

···~ie•.,.m~~~ur~~~~~.ni~"9.•b8~'{a~\!it.•~iet>e~u~d;~ill9kt8ore·•••••••····•.·.· ... · •.•• • .•.••• 
•·rtmki~~.td>estuo~ vail·~ .oebiede,·•maat.skap11keV1ertters.~.lidrninislla~,,i••.r 
p&rSi)rj~[{ .•. 

Die bestuurspan het tydens 'n besprekingssessie rakende strategiese beplanning spesifiek 

gefokus op die epistemologiese ortentasie van die vereniging. By hierdie geleentheid is besluit 

dat daar sover moontlik eenstemmigheid tussen die lede van die bestuurspan vefkrY moes word 

rakende die bestuursmodel wat binne die vereninging gevolg sou word. Ten einde die bespreking 

te stimuleer is die denkwyses van Wheatley en Kellner-Rogers (1996:18) aan die bestuurspan 

voorgele. Hierdie denkwyses is vervolgens teenoor mekaar opgeweeg en bespreek. Die 

genoemde skrywers maak 'n onderskeid tussen twee denkwyses te wete: 
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• die liniere meganistiese denkwyse, wat impliseer dat werknemers soos masjinerie 

opdragte van bestuur uitvoer, teenoor 

• die sirkulere organistiese denkwyse waar die werkplek as 'n lewende sisteem met 

outonomie beskou word. 

Die meganistiese epistemologie impliseer dat hoe waarde geheg word aan produksie en winste, 

met min aanbevelings of voorstelle deur personeel. Personeel se werk word binne hierdie 

denkwyse grotendeels gekontroleer. Wheatley en Kellner-Rogers (1996:18) bevraagteken en 

beskryf die proses soos volg: 

"But why do we want an organization to behave like a machine? Machines have no 

intelligence; they follow the instructions given to them. They only work in the specific 

conditions predicted by their engineers . .... We want organizations to be adaptive, flexible, 

self-renewing, resilient, learning, intelligent- attributes found only in living systems. The 

tension of our times is that we want organizations to behave as living systems, but we only 

know how to treat them as machines''. 

Die organistiese epistemologie impliseer dat die werkplek as 'n lewende sisteem beskou word, wat 

oor die vermoe beskik om die self te organiseer en 'n eie identiteit te behou. Die insette van 

werknemers in beleidsformulering en bedryfsbesluite word gevra, en waar moontlik in ag geneem, 

alvorens implementering plaasvind. 

Ten einde die wyse waarop self-organisasie en verandering van persepsies binne die hierargiese 

struktuur van die vereniging plaas gevind het te illustreer, word hierdie prosesse vir die doeleindes 

van die studie volledig beskryf. Wheatley en Kellner-Rogers (1996:24) vra bepaalde vrae in 

hierdie verband: 

"The path of self-organization offers ample tests for leaders to discover how much they 

reaOy trust their employees. Can employees really make wise decisions? Can they deal 

with sensitive information? Can they talk to community or government regulators? 

Employees earn trust, but leaders create the ci1eumstances in which trust can be earned". 

Wheatley et al (1996:06) beskryf die proses en denkwyse wat met die genoemde vrae impliseer 

word SOOS volg: 
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"Because we could not find ourselves in the machine world we had created in thought, we 

had experienced the world as foreign and fearsome. Alienation spawned the need to 

dominate. Fear led to control. We wanted to harness and control everything. We tried, 

but it did not stop the fear. Mistakes threatened us; failed plans ruined us; relentless 

mechanistic forces demanded absolute submission. There was little room for human 

concerns". 

Binne die konteks van die organistiese denkwyse kan daar nie verwys word na die term bestuur 

nie, aangesien die aanname gemaak word dat 'n groep mense slegs gefasiliteer, en nie bestuur 

kan word nie. Hierdie fasilitering kan verskeie prosesse binne verskillende kontekste impliseer 

en een persoon, of 'n groep persone wat die bestuur verteenwoordig, kan nie alleen daarvoor 

verantwoordelik gehou word nie. Daar kan hoogstens na medeverantwoordelikheid verwys word. 

Om verwarring uit le skakel, word die term "bestuur" egter deurentyd virdie doeleindes van hierdie 

studie gebruik. 

Die fokus van die beskrywende gevallestudie in die navorsing is gerig op konstruktivistiese 

beginsels waarbinne die organisasie as 'n lewende sisteem 'n andersoortige realiteit konstrueer. 

2. MOTIVERING VIR DIE STUDIE 

Die navorser is werksaam as bestuurder binne die welsynsvereniging waar die navorsing 

ondemeem is. In die voorafgaande bespreking is reeds daarvan melding gemaak dat personeel 

toenemend tydens afdelingsvergaderings opgemerk het dat die vereniging op 'n outokratiese 

wyse bestuur word, en dat daar finansiele en bemarkingsprosesse is waarvan die personeel 

uitgesluit was. Hierdie aanmerkings het noodwendig sekere vrae ontlok oor watter veranderinge 

binne die vereniging aangebring kan word, en ook oor die wyse waarop die veranderinge 
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konstruktief binne die sisteem ge"implementeer kan word. 

Die navorser vorm 'n integrale deel van die interaksionele prosesse in die vereniging, en het 'n 

geleentheid gesien om 'n bydrae te maak tot die verandering wat deur personeel versoek is. Die 

navorsingsproses as sulks is ook beskou as 'n hulpmiddel in die proses van verandering omdat 

die teorie en waamemings van interaksionele patrone in die vereniging bepaalde altematiewe sou 

stel vir moontlike optredes. 

Die proses waarvolgens inligting ingewin word rondom idees oor hoe verandering kan plaasvind 

vanuit 'n sistemiese epistemologie, verteenwoordig 'n unieke proses. Binne die hierargiese 

struktuur van die vereniging impliseer dit nie slegs beweging van bo na onder, of slegs van onder 

na bo nie, maar gelyktydige beweging van bo af, en van onder op na mekaar. Die metafoorvan 
'n leer kan gebruik word om die proses te illustreer. 

M~mw'•· .. i·•············••ere••~/jar1s•·~···~···~~~n···~··~bE!s~·~···~···J1l9t·dle·/eerarte ldi~·····•·•·•· ··> •·· • · · < >····•/.••··.· <m~~~ib(1sigdsWi!~~~rPP~ldi11J, /ZlaarvJtJd.gevo/glfkdn·•····· · 

···.······~~ti®•~~···~•.di$·~1Jria~~,•••1k·•·te~··~ri~~rtre~~.begi~•••····•········.···· 

. ······················································~··CfiEl••~-·~~~rl~k~~~.~~~111~oldJ•·····Die·••························· .................. ~r11e.tf!Br·~~~~(fqy~ n;<# btJite J11~·PTP~~.nie. enis >.··· • · • · .·· 
..... ··.. -®d~~ridkp~~p~f,,i,,:.i• 

Keeney en Ross (1983:376) gebruik die volgende metafoor om die waamemer se betrokkenheid 

by die konteks te illustreer: 

"Here, when an outsider throws his spear, so to speak, he remains connected to the spear 

and travels with it. Consequently, the therapist, observer, researcher and javelin thrower 

become part of what is treated, observed, diagnosed and thrown, respectively". 

Die beskrywing van die navorsing sal hopelik bruikbare inligting genereer vir die personeel van 

die welsynsvereniging, met spesifieke verwysing na die wyse waarop die vereniging as lewende 

organisme die self organiseer. Met die oog op 'n beskrywing van intervensies wat gefig is op 

moontlike verandering kan onder andere gelet word op interaksiepatrone wat by hemaling 

voorkom. 
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3. LITERA TUURSTUDIE 

Die literatuurstudie wat ondemeem is, beskryf 'n progressiewe proses van verandering in 

persepsies vanaf die Newtoniaanse tydperk. Nuwe denke en idees het uit die tydperk ontwikkel 

rondom lewende sisteme, en dele binne sisteme is as interverwant beskryf. In die literatuurstudie 

word ook vergelykings getref tussen die ou denke en die nuwe veranderende denke. Die 

konstruktivistiese filosofie dien as die basis virteoretiese punktuasies wat rakende veranderende 

denke gemaak word. 

In die literatuurstudie word op die volgende teoretiese aspekte gefokus: 

3.1 Persepsies, aannames, en epistemologiE! binne veranderende denkraamwerke 

Die mens is aangewese op persepsies ten einde met die omgewing in interaksie te tree. Bateson 

(1979} se beskrywing van die wyse waarop persepsies plaasvind en aannames gemaak word, 

word bespreek. Die konsep van epistemologie as basis van 'n denkraamwerk is interverwant met 

persepsie en aannames. 

3.2 Klemverskuiwing binne epistemologiese aannames 

Die klemverskuiwing in die denkraamwerke van filosowe en wetenskaplikes van die Newtoniaanse 

tydperk word bespreek. Die aannames vanuitdie Newtoniaansetydperk, naamlik, reduksionisme, 

liniere oorsaaklikheid en neutrale objektiwiteitword verduidelik aan die hand van De Lange (1990} 

se omskrywings. 

Veranderrings in denke het gedurende 1905 ontwikkel toe Einstein, Planck, Heisenberg en ander 

die heelal beskryf het as bestaande uit interverwante dele. 

3.3 Algemene sisteemteorie 

Die erkenning van die interverwantskap van dele in die heelal het stelselmatig gelei tot die 

algemene sisteemteorie en die relevansie van sirkulariteit, non-objektiwitei en holisme het sterk 

na vore getree. Goldenberg en Goldenberg (1990} se definisie word aangehaal en die beginsels 

van die sisteemteorie soos bespreek deur Fourie (1993} word uiteengesil lnteraksionele patrone 

binne die sisteemteorie word aan die hand van kubemetiese beginsels beskryf. 
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3.4 Kubemetika 

Die interaksionele wederkerigheid binne sisteme word gepunktueer in terme van 'n kubemetiese 

perspektief. 

Gedeeltes uit Keeney (1983) en Niemeyer (1993) se beskrywings van kubemetika word in die 

studie benut waar daar: 

•.toenemef)cf gefOkus.wol'd op dietr)I vall 'ndee/tiemenr;le waamemefln diepr6$es win 

waameming " 

Ander aspekte waarop gefokus word sluit in: 

• Die belangrikheid van konteks en die beginsel van stabiliteit en verandering binne die 

konteks. 

• Die relevansie van verandering binne die lewende sisteem en spesifiek die wyse waarop 

verandering in die lewende sisteem die self skep, en sodoende lewe in stand hou. 

3.5 Lewende sisterne 

Maturana en Varela (1992) se beskrywing van die lewende sisteem en die wyse waarop die 

sisteem georganiseeris, word bespreek. Die organisasie, struktuur, outonomie, en outopo"ise van 

die sisteem word beklemtoon. 

3.6 Konstruktivisme as denkraamwerk 

Konstruktivisme dien as die filosofiese onderbou van die studie. Konstruktivisme impliseer dat 
/ 

die mens se realiteit konstrueerword in interaksie met die omgewing (Niemeyer 1993:05). Hierdie 

realiteit is nou verwant aan persepsies en aannames. Die objektiwiteit van die wetenskap word 

dus bevraagteken aangesien elke individu oor unieke perseptuele vermoens en realiteite beskik. 
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3.7 Taal en konteks 

''Taal" is die medium waardeur konstruksies van realiteite gestalte kry. Taal en konteks word ook 

deur Anderson en Goolishian (1988) gepunktueer as die medium by wyse waarvan sisteme 

kommunikeer en betekenis aan interaksionele prosesse gee. 

3.8 Newtoniaanse epistemologiese aannames binne die werkplek 

Die Newtoniaanse epistemologie word binne die konteks van die werkplek bespreek. Die konteks 

waarbinne die beginsels van reduksionisme, liniere oorsaaklikheid en neutrale objektiwiteit 

reflekteer, word beklemtoon (Wheatly en Kellner-Rogers 1996). Die veranderde denkwyses binne 

die werkplek word aan die hand van laasgenoemde beginsels, en in terme van sirkulariteit en 

kubemelika bespreek. Keeney (1983) en Senge (1990) se beskrywing van veranderende 

persepsies wat die werkplek as 'n lewende sisteem beskryf, word geinkorporeerin die bespreking. 

3.9 Die werkplek as lewende sisteem 

Die proses van selforganisasie in die werkplek as lewende sisteem ·word aan die hand van 

Wheatley en Kellner-Rogers (1996) en Maturana en Varela (1992) bespreek. Hier word ook 

gefokus op: 

• Die wyse waarop die lewende sisteem die self organiseer binne aanpasbare patrone van 

die struktuur. 

• Die idenliteit van die werkplek en die wyse waarop die lewende sisteem met verskille in 

persepsies omgaan. 

Ander aspekte wat in die afdeling bespreek word sluit die volgende in: 

• Verskil as medium viroutopol"se van die sisteem: Outopoise word omskryf as "se/f'en "om 

te skep". Die sisteem verander, of verander nie, deurdat verskille waargeneem, of nie 

waargeneem word nie. Verskille genereer inligling wanneer die verskille nie te groat of le 

klein is nie. Bateson (1979) en Wheatley et al (1996) word aangehaal binne hierdie 

omskrywings. 

• Konstroktivisme as denkraamwerk vir verhoudinos binne die sisteem of werkp/ek: Daar 
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word gefokus op die proses in terme waarvan konstruktivisme aldus Senge (1990), 

relevansie binne die lewende sisteem, of in die werkplek verkry. Die erkenning van 

individuele realiteite en konsensusskepping binne die sisteem ten einde 'n kollaterale 

identiteit te ontwikkel, al dan nie, word beklemtoon. 

• Die dinamika van selforaanisasie: Die fokus val hier op die wyse waarop organisasie van 

die self binne die lewende sisteem by wyse van verskille evolueer. Veranderende rolle van 

die leier en die van ander personeel, met relevante aspekte socs kontrole en die 

herdefinieering van bestuurstake word beskryf. Die proses van mede

verantwoordelikheid van werknemers virbesluitneming en die implementering van projekte 

word beklemtoon. Die span as werkseenheid word as 'n voorbeeld gebruik waar werk 

gesamenUik beplan, ge"implementeer en mede verantwoordelikheid geneem kan word. 

4. DOELWITIE VAN DIE NAVORSING 

4.1 Literatuurstudie 

Om 'n literatuurstudie te ondemeem oor die volgende: 

• Newtoniaanse denke: Die veranderinge binne hierdie denkpatrone na die interverwantskap 

van die heelal, en die beginsels binne veranderende denke van interverwantskap. 

• Konstruktivisme as filosofiese fundering vir die navorsing. 

• Die teoretiese benadering van sistemiese en kubemetiese beskrywings as uitvloeisel van 

die konstruktivisme. 

• Verskille in persepsies wat informasie genereer en verandering meebring of nie meebring 

nie. 

• Die lewende sisteem en die proses van organisasie binne die lewende sisteem. 

• Die meganistiese benadering versus die organistiese benadering binne die werkplek. 
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4.2 Gevallestudie 

• 'n Beskrywing en gevallestudie van die lewende sisteem of organisme, hier verwysend na 

as "die vereniging", wat bestaan uit 'n groep individue wat kollektief beleid bepaal en 

implementeer, maar oak oor 'n individuele en kollektiewe outonomie beskik. 

• 'n Beskrywing van die individuele persepsies binne die vereniging rakende die 

deelnemende proses van besluitneming en bestaande inteme prosesse van 

beleidsformulering. 

• 'n Konstruktivistiese beskrywing van die wyse waarop verandering, deur middel van die 

onderlinge interaksionele prossese binne die vereniging as 'n lewende sisteem plaasvind. 

5. NAVORSINGSVRAAG 

Die navorsingsmag wet~ i.\tOrtl~:··.··. •.·•·· 

··············)·····•t.•·····~~i~~)·?·······.·.················· 
. ··········•···.·••••·····•·····••6•···••···••···•·•·•·•r•••····••···••········.··••)•••···•••···········•···••• I•·••••Jr•••••····••I·••••• n\ .. •••.•.:Ii,11.••·•·•·•···················· .. 

Daar word dus in die navorsingsvraag gevra hoe prosesse van verandering in persepsies 

plaasvind. Vrae wat hieruit voortvloei is onder andere: 

• watter aspekte speel 'n rol in die mate van verandering wat plaasvind en hoe geskied 

hierdie prosesse in die praktyk? 

• wat is die verband tussen veranderende persepsies en die proses van verandering? 

6. NAVORSINGSONTWERP 

In die navorsing word van 'n beskrywende gevallestudie gebruik gemaak. Die proses van 

verandering binne die vereniging word as gevallestudie gebruik vir die doeleindes van die 
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navorsingc Yin (1989:14) beskryf gevallestudies as die mees geskikte metode vir navorsing wat 

onder andere handel oor organisasies. Hy stel dit so: 

"In brief, the case study allows an investigation to retain the holistic and meaningful 

characteristics of real life events- such as .. . organizational processes .... ". 

Die uitleg en rangskikking van data in die gevallestudie behels waamemings en besklywings van: 

• Die wyses waarop individue as lewende sisteme se outonomie ontwikkel soos omskryf 

deur Maturana (1975:313). 

• Die proses van ko-evolusie en interaksiepatrone wat tussen die individuele personeellede 

ontwikkel soos omskryf deur Bateson (1979). 

• Die wyse waarop realiteite ontwikkel soos beskryf deur Efran et al (1988: 27-35). 

• Kubemetiese interaksiepatrone wat tussen personeel waargeneem word soos omskryf 

deur Bateson (1979) en Keeney (1983). 

• Die interaksie van die besluitnemers op makrovlak en die wyse van kollektiewe 

realiteitsvorming volgens Wheatley en Kellner-Rogers (1996). 

Databeskrywings sal vanuit die volgende punktuasies gemaak word: 

• Die posisie van die navorser tydens die uitvoering van die gevallestudie, en 'n voorstelling 

van die vereniging waarbinne die navorsing ondemeem is by wyse van 'n organogram. 

• Die aanvanklike persepsies en Newtoniaanse aannames wat binne die vereniging 

teenwoordig was. 

• Die epistemologiese verandering wat binne persepsies van personeel plaasgevind het. 

• Die sistemiese orientasie van personeel binne die vereniging. 

• Kubemetiese denke binne die vereniging en die beginsel van stabiliteit en 

verandering. 

• Konstruktivisme as denkraamwerk binne die proses van verandering en taal as 

medium vir die konseptualisering van denke. 
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• Die vereniging as lewende sisteem binne die proses van verandering. Die 

organisasie, struktuur en outonomie van die vereniging word bespreek. 

7. METODE VAN DATAVERSAMELING 

Die navorsing is ondemeem oor 'n periode van ongeveer twee en 'n half jaar, vanaf Februarie 

1997 tot September 1999. In die data aanbieding wat volg word gefokus op aanvanklike 

Newtoniaanse denke, en die verandering in persepsies wat tydens die periode van die navorsing 

bygedra het tot die interverwante denkpatrone binne die vereniging. 

Data is gedokumenteer deur middel van 'n dagboek waarin die navorser data op 'n deur1opende 

basis aangeteken het. Data in die dagboek omvat inligting rakende individuele konsultasies, 

pligstate, en notules van personae!- en bestuursvergaderings. 

Die dataversamelingsmetode is verder aangevul deur relevante dokumentasie van, en die 

versameling van data rakende personeelvergaderings, beplanningsvergaderings, 

groepsupervisies, individuele konsultasies, inteme werkswinkels en beplanningsessies binne die 

konteks van die vereniging waar die navorsing ondemeem is. 

8. RESPONDENTE 

Die teikengroep wat vir die doeleindes van navorsing ge"identifiseer is, het bestaan uit die 

volgende respondente: 

• Ses middelvlak bestuurders en vier lede van die direktoraat van die vereniging. 

• Die afdeling Kinderbeskermingsdienste in die vereniging. Die afdeling Kinderbeskerming 

bestaan uit een hoof-maatskaplike werker, 'n sekretaresse, een skoonmaker, een 

aanmeldings-maatskaplike werker, en sewe maatskaplike werkers wat in verskillende 

geografiese areas werksaam is. 

Die gemeenskaplike missie van die respondente is die lewering van terapeutiese- en\of 

voorkomingsdienste aan kinders en gesinne waar kinders mishandel en, of verwaar1oos word. 
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9. BEPERKINGS VAN DIE NAVORSING 

• Die studie fokus op die interaksie en die verandering wat tussen middelvlak bestuurders 

en die direktoraat voorgekom het. 'n Beskrywing van die persepsies binne die totale 

vereniging strek wyer as hierdie studie van beperkte omvang. 

• Die persepsies van personeel in die afdeling wat deur die navorser bestuur is, is wel by 

die studie ingesluit, maar ook tot 'n beperkte mate, aangesien die druk en die fokus vir die 

verandering tussen middelvlak bestuur en die direktoraat voorgekom het. 

• Die studie is beperk deurdat die punktuasie van die beskrywings wat genereer word 

realiteite is wat deur die navorser gekonstrueeris en dus punktuasies van kollegas uitsluit. 

10. DEFINISIES VAN TERME 

Die volgende konsepte vereis omskrywings: 

• Konstruktivisme: Konstruktivisme word deur Niemeyer (1993:05) omskryf as: 

Die realiteit wat die mens konstrueer vanuit sy interaksie met die omgewing. 

• Realiteit: Realiteite word geskep deur 'n skeppende proses wat ook 'n konstruksie 

genoem kan word. Daarvind, aldus Efran, Lukens en Lukens (1988:28) 'n skepping van 

'n eie wereld en die interpretasie van die waamemings plaas. 

• Kubemetika: Kubemetika word deur Keeney (1983:92) omskryf as: 

"Cybernetic epistemology proposes that we embrace both sides of any distinction an 

observer drawsn. 

• Epistemoloaie: Epistemologie word deur Auerswald (1985:01) omskryf as: 

"a set of immanent rules used in thought by large groups of people to define reality". 

• Sisteem: 'n Sisteem word soos volg deur Goldenberg en Goldenberg (1990: 54) 
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gedefinieer: 

" ... a system as a complex of component parts of interacting elements that together form 

an interdependent entfty''. 

11. AANBIEDING VAN DIE INHOUD 

Hierdie navorsing bestaan uit vier dele soos beskryf in Collins (ongedateerd:36). Laasgenoemde 

skrywer se riglyne vir die skryf van 'n verhandeling/tesis is gebruik en waar nodig, aangepas vir 

die navorsing wat ondemeem is. 

HOOFSTUK•.1; .··• IJ~"8n.diena\'()[$jri!;J.> 

·tfOOf'sTUK i; >/ rr 'ti Literatulltsfudie Qf N~a11$e dimke ell~.YE!~l'ldetiilg.iQ · 

·····.•····· > 1>eniei>Sie$ binnediekoritek$ vanmteTverWantSkap ml~ .. - .. -.. - .. -... -.. - .. -... -.. -.- .. -.--. . ..... "" ..... " '' .............. ·- .... '" - - -·· .. 

···.·.·····ii.•L .• •rn). i ~~{~~~~~·········· 

fiOOFSll:.lf(3{ . ·.·• ·.· > Pata !lEicieWet!S van veraridere~ pel's$psMn l>itme !:fie 
··································· ~~~s~~~;n>······ 

~ll.JK~ ~Qtr-~$:/.·· .. 
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HOOFSTUK2 

'N LITERATUURSTUDIE OOR NEWTONIAANSE DENKE EN DIE VERANDERING IN 

PERSEPSIES BINNE DIE KONTEKS VAN INTERVERWANTSKAP VAN 

LEWENDE SISTEME IN DIE WERKPLEK 

1. INLEIDING 

Die mens vorrn persepsies vanuit sintuiglike waameming. Hierdie waarnemings sowel as 

denkprosesse lei tot aannames wat gemaak word binne die wereld en die logika. Die wyse 

waarop die mens dink en kennis opbou word as epistemologie beskryf. Bateson (1979:4) maak 

die volgende stelling aangaande epistemologie: 

"how can we know anything" 

Die realiteit of epistemologie van die individu word gekonstrueer vanuit interaksie met die 

omgewing. Aannames word in interaksie met die omgewing geskep en vorm 'n sirkulere proses 

van denke, aannames en realiteitsvorming waaruit persepsies weer gemaak word. 

Die punktuasie van hierdie hoofstuk begin by die ontwikkelingsgeskiedenis van die Newtoniaanse 

denkwyse en die invloed van hierdie denkwyse op die wereld. Einstein, Planck en Heisenberg 

het in 1905 die Newtoniaanse denkwyse bevraagteken. Hierdie denkers het nuwe idees van 

bestaande konstruksies geskep, naamlik dat die heelal interverwante patrone van verbintenisse 

vorm. Denkwyses het stelselmatig weg beweeg van die Newtoniaanse denkpatrone. Die 

algemene sisteemteorie en tweede orde kubemetika het uit die nuwe konstruksies ontwikkel. 

Hierdie ontwikkelings het 'n bepaalde invloed op beskouings en beskrywings van 

interaksiepatrone in die praktyk uitgeoefen. 

Die teorie van lewende sisteme is deur Maturana (1975) ontwikkel en is implisiet tot 

Bateson (1979) se epistemologie. In die epistemologie word sisteme as "lewend" gekonstrueer 

en die outonomie van hierdie sisteme word beklemtoon. 

Gedurende die era van die Newtoniaanse denkraamwerke was individue in die kontekste waar 

hulle werksaam was, beskou as meganiese objekte wat opdragte van bestuurders moes uitvoer. 
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Namate denkwyses oor die heelal verander het was die implikasies van nuwe denkwyses ook 

duidelik sigbaar binne die werkskonteks van die mens, of die sisteem waarbinne werk venig is. 

Veranderings in denke het beweeg van 'n meganistiese beskouing na 'n beskouing waarbinne 

erkenning aan die individu se eie realiteit, epistemologie, en outonomie in besluitnemings 

prosesse gegee is. 

Die veranderde punktuasies wat dus uit nuwe denkwyses rondom die mens en die omgewing 

waarbinne hy werk na vore getree het was die volgende: 

• Die individu en die werkplek vorm 'n geheel waarbinne die een nie sonder die ander kan 

bestaan nie. 

• Die werkplek word beskou as 'n lewende sisteem wat as 'n lewende organisme in 'n 

proses van voortdurende verandering verkeer. 

2. PERSEPSIES, AANNAMES, EN EPISTEMOLOGIE BINNE VERANDERENDE 

DENKRAAMWERKE 

Bateson (1988:32) beskryf die proses van sintuiglike waameming soos dit plaasvind in die 

interaksie tussen mens en omgewing as 'n proses van persepsie wat ontoeganklik is, en waarvan 

slegs die eindproduk sigbaar is. Hy stel dit so: 

'The processes of perception are inaccessible; only the products are conscious and, of 

course, it is the products that are necessary. The two general facts - fitst, that I am 

unconscious of the process of making the images which I consciously see and, second, 

that in these unconscious processes, I use a whole range of presuppositions which 

become built into the finished image .. -n 

Vanuit die eindproduk van persepsie vind dus 'n interaksie plaas tussen denkprosesse en 

aannames wat in denkwyses reflekteer word. Bateson (1988:25) meld verder dat die wetenskap, 

kunste, geloof, handelsbedrywe, en selfs slaap gebaseer is op aannames wat gemaak word. 

Persepsies word ook weerspieel binne die wetenskap en soos volg deur Bateson beskryf: 

• .. science is a way of perceiving and making "sense" of our precepts". 

Die wyse waarop mense, of sisteme van mense, tot kennis kom, of hoe daar gedink word oor die 
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wyse waarop die kennis bekom word, verteenwoordig aldus Keeney (1983:13) die proses waaruit 

die mens se epistemologie ontwikkel. Hy beskryf epistemologie soos volg: 

"how people or systems of people know things or how they think they know things". 

Bateson (1988:32) neem die proses verder en meld dat persepsie reeds 'n voorveronderstelling 

van 'n epistemologiese benadering is. 

Wanneer die proses van persepsie, aannames en epistemologie as denkwyses in oenskou 

geneem word, blyk dit dat daar 'n interverwante proses van interaksie tussen hierdie elemente 

voorkom. Persepsies vind plaas in interaksie met 'n epistemologiese raamwerk. Perseptuele 

waameming verteenwoordig dus 'n sirkulere proses waarbinne aannames in interaksie met 

persepsies, en epistemologie in interaksie met aannames en persepsies verkeer. 

3. KLEM VERSKUIWINGS BINNE EPISTEMOLOGIESE AANNAMES 

Die klemverskuiwings wat oor 'n lang periode in die denkraamwerke van sekere filosowe en 

wetenskaplikes plaasgevind het, is reeds in vorige besprekings uitgewys. In hierdie gedeelte word 

die klemverskuiwings binne denkraamwerke meer omvattend bespreek. 

Aristotle was van mening dat dit die taak van die wetenskap is om die ware betekenis van dinge 

te vind. lmplisiet in hierdie beskrywing van die taak van die wetenskap, is die aannname dat dit 

moontlik is om die ware betekenis van dinge te bepaal. Hierdie denke was deur verskillende 

filosowe en wetenskaplikes beinvloed, soos Aristotte, Descartes en Newton. Daar word dikwels 

verwys na hierdie denke as die "Newtoniaanse wetenskaplike epistemologie". De Lange (1990:21) 

meld dat in die geval van die Newtoniaanse tradisie, hierdie denkraamwerk verhef is tot die enigste 

ontologiese sisteem. Vanuit die denkraamwerk kon daar 'n allesomvattende verklaring vir die 

bestaan van realiteite gebied word. Verklaring is daarom ook gelyk gestel aan realiteit 



19 

Die Newtoniaanse benadering bestaan. aldus De 1.ange (1990:2Z) Uil ~~aanltl!IJlili;,; / •.···. 

• Reduksionisme 
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Aan die begin van die vorige eeu het wetenskaplikes geglo dat die basis aan die hand waarvan 

die heelal verstaan kan word, feitlik voltooi was. Daar was erkenning gegee aan die feit dat daar 

wel minimale verklarings uitstaande was, maar wetenskaplikes was daarvan oortuig dat hierdie 

verklarings spoedig sou volg (Auerswald 1985:02). 

Aan die begin van 1905 was Einstein, Planck, Heisenberg en ander, in teenstelling met die 

klassieke fisika, van mening dat die heelal uit meer interverwante patrone bestaan. Daar is 

byvoorbeeld gevind dat die observasie; "dat fig uit deeltjies of go/we bestaan", afhanklik is van die 

wyse waarop daar na lig gekyk is. Hierdie stelling het verskil van die Newtoniaanse idee van 

objektiwiteit in observasie prosesse. Einstein se kwantum teorie en die teorie van relatiwiteit, 

asook Heisenberg se idees, het tot 'n veranderde beskouing van die heelal gelei, naamlik dat die 

heelal uit 'n interafhankilke dinamiese sisteem van verhoudings bestaan. Wetenskaplikes was 

dus genoodsaak om die klassieke aannames van ruimte en tyd, massa en energie en objektiewe 

waameming op 'n ander manier te beskou, en te bevraagteken. Planck en Einstein het aldus 
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Auerswald (1985:03) 'n nuwe epistemologie geskep. Hy beskryf dit so: 

• ... a new non-Newtonian physics could be constructed". 

Hierdie nuwe idees het die Newtoniaanse beginsels van reduksionisme, liniere oorsaaklikheid en 

neutrale objektiwiteit onder die vergrootglas geplaas. Verskillende wetenskaplike denkrigtings is 

gevolglik toenemend met komplekse probleme gekonfronteer, en die leemtes binne die 

Newtoniaanse denkwyse het met verioop van tyd meer prominent geraak. Bateson (1988:25) 

verwys in die verband na leemtes in die denkpartone van verskeie studente binne die skole van 

gedragsbiologie en kulturele antropologie by hospitale en kolleges in Amerika. Hierdie leerntes het 

volgens horn voorgekom op alle vlakke van opvoeding, tussen beide geslagte, en tussen 

humaniste en wetenskaplikes. Hy beskryf dit soos volg: 

"Specifically, it is a lack of knowledge of the presuppositions not only of science but of 

everyday life ... both groups are difficult to teach because they attach such great importance 

to "righr premises and presuppositions that heresy becomes tor them a great threat of 

excommunication". 

Die idea dat die heelal 'n groot masjien is, is vervang met die mening dat die heelal 'n onsigbare 

geheel vorm waarvan die dale interverwant is, en slegs verstaan kan word as patrone van 'n 

voortdurende proses van interaksie. Auerswald (1985:03) noem datdie Newtoniaanse denkwyse 

nie meer beskou kan word as die bron van waarhede of 'n manier van dink wat tot die finale 

definisie sal lei nie. 

Darwin se evolusie-teorie het ontwikkel binne dieselfde meganistiese denkpatone as die van die 

Newtoniaanse denkwyse. Hy het 'n meer konkrete denkwyse beklemtoon met die beginsel dat 

slegs die sterkste sal oorieef. Auerswald (1985:03) is van mening dat Bateson die leerntes binne 

Darwin se denkwyse verder geneem het, deur 'n evolusie te beskryf wat elemente binne 'n 

interverwante verhouding beklemtoon, en 'n lewende heelal vorm. Daarword dan ook na Bateson 

se evolusie-teorie verwys as ekologiese sisteme, omdat Bateson se evolusie-teorie die 

interverwantskap van elemente binne die heelal beklemtoon. 

Samevattend kan gese word dat die interverwante verhoudings van entiteite binne die heelal 'n 

prominente effek op die modemewetenskaplike denkwyse gehad het (Goldenberg en Goldenberg 

1990:36). 
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4. ALGEMENE SISTEEMTEORIE 

Tydens die periode waarin wetenskaplikes stelselmatig weg beweeg het van die Newtoniaanse 

denke, het die algemene sisteemteorie en die tweede orde kubemetika as denkwyses ontwikkel. 

In die sisteemteorie word realiteite of idees op 'n bepaalde wyse georganiseer en word die konsep 

van interverwantskap deurentyd gereflekteer. Goldenberg en Goldenberg (1990:54) definieer 'n 

sisteem soos volg: 

"a system as a complex of component parts or interacting elements that together form an 

interdependant entity". 

Die onderliggende dele van 'n sisteem word binne 'n konteks waargeneem en vorm in totaliteit ook 

saam 'n konteks. De Lange (1990:56) definieer 'n sisteem soos volg: 

" 'n Sisteem kan gekonseptua/iseer word as 'n stel interverwante e/emente wat 'n eenheid 

vorm deur middel van verhoudings tussen die elemente asook eienskappe van die 

e/emente. Ten einde 'n sisteem te vorm moet daar ten minste twee e/emente teenwoordig 

wees wat in 'n eenheidsverhouding, direk of indirek aanmekaar vetbind is". 

Die volgende beginsels geld aldus Fourie (1993: 04) binne die algemene sisteemteorie: 

• "Sisteme bestaan uit kleiner sub-sisteme en is dee/ van groter supra-sisteme. Die gesin as 'n 

sisteem bestaan uit sub-sisteme van ouers en kinders en is 'n sub-sisteem van die 

gemeenskap, die supra sisteem. 

• Sisteme, sub-sisteme en supra-sisteme word deur grense verdee/. lnligting vtoei deur die 

grense en word geregu/eer deur die mate waartoe die grens geperforeer is. wanneergrense 

geperforeer is en inligting deurlaat, word daar na oop sisteme verwys. 

• Gedrag binne sisteme het bepaa/de beperl<inge en hierdie balans word as homeostase 

beskryf'. Die konsep van homeostase is later verder ontwikkel na beginsels van stabiliteit en 

verandering. [Hierdie aspek word later meer volledig bespreek]. 

• "lnligting aangaande die uitsette van 'n sisteem kan na die siteem teruggevoerword deurander 

sisteme in die omgewing. Dit staan as terugvoer bekencf'. [In die teoretiese besprekings wat 
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volg word die proses van terugvoer verder by wyse van kubemetiese beginsels omskryf). 

Die sistemiese benadering verteenwoordig dus die samevloeiing van ontwikkelinge uit verskillende 

wetenskappe rondom die beginsels van holisme en sirkulere oorsaaklikheid wat staan teenoor 

reduksionisme en liniere oorsaaklikheid. 

5. KUBERNETIKA 

Uit die vorige bespreking blyk dit dus dat algemene sisteemteorie 'n beskrywing van die interaksie 

binne die sisteem bied. Hierdie beskrywing van interaksionele wederkerigheid word verder 

uitgebrei deur die kubemetiese perspektief. Vanuit die kubemetika word beklemtoon dat die 

interaksie tussen die observeerder en die sisteem nie buite rekening gelaat kan word nie, 

aangesien die observeerder nie 'n posisie van objektiwiteit kan inneem nie. Keeney (1983:78) 

omskryf dit soos volg: 

"The epistemological implication of cybernetics of cybemetics increasingly points to the 

position that ·objectivity" is erroneous since it assumes a separation of the observer and 

observed''. 

In aansluiting hierby wys Niemeyer (1993:1-3) daarop, dat daar tans 'n ineenstorting van die 

objektiewe wereldbeskouing plaasvind. Die objektiewe beskouing het juis geloof in die absolute 

en die permanente korrektheid van sekere waardes en gelowe in stand gehou. Niemeyer (1993: 1) 

omskryf die beperkings van 'n objektiewe wereldbeskouing soos volg: 

·0enved largely from the positivistic worldview, this account of science has imposed 

significant restrictions on the conduct of inquiry within the clinical and counselling 

professions". 

In teenstelling met die positivistiese wereldbeskouing omskryf Keeney (1983:15) die proses van 

waameming van 'n altematiewe wereld as 'n proses waar die observeerder noodwendig binne 

daardie wereld beweeg. In die proses van interaksie tussen die observeerder en die sisteem wat 

waargeneem word vind voortdurende wederkerige beinvloeding ptaas. Keeney (1983:91) haal 

Bateson (1972:249) aan, wat die proses by wyse van die volgende metafoor beskryf: 
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" ... the rock sculpts the sculptor, as much as the sculptor sculpts the rock .. " 

Tydens die proses van observasie: 

• bernvloed die observasie-proses as sulks die gedrag van die sisteem onder observasie, en 

• die observasie van die observeerder word gekleur deur die epistemologie of die manier 

waarop die observeerder dink. 

Op hierdie wyse raak die observeerder deel van die sisteem wat waargeneem word. Netso raak 

die sisteem verweef met die observeerder. Die waamemer is dus altyd deel van dit wat 

waargeneem word. Hierdie beginsel verbind die waamemer en die objek wat waargeneem word 

as dele van sisteme, of patrone binne die sisteme. In 'n poging om betekenis aan dinamika binne 

sisteme of kontekste te gee, moet die konteks binne die sisteem, dus die konteks binne die 

konteks, vanuit 'n meta-posisie waargeneem en verstaan word. Hierdie proses is in teenstelling 

met die Newtoniaanse denkwyse waar konteks buite rekening gelaat word. Keeney (1981:45) 

omskryf dit soos volg: 

"The Newtonian world ascribes reality to objects and achieves its simplicity by excluding the 

context of context - excluding indeed all metarelationships ... " 

In die proses van observasie kodifiseer die observeerder dit wat waargeneem word. Kodifisering 

is dus die wyse waarop werklikhede of realiteite geskep word. De Lange (1990:94) meld dat 

bewussyn responsief is vir verskille. Omdat bewussyn op verskille kan reageer is dit in staat om 

verskille waar te neem as inligting, en di! sodanig te verwerk. Die waamemer se realiteitsbeeld 

word dus gevorm uit waameming van verskille. 

Wanneer inligting binne die sisteem daartoe bydra dat gedrag dieselfde bly, word daar na 

negatiewe terugvoer verwys. Wanneer inligting die sisteem beweeg om te verander word na 

positiewe terugvoer verwys. Keeney (1983:64) verwys na hierdie terugvoer as 'n eenvoudige 

kubemetiese proses. Die kubemetika beskryf patrone van veranderinge binne sisteme (Keeney 

1983:71). Hierdie patrone is nooit staties nie en korrektiewe aksies word teweeg gebring deur 

verandering. Verandering binne 'n sisteem word geskep deurdat verskille observeerword binne 

die bestaande verskille. Hierdie verskille word as inligting waargeneem. Daar is dus voortdurende 

verskille binne die sisteem tussen die bestaande posisie, en die verlangde posisie. Daar kan na 

die bestaande posisie verwys word as die stabiliteit, of dit waarmee die sisteem bekend is, en na 
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verandering as die verskil waama die sisteem beweeg. Die sisteem kan slegs verander vanuit 'n 

posisie van stabiliteit. lndien die verandering te groot of te veel is, of indien die sisteem nie gereed 

is vir verandering nie, sal die stabiele posisie van die sisteem bedreig voel, en kan verandering nie 

plaasvind nie. Wanneer die verskille te klein is kan hierdie verskille nie waargeneem word nie, en 

kan verandering ook nie plaasvind nie. Keeney (1983: 71) beskryf die proses van kubemetiese 

verandering soos volg: 

"Cybernetic studies how processes of change determine various orders of stability and 

control .... even change changes. Every organism reinterprets the rules, creates exceptions 

for itself, creates new rules". 

Wanneer 'n sisteem die vermoe het om voortdurend te verander, beskik die sisteem oor die vermoe 

om te lewe. Wheatly en Kellner-Rogers (1996:13) verduidelik dit soos volg: 

"The capasity to keep changing, to find whatworlcs now, is what keeps any organism alive". 

Wanneer verandering ter sprake kom, verkry die punktuasie van die lewende sisteem relevansie, 

omdat verandering die wyse is waarop die lewende sisteem die self skep en aanhou lewe. 

6. LEWENDE SISTEME 

Leyland (1988:357) maak melding daarvan, dat daar aan Gregory Bateson voor sy dood gevra is 

wie op sy werk sal voortbou. Bateson het geantwoord: "Humberto Maturana". Maturana het 

inderdaad gedurende 1980 op die werk van Bateson voortgebou deur die wyse waarop sisteme 

werk en verander te verklaar. De Lange (1990:96) verwys na twee onder1iggende vrae wat deur 

Maturana gevra is: 

• "Op watter wyse word /ewende sisteme georganiseer"? fill.. 

• • .. watter prosesse is ter sprake tydens die proses van kognisie .. "? 

Maturana het. aldus laasgenoemde skrywer, die teorie van lewende sisteme geformuleer wat by 

implikasie op Bateson se epistemologie gefundeer is. Leyland bevestig (1988: 358) Maturana se 

onderskeid van lewende-, teenoor nie-lewende sisteme. Lewende sisteme is selfverwysende 

sisteme wat slegs vanuit die sisteem self geken kan word. Nie-lewende sisteme verwys De Lange 

(1990:97) na as "self referred systems", wat slegs in 'n bepaalde konteks geken kan word, deur 'n 
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waamemer van die sisteem. Leyland {1988: 359} gebruik ter illustrasie die voorbeeld van 'n 

potplant teenoor 'n nagemaakte potplant. Die volgende onderskeid word tussen die twee getref: 

• Die potolant se identiteit is gebaseer is op die proses van interaksie wat tussen die dele van 

die plant voorkom. Hierdie interaksie vorm 'n kettingreaksie. Deur hierdie interaksie van 

verhoudings instand te hou, funksioneer die potplant as 'n selfregulerende organisme. 

• Die nagemaakte potolant bestaan slegs binne die verhouding van sy konteks deurdat die 

persoon wat die plant gemaak het, en dit op 'n bepaalde plek geplaas het, bepaal wat met 

die plant gebeur. Die nagemaakte potplant self het geen interaktiewe organisasie nie, en 

hierdie potplant se organisasie bly dieselfde. Die nagemaakte plant respondeer nie op 

sonlig deur 'n proses van fotosintese, of dehidrasie nie, terwyl die lewende plant wel deur 

inherente prosesse van interaksie op die stimuli respondeer. 

Lewende sisteme is op 'n bepaalde wyse georganiseer, en die teorie van lewende sisteme omvat 

sekere kembegrippe soos organisasie, struktuur, outoporse, en outonomie wat kortliks onder die 

volgende punte omskryf word. 

6.1 Organisasie 

Organisasie dui aldus Maturana en Varela (1995:42} op die verhoudings wat teenwoordig moet 

wees sodat 'n sisteem kan voortbestaan. De Lange {1990:100} is van mening dat hierdie sisteem 

as 'n eenheid moet kan funksioneer. Die sisteem word deel van 'n spesifieke klas. Ter illustrasie 

kan die metafoor van 'n stoel gebruik word: 

·~,; ····•·····•·Li/,mePitJ~.•·van··ObSf'rvasiB·•V&n·•·»·obfek•·tm·~ng.•vandieabfe/cas.'ri.·.·.•· .. ··••r 
.... ··.····. ··.··.····················~·· ~tdie obSeweerder~iJ$·~~~ va~d~ c1e1e..¥at~~~te'. ~I< : 
··················.·.·····.············}··~···ft,g~.;:,k~ga~~h.•·~··•~t··1,,~·••%t11~~•·~;p~~·.~.#Ji•~~rn•• 

·····.·····•··L•••·••·•·r0ssit·kari•w6iti.•··•.0aar.w<xd·dliS·•vadfn·~kem.•.k/1J$vad~•~~;,.·•·•>.··• 

Lewende wesens het aldus Maturana en Varela (1995:43} ook gemeenskaplikhede wat hierdie 

wesens as 'n spesifieke klas identifiseer. Die vraag ontstaan op watter wyse vind die organisasie 

binne die spesifieke klas plaas? Een kenmerk van die proses van organisasie is die vermoe om 

selfproduserend te wees. Hierdie organisasie van die lewende sisteem staan as outopoltiese 

organisasie bekend en vtoei voort vanuit onder1inge verhoudings. 
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6.2 Struktuur 

Die woord "struktuur" is afgelei van die Latynse woord "struere• wat betaken om te bou. Struktuur 

word bepaal deur die samestelling van die komponente en verhoudings wat 'n eenheid 

verteenwoordig, om die organisasie 'n werklikheid te maak. De Lange (1990:100) verwys na 'n 

eenheid se struktuur as die aard van die komponente en hul verhoudings. Omdat die lewende 

sisteem outopo"ities is, is dit ook struktuur-gedetermineerd. Die lewende sisteem se outopoiliese 

organisasie word in stand gehou deur 'n sirkulere proses van selfverwysing. Die veranderinge wat 

plaasvind word deur die organisasie en struktuur van die sisteem bepaal. 

6.3 Outonomie 

Die lewende sisteem is daarop gerig om sy voortbestaan te verseker (De Lange 1990:100). Die 

sisteem se outonomie hou dus verband daarmee dat die sisteem sy eie organisasie en vermoe tot 

selfskepping onder alle omstandighede wil behou. 'n Sisteem se outonomie is die eienskap van 

'n entiteit wat dit identifiseer as 'n lewende sisteem. Alhoewel 'n sisteem afhanklik is van 'n konteks 

vir sy voortbestaan, is alle verskynsels wat in verhouding staan tot 'n lewende sisteem sekonder 

tot 'n sisteem se outonomie. Maturana en Varela (1992:48) gaan van die standpunt uit dat 'n 

sisteem outonoom is, indien die sisteem sy eie wette kan maak. 

6.4 Outopoise 

Die meganisme wat 'n lewende sisteem instaat stel om outonoom te wees is aldus Maturana en 

Varela (1992:48) outopoise. Die woord "outopoise" is afgelei van die Griekse woorde "autos- en 

"poieirf' wat onderskeidelik "self', en "om te skep" betaken (Maturana1975 soos aangehaal in De 

Lange 1992:101). Die verhouding tussen die sisteem se komponente impliseer dus 'n proses van 

deurlopende selfskepping van die organisme as geheel. Die outopoiliese sisteem is dus 

voortdurend in 'n proses van verandering binne die struktuurvan die sisteem. Die organisasie van 

die sisteem bly egter dieselfde terwyl die definisie van die sisteem as 'n eenheid ook behoue bly. 
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7. KONSTRUKTIVISME AS DENKRAAMWERK 

In vorige besprekings is reeds daarop gewys dat die epistemologie van objektiwiteit en absolutisme 

vervang is deur die van konstruktivisme. Konstruktivisme word deur Niemeyer (1993:05) omskryf 

as die realiteit wat die mens konstrueer vanuit sy interaksie met die omgewing. Dit bring mee dat 

elke individu verantwoordelik is vir 'n eie realiteit, en verduidelik ook waarom realiteite van individue 

van mekaar kan verskil. Die realiteite wat individue konstrueer, of dit wat waargeneem word, word 

bepaal deur die waamemer se eie konstruksie, en die proses geskied in terme van die waamemer 

se persepsie. Speed (1984:513) meld in hierdie verband soos volg: 

"Our hypotheses and ideas about the world are not unrelated to that world; they are not 

arbitrary; they are in a mutual, ongoing, and changing relationship with if'. 

Daar bestaan dus geen absolute waarheid nie. Speed (1984:512) verduidelik dat daar hoogstens 

van 'n punktuasie, of verskillende punktuasies van 'n mening gepraat kan word, en nie van die 

absolute waarheid, of totale sekerheid nie. 'n Realiteit wat gekonstrueer, en dan gepunktueer 

word, kan slags bruikbaar, of minder bruikbaar wees. 

Die konstruktivisme verwys aldus Niemeyer (1993:03) na 'n groep verwante teoriee wat die 

objektiwiteit van die wetenskap bevraagteken. Hierdie teoriee het 'n basiese raamwerk van 

aannames in gemeen. Dit bestaan uit die volgende elemente: 

• Die mens word op 'n aktiewe en betekenisvolle wyse georienteer binne sy leefwereld. 

• Die mens kan nie direkte toagang tot enige eksteme realiteit bekom nie. 

• Die mens is voortdurend in 'n proses van verandering en ontwikkeling. 

Bogenoemde aannames word in die praktyk gekenmerk deur pogings om 'n realiteit simbolies voor 

te stel. Ons kan egter stags indirekte, onderhandelde, en gedeeltelike toegang tot 'n reeks 

voortdurende veranderende realiteite bekom deur die prosesse waarin die realiteite geberg is (De 

Lange 1990:107). 

Die mens konstrueer voortdurend sy eie sy realiteit terwyl hy in interaksie met die omgewing 

verkeer. Op hierdie wyse word konstrukte gevorm. Wanneer ons konstrukte vorm, word daar 

betekenis aan gebeure gegee. Dit is daarom nie moontlik dat ons gebeure buite ons inteme wereld 

van ervaring kan waameem nie. Konstruktivisme is gevolglik gefundeer in die mens se soeke na 

die betekenis van ervaringe en gebeure. Niemeyer (1993:04) beskryf dit so: 
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"It is this drive toward meaning, this effort to forge significance and purpose from elements 

of experience, that typifies the human enterprise and that serves as the cornerstone of 

constructivist thinking". 

In Fisher(1991:14) se konstruktivistiese beskrywing van 'kennis" verduidelik hy dat die kennis van 

die mens deel is van die proses wat benut word om kennis te bekom. Kennis word voortdurend 

gebou tussen kennis wat in die vertede ontwikkel het, gebeurtenisse, en die waamemer se 

bestaande kennisraamwerk. Die kennis wat geskep word moet op 'n bepaalde wyse inpas by 

bestaande kennis. Fisher (1991:37) verwys ook na Von Glasersveld (1984) wat die term "fir 

gebruik. Hierdie term ("fir, of "passing') kan aan die hand van 'n metafoor verduidelik word. 

· Metafoor: ··· .•.• •• ~ 1<an 'f.'fl:~lyf[~°$rtl';f ~~~~s;~~ar'n sift~.~"$· en• ~ slelJtef 
•.•··············· daa~n.fl&g~~mord, ep i;~~~~tdf~Pxs. Die,i6f.~wo~":n········ 

·· < .. •. ·•··· gliJr1la;en~~woriJ~p~IJ~ ~~sieke.·~Pasbif1ne.dift ... · .. •.••••···· 
· · ... ·.· .. ·.······ i>·· *"~ ".iahdie'.st&, i11 ~~rkl!tn 'ti ~itid6 a~pf88sJind iitTldatdi~ M~> 

<•. "~"~~~iiri}ili~ ~~1tfiliifiliri~li1.····· ... 

Die afleiding wat uit bogenoemde gemaak kan word, is dat daar nie vooraf bepaal kan word of daar 

'n passing, of "fir binne interaksie, of kennis gaan plaasvind nie. Daarom kan daar nie geroem 

word op die waarheid nie, en kan voorspellings nie gemaak word nie. 

8. KONTEKS EN TAAL AS MEDIUM VIR DIE KONSTRUERING VAN REALITEIT 

Konteks vorm 'n kardinale deel in die konstruering van realiteit, omdat die observeerder altyd deel 

is van die objek wat geobserveer word. Die Newtoniaanse denke he! konteks uitgesluit. Keeney 

(1983:45) omskryf hierdie denke soos volg: 

• .. involving no things, forces or impacts. The world of communication is a Berkeleian world 

of "ideas" contradistinct from a Newtonian world of entities. The Newtonian world ascribes 

reality to objects and achieves its simplicity by excluding the context of the context". 

Die konstruksies van realiteite verkry gestalte, deur middel van taal as medium. Netso word die 

betekenis van persepsies metafories deur middel van taal gekommunikeer. Niemeyer (1993:04-

05) wys daarop dat taal wyd gedefinieer kan word, tussen die verbale, en die nie-verbale, die 

bewuste en die onbewuste, deur gedrag, en die kognitiewe terreine. Anderson en Goolishian 
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(1988:377) verwys in aansluiting hierby na taal as dit wat betekenis genereer binne 'n konteks. Di! 

is die medium waardeur ons praat, hoor, skryf, en uitdrukking aan betekenisse gee. Taal vorm deel 

van die menslike proses waardeur ons kreatief en skeppend optree om realiteite te konstrueer. 

Deur middel van taal word ook betekenisvolle interpersoonlike kontak bewerkstellig, en 

gemeenskaplike realiteite ontwikkel. 

Sosiale sisteme word deur bogenoemde skrywers omskryf as kommunikasie-netwerke wat deur 

taal onderskei word. Hierdie sisteme kommunikeer met mekaar deur betekenisse wat onderling, 

en gesamentlik deurtaal genereerword. Die mens leef, en tree op binne 'n leefwereld deur middel 

van beskrywende taal in interaksie met ander. Elke menslike aksie vind dus in taal plaas, en elke 

aksie wat deur middel van taal plaasvind, impliseer dat 'n gemeenskaplike realiteit saam met 

mense gekonstrueer word. Die argument wat hieruit voortvtoei, is dat realiteite slegs binne 

taalsisteme geskep kan word. 

'n Konteks waarbinne gemeenskaplike realiteite veral relevant is, is die werkplek. Daar moet binne 

die werkplek ooreenkomste bereik word aangaande die tipe werk wat gedoen gaan word, en ook 

oor die wyse waarop die take uitgevoer moet word. Denkpatrone, epistemologie, en aannames 

het relevansie binne die werkskonteks en word vervolgens in oenskou geneem. 

9. NEWTONIAANSE EPISTEMOLOGIESE AANNAMES BINNE DIE WERKPLEK 

Gedurende die sewentiende eeu he! wetenskaplikes die heelal as 'n groot horlosie beskryf 

(Wheatley en Kellner-Rogers 1996:18). Voortvtoeiend vanuit hierdie standpunt was die werkplek 

beskou as 'n plek wat op dieselfde wyse as 'n masjien funksioneer. Die masjien beskik oor geen 

intelligensie nie en reageer bloot op instruksies wat gegee word. Die masjien werk ook slegs binne 

die raamwerk van die instruksies van die ingenieur. Senge (1990: 184) verwys na hierdie denkwyse 

as 'n rneganistiese manier van dink oor die werkplek. Hierdie denkwyse kan ook as 'n 

meganistiese epistemo/ogie beskryf word. 

Die werkskonteks was dus tydens die era van die Newtoniaanse denkraamwerk beskou as 'n 

meganiese konteks waar opdragte van bestuurders aan werkers blindelings uitgevoer is. Die 

beginsels van reduksionisme, liniere oorsaaklikheid, en neutrale objektiwiteit he! deel gevorm van 

die meganistiese beskouing. Hierdie beginsels word vervolgens kortliks omskryf. 
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9.1 Reduksionisme in die werkplek 

'n Proses van reduksionering, waar komplekse take in kleiner dele afgebreek word, het dikwels 

gegeld binne die werkplek. Die rasionaal vir hierdie proses was 'n denkpatroon waarbinne 

aangeneem is dat komplekse take deur middel van die hanteringswyse makliker begryp, en bestuur 

konword. 

9.2 Liniere oorsaaklikheid 

Die neiging om te voorspel en beheer in die werkplek uit te oefen, het vanuit die horlosie-konsep, 

wat reeds bespreek is, ontstaan. Liniere denkprosesse rondom oorsaak en gevo/g, het gedien as 

simplistiese beskrywings van verhoudings en verskynsels, en het ook met verklarings gepaard 

gegaan. Effektiewe en doeltreffende oplossings is vir problematiek in die werkplek aangebied. 

Wheatley en Kellner-Rogers (1996:18) meld dat ons drie honderdjaar later steeds, dikwels soek 

na tegnieke, apparaat en veranderings meganismes: 

• we attempt to "drive" change through organizations; we want to "build " solutions and 

reenigineer for peak efficiencies". 

Die aspek van kontrole binne die werkplek verkry ook relevansie binne die konteks van liniere 

oorsaaklikheid. Wanneer die aanname gemaak word dat 

• X veroorsaak Y, kan 

• Ken Y albei gekontroleer word. 

Verklarings vir verskynsels binne die werkplek was dus tydens die Newtoniaanse tydperk op liniere 

oorsaaklikheid gebaseer. Daar was met absolute verklarings gewerk en geen ruimte vir enige 

altematiewe gelaat nie. 

9.3 Neutrale objektiwiteit 

Neutrale objektiwiteit was soos liniere oorsaaklikheid ook tydens die Newtoniaanse tydperk binne 

die werkplek beklemtoon. Objektiwiteit is beskou as 'n wyse waarop die waarheid ontdek, en 

geidentifiseer kon word. Vanuit die benadering staan die konteks waarbinne gewerk word, en die 

werk as sulks, dus los en verwyderd van die werker. Netso staan die bestuurder, en die opdragte 

wat gegee word ook los van die bestuurder en die werker. lndien opdragte nie uitgevoer word nie, 
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word daar gefokus op die opdrag. Daar word nie gekyk na die interaksie tussen die werker en die 

opdraggewer, of die konteks waarbinne opdragte uitgevoer moet word nie. 

10. VERANDERDE DENKWYSES BINNE DIE WERKPLEK 

Namate die Newtoniaanse denkwyses oor die heelal verander het, en die interverwantskap tussen 

sisteme meer erkenning verkry het, was die implikasies van hierdie veranderende denkwyses ook 

duidelik sigbaar binne die werkskonteks. 

10.1 Reduksionisme versus holisme 

Die konsep van reduksionisme is gekritiseer aangesien die observeerder bepaalde perspektiewe 

kan verloor. In die proses van reduksionisme gaan die moontlikheid om die groter geheel te 

verbind verlore. Die individu poog om tydens observasie, die dele op te breek, te lys, en te 

organiseer, maar hierdie pogings is futiel aangesien die observeerder nie daarin slaag om 'n 

holistiese beeld van die geheel te vorm nie. 

Senge (1990:68) gebruik die metafoor van 'n legkaart om die konsep van holisme te beskryf. 

Wanneer die individuele stukke van 'n legkaart in plek geplaas word, kan die geheel gesien word 

wat die prent, of totale legkaart verteenwoordig. 

10.2 Liniere oorsaaklikheid versus sirkulariteit 

Die metafoor van 'n masjien is telkens gebruik om as 'n beskrywing le dien van die Newtoniaanse 

denkwyse. In die praktyk sou die masjien aangeskakel word, deurdat 'n operateur by wyse van 'n 

aksie, 'n instruksie aan die skakelaar gee, waama die masjien daarop sal reageer. 

Die vraag het gevolglik ontstaan waarom daar van persone in die werkplek verwag word om soos 

masjiene te funksioneer? Wellins et al (1991 :07) omskryf die proses wat bestaan he! soos volg: 

'As manufacturing systems picked up speed, organizations divided by functions and specialities, 

managers made aHthe decisions, and supervisors - the - watchers became better at calling out orders 

and controlling WOik. The worl<ers focused on doing what they were told. Input from employees was 

thought to slow things down. Besides, managers had no time to listen or to consider worl<ers' ideas; 

there were system-wide efficiencies to maintain~ 



32 

Die erkenning wat aan die interverwantskap van sisteme binne die heelal gegee is, het die 

meganistiese epistemologie binne die werkplek toenemend minder bruikbaar gemaak. Die 

interaktiewe prosesse tussen die dele het daartoe gelei dat die konsep van sirkulariteit meer 

beklemtoon is. Die idee dat dele van die heelal op sirkulere wyse in interaksie tree, het die 

sistemiese orientasie binne die werkplek meer relevant gemaak. 

10.3 Die sistemiese orientasie binne die werkplek 

In die verbreking van die Newtoniaanse illusie dat die lewe gekonstrueer is uit aparte, nie verwante 

elemente of magte, kon erkenning gegee word aan die idee dat organisasies of sisteme, en dus 

die werkplek, uit interaktiewe elemente bestaan. Senge (1990:69) is van mening dat sistemiese 

denke tans meer nodig is as in die verlede ten einde kompleksiteit aan te spreek. Hy gaan verder 

en motiveer hierdie stalling deur te wys op die volgende prosesse in bestaande sisteme: 

• lnligting wat tans beskikbaar is, is te veal vir een persoon om waar te neem. 

• Die ontwikkelende wederkerigheid in sisteme is meer as wat deur een persoon bestuur kan 

word. 

• Die tempo van verandering in sisteme is so vinnig, dat dit feitlik onmoontlik is vir een 

persoon om te kan byhou. 

Diversiteit en kompleksiteit binne bogenoemde prosesse evolueer vanuit 'n sistemiese orientasie 

as 'n produktiewe geheel. Die beginsels van objektiewe neutraliteit en liniere oorsaaklikheid raak 

irrelevant binne so 'n konteks. Die interaksie tussen die elemente van die sisteem kan meer 

effektief en duideliker aan die hand van kubemetiese beginsels omskryf word. 

10.4 Kubemetika binne die werkplek 

Die sisteemteorie punktueer die interaksionele proses van die elemente binne 'n sisteem. 

Kubemetika beklemtoon die posisie van die observeerder binne die sisteem as synde deel van dit 

wat waargeneem word. Senge (1990:76) omskryf dit so: 

"the human actor is part of the feedback process, not standing apart from it. This 

represents a profound shift in awareness. It allows us to see how we are continually both 

influenced by and influencing our reality." 
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Die interaksie binne 'n sisteem berus dus op terugvoer wat gegee en ontvang word tussen die 

interaktiewe elemente. Beinvloeding in interaksionele prosesse is nie 'n eenrigtingproses nie, maar 

eerder 'n proses van sirkulere terugvoer. Vanuit so 'n perspektief beskik die werkplek oor die 

potensiaal om te ontvou as 'n konteks van gemeenskaplike realiteitsvorming. Daar moet egter ag 

geslaan word op die terugvoer van inligting vanuit die interaksie, en die betrokke partye moet 

konsensus kan bereik in terme van realiteite. Hierdie proses is kompleks en gebeur nie 

vanselfsprekend bloot omdat daar terugvoer is nie. 

Die interaksie binne 'n sisteem waar werk verrig word, word gekenmerk deur prosesse van 

voortdurende ontwikkelende verandering. Hierdie proses van interaksie vind ook plaas binne die 

epistemologiese raamwerke van werkers en die interverwante verhoudings wat hieruit voortvloei. 

Senge (1990:03) verwys in die verband na die sogenaamde "learning organizations", en omskryf 

dit SOOS volg: 

" ... orginazations where people continually expand their capacity to create the results they 

truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective 

aspiration is set free, and where people are continually learning how to learn together". 

Wanneer daar voortdurend nuwe idees binne die werkplek genereer word, ontvou die werkplek in 

'n konteks waar konstrukte ontwikkel. Vanuit die kubemetiese perspektief word gemeld dat 

observasies wat gemaak word, die sisteem onder observasie belnvloed, en dat die observeerder 

deel raak van die sisteem wat observeer word. Observasie en beinvloeding word dus gekenmerk 

deur sirkulere prosesse van terugvoer. Die terugvoer van idees vind op dieselfde wyse binne die 

werkplek plaas. Hieruit ontwikkel kollektiewe patrone van denke by wyse van sirkulere terugvoer 

wat deurgaans gegee word. Die aard van terugvoer prosesse is dus sodanig dat die observeerder 

beide kante van die proses waar idees of konstrukte ingevoer word, tydens observasie moet 

punktueer. Keeney (1983:92) verwys hiema as die komplementariteit van verhoudings. Konsepte 

soos stabiliteit en veranciering kan hier dien as voorbeeld. In die werkplek kan een deel van die 

sisteem byvoorbeeld bepleit dat geen verandering plaasvind nie, dus die instandhouding van 

stabiliteit, terwyl ander elemente binne die sisteem verandering wil implementeer. Vanuit hierdie 

komplementere proses en verhoudings kan nuwe konstrukte ontwikkel en verandering plaasvind. 

Wanneer daar interaksie binne 'n sisteem of werkplek voorkom wat op inligting met 'n verskil dui, 

word verandering binne die sisteem geskep en kan daar na hierdie sisteem as 'n lewende sisteem 

verwys word. 
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Uit die voorafgaande bespreking blyk dit dus dat kubemetiese prosesse op die werkplek van 

toepassing gemaak kan word, en die werkplek kan as 'n lewende sisteem beskou word. 

10.5 Die werkplek as lewende sisteem 

'n Lewende sisteem word deurWheatley en Kellner-Rogers (1996:18) omskryf as 'n sisteem wat 

gekenmerk word deur: 

• die vermoe tot selforganisasie, 

• instandhouding van die self, en 

• die vermoe om na meer kompleksiteit en orde te beweeg wanneer die sisteem dit nodig ag. 

Hierdie skrywers verwys ook na die identiteit, of die self van die werkplek of sisteem. Maturana en 

Varela (1995:42) beklemtoon dat die voortbestaan van 'n sisteem afhanklik is van verhoudings met 

gemeenskaplikhede. Gemeenskaplikhede binne die werkplek sou dui op realiteite of konstrukte 

wat werkers in gemeen het, en in stand hou om die status quo te handhaaf . 

Die struktuur van die lewende sisteem omvat die komponente en verhoudings binne die sisteem. 

Die struktuur plus die organisasie van die sisteem vorm 'n eenheid wat die lewende sisteem of 

organisme vorm. Hierdie organisme of sisteem respondeer op die behoefte om te verander en 

organisasie sowel as her-organisasie van die self vind plaas binne aanpasbare patrone in die 

struktuur, sonder dat 'n eksteme plan, of doelwit noodwendig vooraf bepaal word .. Die patrone van 

interaksie binne die werkplek genereer idees en 'n epistemologie wat die outonomie van die 

werkplek in stand hou. Hierdie ideas vorm dus deal van die self of is inherent tot die organisasie 

van die werkplek. Wheatley en Kellner-Rogers (1996:21) beskryf die proses soos volg: 

"information from outside only perturbs a system, it never functions as objective 

instructions ... you can never direct a living system. You can only disrurb it". 

Wanneer 'n sisteem dus ontwrig word, word die identiteit of die organisasie van die sisteem nie 

verander nie. Verandering kan we! binne die struktuur van die sisteem plaasvind. Die verskille wat 

deur informasie genereer word vind op die drie vlakke plaas, te wete: 

• by die individuele werkerwat oor 'n bepaalde persepsie beskik van die eie individuele self, 

• binne die self van die werkgewer, en 
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• in die kollaterale self van die werkplek as lewende organisme. 

Die organisasie of identiteit van die werkplek bepaal die kem waarom die werk, en prosesse in die 

werkplek sentreer. Die werkplek sal dus slegs geraak word deur inligting wat gebaseer is op wat 

reeds binne die sisteem plaasvind, dus inligting wat inpas by die stabiliteit van die werkplek. Die 

wyse waarop daar binne die werkplek met nuwe inligting omgegaan word, sal ook bepaal word deur 

hoe die sisteem op daardie gegewe oomblik betekenis gee aan die identiteit en organisasie, of die 

self van die sisteem. 

10.6 Verskil as medium vir outopoise van die werkplek 

Outopo'ise is in 'n voorgaande bespreking (sien 6.4) omskryf as •self' en "om te skep". Die 

verhouding binne komponente van die werkplek se struktuur impliseer dus 'n deurtopende proses 

van verandering en skepping van die self. In die proses is alle persona, interaksie, verhoudings 

in die werkplek, en ander fasette soos onder andere beleid in die konteks waar werk verrig word 

betrokke. Die vrae wat hieruit voortvloei is: 

• hoe geskied verandering in die werkplek? 

• hoe vind die skepping en instandhouding van die self te midde van verandering plaas? 

Wheatley en Kellner-Rogers (1996: 22) gebruik Gregory Bateson se definisie van wat inligting is: 

"information is a difference which makes a difference which makes a difference" 

Verskille genereer inligting binne die werkplek en hierdie verskille kan verandering meebring indien 

die verskille nie te groot of te min is nie. Die verskille kan benut word om die struktuur van die 

werkplek in bepaalde wrme te organiseer, ten einde byworbeeld meer effektief te wees, of 'n 

alternatiewe diens te lewer. Verskille genereer dus inligting en verander die konteks van die 

werkplek, of behou die stabiliteit binne die struktuur van sisteme. Wanneer 'n sisteem, soos 'n 

welsynsorganisasie betekenis aan data gee, word die betekenis dus 'n verskil wat 'n proses van 

verandering, al dan nie, kan meebring. Binne die werkplek word nuwe inligting geprosesseer en 

verskil word bepaal op 'n kontinuum van konstante verandering of chaos, met behoud van die 

stabiliteit, identiteit, en organisasie. 

Wanneer 'n sisteem te veel orde ervaar, met ander woorde, wanneer geen verskille in inligting 
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genereer word nie, sal die sisteem dood gaan. In teenstelling hiermee bou sisteme wat in 

voortdurende chaos, met te veel verskille leef, geen geheue binne die sisteem op nie, omdat die 

verskille te groot is om waar te neem. 

10. 7 Konstruktivisme as denkraamwerk vir verhoudings binne die sisteem of werkplek 

Konstruktivisme is vanuit die voorafgaande studie omskryf as die realiteite wat gekonstrueerword 

vanuit interaksie met die omgewing. Die eenhede binne 'n sisteem werk. daaraan om konsensus 

in terme van 'n gemeenskaplike realiteit te bekom, hier byvoorbeeld oor die beplanning en 

implementering van werk of take wat verrig gaan word. Die medium waardeur hierdie konstruksies 

van realiteite betekenis kry, is deur middel van taal. Deur middel van taal word interpersoonlike 

kontak bewerk.stellig, en die ondemandelinge wat daarop gerig is om gemeenskaplike realiteite te 

ontwikkel, word verwoord. 

Om konsensus binne die sisteem te verk.ry, betaken aldus Senge (1990:249) nie dat daar geen 

meningsverskille of konflik in die werk.plek, of konteks waarkonsensus ontwikkelword, teenwoordig 

gaan wees nie. Konflik genereer juis verskille van inligting, en kan ook konstruktief in die werk.plek 

aangewend word. In die praktyk word altematiewe menings teen mekaar opgeweeg en dikwels 

opgevolg deur besprekings. In die proses word gepoog om kompleksiteit te begryp, en begrip te 

bewerkstellig vir die uniekheid van elke realiteit. Daar is dus nie sprake van 'n standpuntwat bewys 

moet word, of 'n spesifieke realiteit wat moet wen nie. Ten spyte van verskille wat in persepsies 

mag voork.om, kan 'n gemeenskaplike realiteit gekonstrueerword wanneer konsensus verk.ry word 

oor wanneer ooreenkomste as 'n gemeenskaplike realiteit beskryf, of aanvaarword. Dit is moontlik 

dat geen gemeenskaplike realiteite binne die lewende sisteem of werk.plek rakende sekere 

konsepte geskep word nie. Laasgenoemde gebeur dikwels as gevolg van die onderlinge verskille 

in persepsies wat te groot is. Hierdie toedrag van sake mag tot verdere onderlinge konflik, of die 

isolasie van individuele werkers lei. 

Dit is nie altyd haalbaar dat daar noodwendig ooreenstemming tussen individue sal wees nie, en 

konsensusskepping is dikwels 'n komplekse proses. Die skepping van konsensus is altyd 'n 

sirk.ulere proses wat soos volg in die werk.plek kan ontwikkel: 

• nadat konsensus geskep is, ontwikkel weer verskille, 

• die behoefte vir konsensusskepping, al dan nie, kom weer eens ter sprake, 

• verskille word weer genereer, en 
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• nuwe verskille kan ook tydens die proses van konsensusskepping na vore tree. 

Ten spyte van die onderlinge verskille in idees, sal die konsensus wat bereik word, daardie 

gemeenskaplike realiteit vorm wat die identiteit, of die self van die sisteem raak. 

Wanneer individue van 'n sisteem met mekaar verbind is, kan legio of beperkte verskille voorkom 

wat tot inligting lei. Wheatley en Kellner-Rogers (1996:23) beklemtoon dat daar geleenthede 

geskep moet word waar werkers idees kan genereer en toets. Wanneer die individue binne 'n 

sisteem goeie verhoudings opbou en handhaaf, ontstaan daar 'n verdraagsaamheid of 'n toleransie 

vir mekaar se verskillende werkswyses of realiteite. 

Alhoewel hierdie studie hoofsaaklik die werkskonteks as lewende sisteem, genaamd die makro-, 

en mikro-sisteem beklemtoon, kan die wyer konteks, genaamd die meso-sisteem, nie buite 

rekening gelaat word nie. Die meso-sisteem impliseer die groter gemeenskap buite die werkplek 

waarmee die vereniging waarbinne die navorsing ondemeem is, interaktief verkeer. Hierdie 

gemeenskap bestaan uit kliente, vrywilligers, professionele kollegas, gemeenskaps instansies, en 

ook die staat as sisteem wat verandering in beleid bewerkstellig. Daar is reeds vermeld dat 

verandering nie slegs binne een deel van 'n sisteem kan plaasvind sonder om die res van die 

sisteem te beinvloed nie. Wanneer daar verandering binne die werkplek plaasvind, sal hierdie 

epistemologiese verandering dus ook 'n invloed uitoefen op die interaksie tussen werknemers, die 

gemeenskap, en die wyer konteks. 

Nuwe denke en prosesse binne die makro-sisteem impliseer ook verandering in die interaksie 

tussen die makro- en die meso-sisteem. Die epistemologie van 'n erkenning van eie outonomie 

bied aan die meso-sisteem, hier byvoorbeeld die staat, die geleentheid tot inspraak in die dienste 

wat deur 'n welsynsvereniging gelewer word. Die ontwikkeling van konsensus rondom 

deelnemendheid in een sisteem of die vereniging kan dus ook lei tot die fasilitering van dieselfde 

proses in interaksie met ander sisteme, of altematiewelik ontwikkel in 'n gemeenskaplike realiteit 

in die ander sisteem. 

10.8 Die dinamika van selforganisasie binne die werkplek 

Die organisering van die self bestaan altyd binne lewende sisteme. In die navorsing val die klem 

meer spesifiek op die werkplek as sisteem. Organisering van die self vind hoofsaaklik rondom 

inligting van verskille plaas. Wanneer inligting van verskille wat beskikbaar is onvoldoende is, lei 

dit dikwels tot disinformasie, en gerugte word binne die sisteem versprei (Wheatley en Kellner-
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Rogers 1996:23). 

Werk binne die sisteem word binne 'n unieke struktuur van verhoudings verrig. Die aard van 

interaksie van verhoudings binne die sisteem beklemtoon prosesse wat die outonomie binne die 

sisteem in stand hou. Wanneer outonomie erkenning verkry kom die mede verantwoordelikheid 

van alle ander rol spelers in die werkplek ook ter sprake. Die tradisionele rol van leiers binne die 

liniere denkwyse van oorsaak en gevolg het die rol van beherende leierskap in die werkplek sterk 

beklemtoon. Vanuit hierdie epistemologie is werk binne die sisteem tradisioneel by wyse van 

meganismes wat gerig was op kontrole ge'implementeer en beheer. 

Die tradisionele rol van die leier binne die self-organiserende sisteem het verander. Die 

uitskakeling van die tradisionele rolle van beplanning en kontrole het veral vrae rondom die rol van 

die leier in die veranderende werkplek laat ontstaan. Verandering in die rol van leier se rol het 

noodwendig gelei tot veranderinge in die rolle van ander werknemers in die werkplek, juis omdat 

verandering in een deel van 'n sisteem altyd 'n effek het op alle ander dele van die sisteem. Senge 

(1990:4) meld pertinent 

"Forget your old tired ideas about leadership. The most successful rorporation of the 1990s 

will be something called a learning organization ...... ifs just not possible any longer to 

"figure it out" from the top and have eveiy one else following the orders of the "grand 

strategist". 

Daar vind dus 'n her-definiering van rolle plaas deurdat leiers hulle eie rolle anders punktueer, en 

ook 'n proses fasiliteer waar die lewende organisme 'n ontdekking maak van die wyse waarop die 

sisteem se kapasiteit om te verander op alle vlakke binne die organisasie ontgin kan word. Senge 

(1994:03) verduidelik hoe die self-organiserende sisteem ontwikkel en uitgebou kan word. Hy stel 

ditso: 

"Organizations where people continually expand their capacity to create the results they 

truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective 

aspiration is set free, and people are continually learning how to /eam together". 

Self-organiserende sisteme word gekenmerk deur die volgende prosesse en eienskappe: . 

• Die outonomie van al die betrokke partye en die terugvoerwat aan mekaar gegee word oor 
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die proses van verandering wat plaasvind is 'n proses van mede-verantwoordelikheid. 

• Die self-organiserende sisteem he! geen voorafbepaalde stuktuur met modelle of fases nie. 

Wheatley en Kellner-Rogers (1996:24) haal in die verband die Amerikaanse digter 

Machados aan: "The road is your footsteps, nothing else". 

• Die leiers se nuwe rol impliseer dus nie vooraf bepaalde planne nie, maar eerder intensies 

om die proses van interaksie le fasiliteer. Die outonomie van die sisteem geniet voorkeur 

en bepaal die rigting van verandering. Die toekoms is dus onbekend en kan nie voorspel 

word nie. 

• Daar kan nie na die nuwe rol van die leier verwys word sander 'n verwysing na die 

verandering in rolle van die tradisionele volgelinge nie. Die sogenaamde leiers en 

volgelinge vorm saam 'n komplementere verhouding wat die outonomie van die lewende 

sisteem in stand hou. 

• Die nuwe idee van leierskap dui op 'n verantwoordelikheid om die konteks le skep 

waarbinne idees genereer kan word, erkenning aan outonomie van die sisteem gegee 

word, en die ontwikkeling van die self binne die sisteem gefasiliteer word. Oor die formaat, 

of die hoe, van die konteks van fasilitering word onderling definisies gegenereer en 

ooreengekom. Hier is weer eens sprake van konsensus wat bereik word. 

Tom Peters (1992:09) maak melding van "eenhede" wat geskep word, waarbinne nuwe idees 

genereer word en die outonomie en realiteite binne die sisteem in ag geneem word: 

"The best you can do is unleash the power of subordinate units with distinct personalities 

of their own, induce subordinate units to keep spinning out new units ... " 

Die skepping van nuwe eenhede, ook genaamd werkspanne, en die bemagtiging van hierdie 

werkspanne, kan 'n proses meebring waarbinne leierskap konteks gebonde kan wees. 

Laasgenoemde kan ook lei tot verandering in rolle binne 'n sisteem. Binne die werkplek kan die 

tradisionele leier byvoorbeeld binne 'n sekere konteks die volgeling raak, terwyl 'n volgeling die 

nuwe rol van leier in 'n bepaalde eenheid kan inneem. 

Daarword ook deur Senge (1994:1) na hierdie eenhede as spanne verwys. Die term span word 

vir die doeleindes van hierdie studie gebruik aangesien dit die mees algemeen en bekende term, 

binne die vereniging waar die navorsing ondemeem is. 'n Span verteenwoordig verskillende 

groepe binne die sisteem of werkplek, wat saam gegroepeer word, en gesamentlik 

verantwoordelikheid neem vir die uitvoering van sekere take. 



40 

Hierdie spanne kan as sub-eenhede in die werkplek funksioneer maar dra steeds by tot die proses 

van self-organisasie, en die instandhouding van die outonomie van die sisteem of van die werkplek. 

Watzlawick, Beavan en Jackson (1967:123) verduidelik die posisie en funksionering van sub

sisteme of spanne soos volg: 

•A living system or social body is not an aggregation of elementary parts or elementary 

processes; it is an itegrated hierarchy of semiautonomous sub-wholes, consisting of sub

sub-wholes, and so on . 

.... a system behaves not as a simple composite of independant elements, but coherently 

and as an inseprab/e whole". 

Senge (1990:1) beskryf die dinamika in hierdie spanne soos volg: 

• ... a group of people who functioned together in an extraorinary way - who trusted one 

another, who completed each others' strengths and compensated for each others 

limitations, who had common goals, who produced extraordinary results ....... .the team that 

became graat didn't start off graat - it learned how to produce extraordinary results". 

In lyn met hierdie dinamika en veranderde denke, fokus die bestuurder of leier, op prosesse wat 

daarop gemik is om 'n konteks te skep waarbinne verskille in menings en aannames gefasiliteer 

kan word. Die self-organisasie van die individu, en erkenning aan individuele outonomie wat hieruit 

evolueer, kom ook ter sprake. 'n lnteraksionele proses word gefasiliteer met die hoop dat 

konsensus op so 'n wyse verkry word dat die self of identiteit van die werkers in die vereniging nie 

bedreig word nie. Die span begin saam dink, duidelikheid word oor aannames verkry, en 

interaksionele patrone word gelees en geinterpreteer. 

Senge (1994:10) verwys daama dat "primitiewe beskawings", soos die Amerikaanse lndiers, 

dialoog as medium van kommunikasie behou het, terwyl die moderne beskawing hierdie vermoe 

bykans ver1oor het. Die dialoog word vandag weer herontdek 

Die dinamika van konsensusskepping impliseer onder andere die volgende: 

• die Idem verskuif van 'n proses van self-beskouing waar die individu los van die wereld 

staan en ander blameer vir foute, na 

• 'n ontdekking van die wyse waarop die individu, as deel van die sisteem, 'n eie realiteit, 
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sowel as 'n gedeelde realiteit, konstrueer, en 

• mede verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. 

'n Soortgelyke beskouing word gevind in die werk van Wallins et al (1991:03) waardie volgende 

beskrywing van spanne aangebied word. Hierdie beskouing is nie net van toepassing op spanne 

nie, maar op alle werkers binne die sisteem. 

" A self-directed work team is an intact group of employees who are responsible for a 

"whole" work process or segment that delivers a product or service to an internal orextemal 

customer. To varying degrees, team members work together to improve their operations, 

handle day to day problems, and plan to control their work. In other words, they are 

responsible not only for getting work done but also for managing themselves". 
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Die individu wat werk in die praktyk moet implementeer, verkry die outoriteit, of mag om inspraak 

te he in wyses waarop die werk uitgevoer moet word. Die uitkoms van die hoe. of proses van 

uitvoering van 'n taak word nie vooraf bepaal nie, en berus op 'n proses van deelnemendheid. Uit 

hierdie proses ontwikkel 'n gevoel van verantwoordelikheid en meer inisiatief word aan die dag 

gele. Op hierdie wyse vind instandhouding en bevestiging van die self, outonomie, en identiteit van 

die sisteem plaas. 

Die sisteem wat erkenning gee aan selforganisering en spanne as eenhede vir werksgroepe 

saamstel, beskik oor sekere eienskappe wat deur Wallins et al (1991:04) vermeld word. Wallins 

et al punktueer egter eensydig die outonomie van die span as eenheid, en brei nie genoeg uit op 

die konsensus wat tussen die bestuur en die eenhede as spanne verkry moet word nie. 

Nuwe denke en epistemologie binne 'n lewende sisteem behels ook praktiese implikasies wat as 

eienskappe van die self-organiserende sisteem gekenmerk kan word. Wellins en Kellner -Rogers 

(1991:04) gee die volgende beskrywing hiervan: 
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• Die spanne of individue kan tot so 'n mate bemagtig word dat bestuur en leierskapstake 

binne die span self implementeer kan word. Die navorser is van mening dat konsensus 

bereik kan word in terme van die bestuur van projekte. Leierskap kan dus roteer word en 

ook konteks gebonde wees. In die proses word elke werknemer 'n bestuurder van sy eie 

werk. Dit impliseer dat werkers self verantwoordelikheid neem vir produksie en kontrole. 

• Die werk proses word deur die span beplan, beheer, en verbeter. Hier sou ook sprake 

wees dat konsensus verkry word binne die sisteem oor die wyse van beplanning, die aard 

en omvang van beheer, en dat voorstelle oor die verbetering van werk metodes gemaak 

word. 

• Die span ontwikkel doelstellings en evalueer hulle eie werk en prestasie. Die 

oorkoepelende sisteem formuleer egter steeds, in samehang met ander sub-sisteme 

gesamentlike doelstellings wat die self van die sisteem vorm. Die wyse waarop werk 

evalueerword was tradisioneel die taak van die bestuurder, en duidelikheid sal verkry moet 

word oor hoe verandering van werk evaluasie gaan plaasvind, om misverstande te vermy. 

• Voorbeelde van addisionele take wat ter sprake is, is die samestelling van werkskedules 

en die meting daarvan, die samestelling van begrotings, interdepartementele koordinering 

van werk, identifisering en die aanspreek van behoeftes rakende indiensopleiding, en 

inteme korrektiewe aksies en dissipline. Binne al hierdie voorbeelde sal konsensus verkry 

moet word wanneer beleidsverandering ter sprake kom, en oor die proses van 

implementering van gewysigde beleid. 

11. SAMEVATTING 

• Daarword binne hierdie hoofstuk verwys na persepsie van die individu en die wyse waarop 

aannames vanuit persepsies gemaak word. Die wetenskap ontwikkel gevolglik vanuit 

hierdie aannames. Die ontwikkeling van die wetenskap word bespreek aldus De Lange 

(1990:19). Daar word gefokus op die aanvanklike persepsies en aannames van Aristotle 

in die Newtoniaanse tydperk, wie die ware betekenis van dinge beklemtoon het. 

• Daar het 'n klemverskuiwing ingetree aan die begin van 1905 toe Einstein gemeld hat dat 

die Newtoniaanse denke meer komplekse toepassings het as die klassieke fisika (De Lange 

1990:91). Einstein het beklemtoon dat die heelal uit 'n interverwante sisteem van 
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verhoudings bestaan. Verdere kritiek het gevolg deurCapra (1983), en Maturana en Varela 

(1995), wie gemeld het dat die geheel nie verstaan kan word deur 'n sintese van die dele 

nie. Die irrelevansie van reduksionisme en objektiwiteit word in die hoofstuk beklemtoon. 

Objektiwiteit is deur konstruktivisme vervang, en in die observasie proses is beklemtoon dat 

die individu altyd deel is van die objek wat waargeneem word (Niemeyer 1993). Die individu 

se realiteit word gekonstrueer deurdat daar interaksie met die omgewing plaasvind. 

Realiteite kan dus verskil van persoon tot persoon. Die belangrikheid van konteks en taal 

binne konstruering van realiteite word beklemtoon, deurdat taal betekenis gee aan die 

omskrywing van wat plaasvind. Liniere oorsaaklikheid waar Kveroorsaak word deur }'."word 

binne die konteks van interverwante elemente, en deur die konsep van sirk.ulariteit weerie. 

• Die mens leef en tree op in interaksie met ander, en taal as medium gee betekenis aan die 

interaksie. Op hierdie wyse word sosiale sisteme gevorrn. Daar kom verbande of patrone 

binne die sisteme voor wat hierdie sisteme met mekaar verbind. Daar word na 

interverwante elemente verwys waarbinne voortdurende onderiinge verandering plaasvind. 

• Die teorie van lewende sisteme die wyse waarop sisteme outonomie uitleef en verander 

word deur Maturana en Varela (1995) en Maturana (1975) omskryf. 

• Die epistemologie binne die organisering van groepe mense binne die werk.plek word 

bespreek. Hier word 'n metamorfiese proses van verandering, wat strek van die vroeere 

verandering binne die wetenskap van Aristotle tot Einstein en Maturana uitgebeeld. Die 

aanvanklike denkrigting van die werk.plek was die van 'n meganistiese orientasie, wat 

verander het tot denke waar die sisteem of die werk.plek erk.en word as 'n lewende sisteem 

met 'n eie self-regulerende meganisme en identiteit. Die wyse waarop verandering en 

organisasie binne die werk.plek plaasvind, asook die dinamika van die self-organisasie, 

word bespreek. Die veranderende posisie, en implikasies van nuwe leierskap binne die 

werk.plek wat gekenmerk. word deur die self-organisasie word beklemtoon. 

• Die medium waarbinne die outonomie van die individu en die kollektiewe intelligensie binne 

die sisteem gefasiliteer word, word as die span of eenhede uitgebeeld. 
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HOOFSTUK3 

DATAGEGEWENS VAN VERANDERENDE PERSEPSIES 

BINNE DIE WELSYNSVERENIGING 

Tydens die navorser se studies vir die graad Magister Artium in die Sosiale Wetenskappe 

(Geestesgesondheid) aan die Universiteit van Suid Afrika, het die navorser se epistemologiese 

denkwyse bepaalde veranderinge ondergaan. Hierdie veranderinge was gebed binne 'n 

konstruktivistiese orientasie wat die bril geraak het waardeur die navorser die wereld beskou het. 

Die navorser is as bestuurder van 'n afdeling van 'n welsynsvereniging werksaam. Die outonomie 

van lewende sisteme, konstruktivisme, en Bateson (1979), se beskrywing van die wyse waarop 

verskille genereerword, verandering in sisteme plaasvind, en sisteme ook terselfdertyd stabiliseer, 

het daartoe gelei dat die navorser vrae aangaande prosesse in die werkskonteks waarbinne sy 

werksaam was begin vra het. Hierdie vrae het gelei tot die dokumentering en die navorsing van 

interaksionele prosesse wat in die vereniging voorgekom het. 

Gedurende dieselfde tydperk was daar ook ander kollegas in die vereniging wat verdere studies 

ondemeem het, en ook ander denkwyses en vrae rondom werkwyses in die vereniging ontwikkel 

het. Daar het gevolglik dialoe ontstaan rondom die vereniging as 'n lewende organisme. 

Die navorser aanvaar dat beskrywings en punktuasies binne hierdie studie vanuit 'n eie realiteit 

gekonstrueer is en nie noodwendig verteenwoordigend van ander persona se realiteit is nie. Daar 

word dus self verantwoordelikheid vir punktuasies geneem. 

Die strukturele uiteensetting van die hoofstuk bestaan uit opskrifte en besprekings wat 'n refleksie 

is van die teoretiese konstrukte wat in die voorafgaande literatuurstudie bespreek is. Die 

besprekings word aangevul met uittreksels uit 'n dagboek wat deur die navorser gehou is, notules 

van vergaderings, asook ander relevante dokumentasie. Die wlledige dokumente word as 

addendums bygevoeg ten einde aan die leser insae daarin te verskaf. Daar word telkens terug 

verwys na dieselfde addendums aangesien sommige addendums beskrywings van meer as een 

voorbeeld van die proses van verandering bevat. 
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Die konteks waarbinne die punktuasie gemaak word, word ter wille van klarifikasie soos volg by 

wyse van 'n organogram van die vereniging uiteengesit: 

FIGUUR 1: ORGANOGRAM VAN VERENIGING 

Organogram van Vereniging 

I Bestuursraad I 
I 

I Direkteur I 
' 

I ' ' I Finansielebestuurder I I Adjunk~irekteur I I Bemarkingsbestuurder I 
' 

' ' ' 
Afdelings Afdelings Afdelings Afdelings Afdelings 

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder 
I I I I I 

' I ' I I 

Maatskaplike Admistratiewe Sekretaresses Tuiniers S koonmakers Bodes 
Werkers Personeel 

Die navorser en mede-bestuurders het waargeneem dat daar 'n algemene ontevredenheid onder 

middelvlakbestuur, en spesifiek die maatskaplike werkers geheers het. Hierdie ontevredenheid is 

weerspieel in verskeie klagtes en negatiewe kommentaar wat aan die orde van die dag was. 

Hierdie klagtes is oor 'n periode van tyd deur middelvlakbestuur aan die direktoraat voorgele. Daar 

is 'n voorstel ingedien, waarin versoek is dat strategiese beplanning moes plaasvind om die 

vereniging se werksaamhede te hersien. Hierdie voorstel is deur die direktoraat aanvaar (sien 

Addendum 1). 

Die prosesse van ontwikkeling van 'n nuwe politieke bedeling in Suid Afrika het ook ander prosesse 

laat evolueer, en op meso-vlak het daarklemverskuiwings rakende prioriteite, en ook veranderinge 

binne die welsynsbeleid van die staat plaasgevind. Hierdie veranderings word gereflekteer in die 

volgende formele beleidstukke wat deur die staat aan welsynsorganisasies voorsien is: 
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• Addendum 2: Skrywe vanaf die Departement Welsyn en Bevolkingsontwikkeling. 

• Addendum 3: Bladsy 1 en 2 van Hoofstuk 1 van die finansiele beleid aangaande 

"developmental social welfare". 

Hierdie beleidsveranderinge het belangrike implikasies vir die vereniging ingehou, aangesien die 

staat sekere werk van die vereniging subsidieer en gevolglik ook voorskriftelik optree oor die inhoud 

en aard van die werk. 

Binne die interaksionele prosesse van verandering op meso-, makro- en mikro-vlak het die navorser 

dikwels haar posisie as kompleks ervaar. Die prosesse was as pynvol ervaar, en die navorser se 

konstruksie van die prosesse was 'n realiteit waarbinne sy: 

• vasgevang was in 'n proses van opweging van konflikterende prioriteite random 'n eie 

verantwoordelikheidsgevoel, en 

• 'n magteloosheid ervaar het random druk om verandering teweeg te bring wat terselfdertyd 

tevredenheid in die vereniging en by die staat sou bewerkstellig (sien Addendum 4 uit die 

dagboekbeskrywing). 

Die besluit om navorsing in tenne van hierdie prosesse te ondemeem het op meta-vlak ontwikkel 

in 'n proses waarbinne die navorser bemagtig is om die proses van verandering in die vereniging 

binne 'n bepaalde teoretiese konteks te verklaar, en by wyse van altematiewe konstruksies beter 

te begryp. Die proses van verandering word onder dieselfde opskrifte as die in die voorgaande 

hoofstukke bespreek. Die punktuasie en aanname word gemaak dat die verandering in die 

vereniging binne soortgelyke prosesse plaasgevind het. 
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2. PERSEPSIES EN AANNAMES 

2.1 Newtoniaanse denke binne die vereniging 

Die Newtoniaanse tydperk. is gekenmerk. deur denkwyses wat gefundeer was op aannames en 

persepsies van waamemers. Einstein het die bestaande Newtoniaanse waamede bevraagteken, 

en vanuit 'n meta-vlak ander idees genereer deur nuwe idees, waamemings, en persepsies te 

reflekteer. 

Die gevallestudie van verandering binne die vereniging punktueer 'n soortgelyke meta-proses. Die 

Newtoniaanse denkwyse was ook binne die vereniging vemef as die enigste ontologiese sisteem 

en vanuit hierdie sisteem is verk.larings gelyk gestel aan realiteit. Soos Einstein die bestaande 

aannames begin bevraagteken het, het daar ook individue binne die vereniging die bestaande 

epistemologie bevraagteken. Einstein het in sy denke die interafhanklikheid van die heelal 

beklemtoon. Die konsepte van liniere oorsaaklikheid, neutralitiet en reduksionisme het in die 

proses minder relevant geraak (De Lange 1990:21 ). Die wyse waarop hierdie elemente relevansie 

in die vereniging gehad het, word vervolgens beskryf. 

Die persepsies binne die vereniging was dat daar, soortgelyk aan die Newtoniaanse tydperk., 'n 

denkwyse teenwoordig was wat as die absolute waameid aanvaar is (verwys na aantekeninge in 

die dagboek Addendum 4). Die interafhanklikheid van die dele of die afdelings binne die 

vereniging was misken, deurdat daar nie kontekste geskep was waarbinne genoegsame gesprek 

met werknemers plaasgevind het nie. Werknemers het openlik gekla dat hulle uitgesluit voel van 

besluitneming en dat inligting rakende besluite wat geneem word nie aan personeel deurgegee 

word nie. 
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In Addendum 5 word verwys na die memorandum wat die navorser op 22 Oktober 1998 aan die 

direktoraat geskryf het. In die memorandum is beswaar gemaak teen geselekteerde inliatina wat 

deur die bestuur beskikbaar gestel is tydens 'n vergadering wat random finansiele aspekte in die 

vereniging gehou was. Die volgende aanhaling verwys vanuit Addendum 5: 

"Daar was by hierdie vergadering ooglopend geen dokumentasie behalwe die agenda aan 

die bestuurders beskikbaar gestel nie". 

Reduksionistiese denke het duidelik voorgekom in persepsies binne die vereniging deurdat dele 

van die sisteem soos maatskaplikewerk-dienslewering, bemarking, en finansies as afsonderlike 

dele beskou, en bestuur is. Personeel het spesifiek hulle ontevredenheid en ongemak verbaliseer 

oar bestaande prosesse in die vereniging waarbinne afdelings se personeel le min in aanraking 

met mekaar gekom het, en daar nie wedersydse begrip vir mekaar se werk bestaan het nie. Die 

vereniging as 'n totale sisteem, en die interafhanklikheid tussen afdelings en het dus min erkenning 

ontvang (verwys Addendum 6 uit skrywes in die dagboek). 

Dit blyk dat dieselfde ontdekking aangaande die beleid van die staat gemaak is, en dat 'n 

soortgelyke proses moontlik aldaar plaasgevind hel In die verband kan verwys word na 'n 

uittreksel uit die voorgestelde Witskrif vir die finansiele beleid (1998:2), (Addendum 3), waar die 

fragmentasie wat binne die welsyn funksies voorgekom het soos volg beskryf word: 

"Duplication and fragmentation both within and between government departments is due 

to a lack of role clarification and overlapping responsibilities". 

In lyn met die Newtoniaanse denke het 'n perspektief van liniere oorsaaklikheid in die vereniging 

gemanifesteer. Hierdie perspektief was gekenmerk deur wedersydse aannames dat bestuur 

verantwoordelik soms by en a/twee is so moeg vir "top down" ... Hierdie twee persone sal verander 

is vir die besluitneming in die vereniging, en die werknemers besluite uitvoer. Bestuur blameer die 

werknemers wanneer werk nie op die verwagte standaard is nie, en werknemers blameer op hulle 

beurt die bestuur van swak algemene en finansi~e bestuur. Die aannames wat gemaak word, is 

dus gebaseer op oorsaak en gevolg, en gaan met blamering gepaard. 'n Gesprek met twee 

persoi:ie binne die afdeling is hier relevant en illustreer 'n aspek van die proses wat in die 
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vereniging teenwoordig was: 

" Vanuit gesprekke met R het ons al sovee/ keer oor 'n ander manier van werk gepraat. J 

was ook ing verwelkom" (verwys Addendum 4 van 'n skrywe in die dagboek). 

Die konsep van "neutrale objektiwiteit" in die Newtoniaanse denke is goed geillustreer deur 

bepaalde uitgangspunte in die vereniging. Hierdie uitgangspunte het denke en sekere observasies 

vervat wat as die waarheid beskou was, en die vereniging is daarvolgens bestuur. Die dinamika 

van blamering tussen bestuur en personeel kan as 'n voorbeeld dien van 'n waarheid wat vir beide 

sisteme 'n objektiewe realiteit was. Die sisteme was onderling oortuig dat elk van hulle observasies 

korrek of die waarheid was, en die dinamika in die vereniging is vanuit hierdie persepsies in stand 

gehou. Binne hierdie dinamika is die realiteite en outonomie van afdelings onderling misken. 

Kenmerkend van die dinamika was ook die magstryd wat tussen afdelings voorgekom het. 'n 

Voorbeeld hiervan was 'n proses, waartwee afdelings met dieselfde klii!nte in isolasie, en sonder 

die nodige koordinering gewerk het (verwys Addendum 7). Die omsendskrywe, uit die direkteur 

se kantoor gedateer 8\97 bladsy 2, dui ook op die objektiewe neutraliteit as wat as uitgangspunt 

in die vereniging teenwoordig was, en die kontrole wat hiermee gepaard gegaan het. Punt 1.8 lees 

soos votg: 

"all managers should ensure that all staff know exactly what it is that they have to do (jobs, 

tasks, function). The manager should monitor the work which is pertonned by sub

ordinates" (verwys Addendum 8). 

3. VERANDERING IN PERSEPSIES 

Soos Einstein in die Newtoniaanse tydperk nuwe persepsies ten opsigte van die bestaande denke 

ontwikkel het, het daar ook binne die vereniging nuwe denkpatrone ten aansien van bestaande 

denkpatrone ontwikkel. Dialoog rondom veranderde denke het aanvanklik deur informele 

gesprekvoering en toetsing van idees tussen kollegas plaasgevind. 'n Gesprek wat spesifiek 

verandering binne die navorser se individuele persepsie genereer het, het op 'n Vrydagmiddag 

tussen die navorser en 'n mede bestuurder plaasgevind. 'n Gedeelte van die strekking van die 

gesprek het soos volg verloop: 
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"L stap by my kantoor in. Sy het 'n konsultasie met 'n bankgroep gehad. Hu/le dink in 

terme van die "fourth wave" en dit in die besigheidswereld! Ons staan nie al/een in die 

were/d van die nuwe denke nie"! (verwys Addendum 4 na 'n skrywe in die dagboek). 

Vanuit hierdie gesprek is 'n alliansie gevorm, en daar is besluit om pogings aan te wend om ander 

lede van die bestuurspan en die afdelings te beinvtoed om sover moontlik ook ander 

denkraamwerke te oorweeg. 

Die gedagte dat verandering binne die vereniging moontlik is en dat 'n veranderingsproses 

geinisieer kan word het dus evolueer. Die verandering wat reeds suksesvol deur 'n bankgroep 

ge"implementeer kon word het die gedagte ondersteun. Die navorser se kollega het op sodanige 

stadium reeds met 'n kontakpersoon in verbinding getree wie moontlik as 'n fasiliteerder sou kon 

optree in 'n werksessie vir bestuurders. Die doel van die sessie sou wees om dialoog rondom 

nuwe denkwyses en die bestuur van die vereniging te fasiliteer. Die aangeleentheid is met 

medebestuurslede bespreek en die direkteur het ingestem om die sessie te laat plaasvind. Op 15 

Augustus 1997 is 'n omsendskrywe (verwys Addendum 9). aan bestuurders gestuurwaarin almal 

herinner is aan die sessie waar 'n gasspreker hulle oor die volgende onderwerp sou toespreek: 

"How to become a learning organization according to the systemic approach" 

4. DIE SISTEMIESE ORIENTASIE BINNE 'N PROSES VAN VERANDERING 

Na afloop van die bogenoemde gasspreker se toespraak het die bestuurspan op informele wyse 

met mekaar in gesprek getree. Die gedagte dat die vereniging soos 'n sisteem funksioneer is vir 

die eerste keer vanuit 'n teoretiese perspektief bespreek. Soortgelyke gesprekke is telkens herhaal 

in vergaderings waar die bestuurspan met kompleksiteit van die dinamika in die vereniging 

gekonfronteerwas. In hierdie gesprekke het sekere lede van die bestuurspan dikwels die dinamika 

van die vereniging as 'n sistemiese interverwantskap beskryf. Die erkenning dat die vereniging 

soos 'n sisteem funksioneer het dus oor 'n periode van tyd ontwikkel, met voortdurende herhaling, 

dialoog, en interpretasies van die teorie deur sekere bestuurders. 

Die implikasie van 'n sistemiese orientasie is 'n erkenning dat die afdelings en bestuur interverwant 
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is_ Hierdie erk.enning van interverwantskap impliseer dat die interaksionele dinamika binne die 

vereniging op 'n meer deelnemende wyse hanteer moet word. Die mening is verder uitgespreek 

dat die dinamika van die verhoudingsproses binne die vereniging eerder bestuur moet word, versus 

die meganistiese kontrole van werknemers se werk.. Binne so 'n proses kan werk.ers en 

bestuurders idees tot die proses toevoeg deur gesamentlik deel te neem aan die proses van 

verandering en die alledaagse funksionering van die vereniging. Middelvlakbestuur sou ook meer 

bydraes kon maak tydens die direktoraat se vergaderings wat steeds in camera plaasgevind het. 

Die bestaande bestuurstyle binne die vereniging is deur die werk.nemers en die middelvlak bestuur 

as outokraties beskou. Die personeel het binne afdelings-vergaderings kommentaar gelewer op 

die feit dat hulle menings nie voldoende in aanmerk.ing geneem word nie. 'n Aanhaling vanuit 

sodanige gesprek lei soos volg: 

"R noem dat ons nog 'n fang pad het om te loop. Sy is van mening dat die strategiese 

bep/anning steeds nie demokraties hanteeris nie. Te veel bes/uite is deurbestuurgeneem 

en die personee/ is s/egs in kennis gestel. Feitlik alma/ in die kamer koor saam: "ja" • 

(verwys Addendum 6). 

Prosesse waaraan beide die bestuur en werk.nemers deelgeneem het, het ten doel om 'n konteks 

te skep waar idees genereer kan word, en alle werk.nemers kan ervaar dat hulle idees bepaalde 

bydraes kan maak tot die alledaagse funksionering van die vereniging. Die feit dat direkteure 

alleen verantwoordelikheid geneem het vir oplossings van probleme is steeds tydens gesprekke 

tussen middelvlak bestuurders vermeld. Die middelvlakbestuurders was van mening dat personeel 

aangemoedig moet word om idees te genereer, en dat dieselfde proses tussen middelvlakbestuur 

en direkteure moes plaasvind. Hierdie dinamika in die vereniging het weer eens bevestig dat 'n 

holistiese beskouing noodsaaklik is wanneer daar na die vereniging as 'n sisteem met 

interverwante dele verwys word. Holistiese denke kan lei tot 'n proses waarbinne erk.enning gegee 

word vir die felt dat elke werknemer 'n bydrae maak tot die konsep van 'n "ons" vereniging, waar 

insette deur alma! gemaak kan word, versus "hul/e" wat na bestuur verwys. 

Daar het vervolgens weer 'n gesprek tussen middelvlakbestuur en die direkteure plaasgevind. In 

die gesprek is gefokus op die ondertinge verhoudings en die heersende bestuurstyl van die 

vereniging. Daar is konsensus bereik dat deelnemende bestuur wel deur alle bestuurders 
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ge"implementeer sal word. Na afloop van hierdie gesprek het die bestuurders op vertloudingsvlak 

nader aan mekaar beweeg. Terugvoer wat die navorser tydens 'n vergadering gegee het, dui 

duidelik op 'n verskuiwing wat in terme van vertroue en eerlikheid wat binne onderlinge vertloudings 

plaasgevind het. Die volgende is ter inleiding van die vergadering genoem: 

·1 am veiy encouraged by what happened between us as a managerial team" (verwys 

Addendum 10). 

Die direktoraat en middelbestuur het besluit om na afloop van bogenoemde vergadering verdermet 

mekaar in gesprek te tree oor die volgende fasette: 

• Die filosofie van die vereniging en hoe daar gedink, opgetree, en besluite geneem word. 

• Vrae is weer eens gevra oor watter aannames gemaak word rondom die bestuurders se 

denkwyse en bestuurstyle. 

• Die betekenis van deelnemende bestuur en wyse waarop dit binne die vereniging toegepas 

kan word. 

• Die kollaterale epistemologie van die vereniging en individuele epistemologie het ter sprake 

gekom, hier veral die feit dat die bestuurders se epistemologiese verwysings raamwerke 

van mekaar verskil het. 

'n Spreker is selektief gekies om 'n gesprek te inisieer oor die implikasies van nuwe denke binne 

ander sakeondememings se bestuurskontekste. 'n Opsomming van die spreker se lesing word 

aangeheg as Addendum 11. Die nuwe denkers het steeds die hoop uitgespreek dat die 

erkennning van die vereniging as sisteem met interaktiewe dele die magshierargie sal verminder, 

erkenning sal gee aan idees van alle werknemers, en dat werknemers meer bemagtig sal word om 

mede verantwoordelik op te tree in die bestuur van die vereniging. 

Die idee dat die vereniging uit interverwante dele bestaan en dat bestuur meer deelnemende 

bestuurstyle wou implementeer is tydens vergaderings deur die betrokke bestuurders van die 

onderskeie afdelings, met werknemers bespreek. In 'n omsendbrief "circular from the directors 

office" gedateerOS-02-1997, is 'n opsomming gemaak van die strategiese beplanning, en van die 
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afdelings se kommentaar rondom bestuurstyle en supervisie (verwysAddendum 12). Dieafdelings 

het die verskuiwing na meer deelnemende bestuur verwelkom, en die konsep van 'n styt van 

deelnemende bestuur het pertinent as 'n agenda punt op die algemene bestuursvergadering 

verskyn. 
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Bogenoemde veranderings het in terme van taal 'n werklikheid geword in die vereniging, maar die 

praktiese implikasies hiervan het tot nuwe prosesse in die verhoudingsdinamika gelei. Die 

direktoraat het moeilik van hulle mag afgesien aangesien die nuwe denke se dinamika en 

implikasies vir almal onbekend was en niemand oor 'n "landkaart met rigtingaanwysings van die 

pad" beskik het nie. Die konsep van deelnemendheid was dus as filosofie aanvaar, maar 

implementering van die filosofie in praktyk was 'n moeilike en pynlike proses. 

'n lnteressante proses hetbinne die vereniging evolueerwaarbestuurslede met dieselfde menings 

rondom deelnemende bestuur as sub-sisteme saam begin groepeer het. Daarwas dus sprake van 

twee groepe met verskillende idees bestaande onderskeidelik uit die middelvlakbestuur, en die 

direktoraat. Die adjunk-bestuurder het tussen die twee groepe beweeg en dit was moeilik om die 

persoon se plek in die proses te punktueer. Die navorser was deel van die middelvlak 

bestuurspan. Vanuit die bestuurspan is geobserveer dat die direktoraat as 'n geslote groep 

funksioneer het, en dat inligting selektief aan middelbestuur deurgegee is. Die aard van die proses 

binne vergaderings van die direktoraat was dus nooit persoonlik deur die navorser of antler 

bestuurders op middelvlak waargeneem nie, en beperkte punktuasies is in die verband gemaak. 

Die proses wat tussen die twee groepe ontwikkel het, was egter een waar die 

middelvlakbestuurspan baie versigtig maar ferm teenoor die direktoraat begin standpunt inneem 
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het. Die middelvlakbestuur was van mening dat die direktoraat hulleself: 

• gedistansieer het van die res van die vereniging, 

• gepoog het om as onafhanklike sisteem te funksioneer, en 

• 'n eie magsbasis opgebou waartoe ander werknemers geen toegang gehad het nie. 

Hierdie waamemings en prosesse binne die direktoraat self het die dinamika van wantroue tussen 

middelvlakbestuur en die maatskaplike werkers teenoordie direktoraat in stand gehou. Die dialoog 

tussen die twee groepe het gespanne begin raak, van tyd tot tyd tot konflik gelei, en sekere 

bestuurders het selfs begin aandring op forensiese ouditering van finansiele state. 

Die middelvlakbestuur en die maatskaplike werkers het in 'n koalisie teenoor die direktoraat 

gevorm. Die adjunk-direkteur het vanuit 'n mobiele posisie tussen die twee groepe gepoog om die 

rol van fasiliteerder tussen die twee sub-sisteme te vervul. Hierdie rolle word reflekteer in 

Addendum 13, uit die dagboek inskrywings. 



55 

FIGUUR 2: SUBSISTEME BINNE DIE VERENIGING 

,------------------------------------------------------------, 

I 

' I 

' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' I 

' ' I 
I 

' ' ' ' ' I 

Direktoraat binne 'n eie subgroep. 

Adjunk direkteur 

Middelvlak bestuurders,maatskaplike werkers en 
administratiewe personeel binne 'n eie subgroep. 

I 
I 
I 

' I 
I 
I 

' ' ' I 
' I 

' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

l------------------------------------------------------------J 

5. KUBERNETIESE DENKE BINNE DIE VERENIGING 

Die proses van verandering in die vereniging is in voorafgaande bespreking binne die konteks van 

'n sistemiese interveiwantskap beskryf. Hierdie interverwantskap word bevestig deur die 

interaksionele patrone tussen die elemente van die sisteem. Verskillende persepsies en realiteite 

kon waargeneem word in die kommunikasie prosesse en terugvoerwat binne die sisteem evolueer 

het. Hierdie prosesse is waargeneem tussen die bestuurders onderling, tussen bestuur en die 

direktoraat, tussen afdelings onderling, en tussen die afdelings en bestuur. Die terugvoer van 

idees dui op die verskille of ooreenkomste wat onderling voorkom. 

'n Aantekening in die navorser se dagboek (verwys Addendum 13) dien as 'n voorbeeld van die 

terugvoerwat die direktoraat en middelvlak bestuur aan mekaar gegee het oor pligstate. In hierdie 
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proses van terugvoer kom verskille en ooreenkomste in menings duidelik voor. Daar he! ook konflik 

voortgespruit uit die terugvoer wat die groep aan mekaar gegee het. Die volgende interaksie dien 

as voorbeeld: 

"Sy is besig om die bestuurders te verte/ dat sy 'n ander pad oop sien as die ou manier 

waarop pligtestate geskryf is. Dit Jyk nie of die groep dit koop nie''. 

Hierdie terugvoer dui op nuwe verskille en inligting wat die sisteem binnekom. Die groep se 

terugvoer oor hierdie verskille dui daarop dat die verskil moontlik te veel is, en dat daar aan die 

bekende, stabiele manier van werk vasgehou word. 

Die beginsel van stabiliteit en verandering plaas die proses wat binne die vereniging plaasgevind 

het in perspektief. In retrospek kan dus nuwe betekenis gegee word aan die proses van 

verandering, enjuis dat hierdie proses van om te verander en ook nie te verander nie, 'n belangrike 

funksie binne die proses van verandering en stabiliteit vervul. Laasgenoemde word vervolgens in 

meer besonderhede bespreek. 

5.1 Die beginsel van stabiliteit en verandering 

Die verskille in waamemings van beide die groepe, naamlik die direktoraat en die middelvlak 

bestuurders, het meegebring dat die verskille in informasie binne die sisteem te groot was. Albei 

groepe he! gepoog om vas te hou aan denkwyses waarmee daar gemak en bekendheid was, hier 

dus "stabiliteif. 'n Voorbeeld van die proses om stabiliteit in die vereniging te preserveer is 

aangeteken in die navorser se dagboek (verwys Addendum 14). In hierdie proses het die 

positivistiese denkers by geleentheid ook 'n spreker, op sy versoek toegelaat om die bestuurspan 

toe te spreek. Die spreker het duidelik vanuit 'n Newtoniaanse denkraamwerk gepraat, en die 

konstruktivistiese denke gediskwalifiseer. Vir die positivistiese denkers was hierdie toespraak 

inligting waarmee daar bekendheid was, en dit he! die nodige stabiliteit aan die groep gebied. Vir 

die groep nuwe denkers he! die toespraak op te veel verandering gedui wat die vordering wat tot 

op sodanige stadium gemaak was, kon kelder. Die nuwe denkers he! gevolglik die inligting 

verwerp. 
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Tydens 'n daaropvolgende vergadering het die nuwe denkers weer, in aansluiting by hulle eie 

stabiliteit, 'n gesprek begin deur die beginsels waarop die organisasie bestuur is te bevraagteken. 

Vir die Newtoniaanse denkers was hierdie proses weer eens 'n proses van verandering. Vrae en 

opmerkings wat tydens hierdie sessie gemaak is, was onder andere: 

"Who owns the society? We feel we belong to different tribes; How will we make the 

Society over? There are no rights and wrongs". (verwys Addendum 15. 'n dagboek 

inskrywing). 
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5.2 Non-objektiwiteit 

Die Newtoniaanse denke punktueer dat die waamemer losstaan van die objek wat waargeneem 

word, en dus objektief is, terwyl die kubemetiese beginsels impliseer dat die waamemer altyd dee! 

is van die objek wat waargeneem word. Hierdie aspek is telkens in voorafgaande besprekings 

beklemtoon. Keeney (1983: 91) punktueer die wedersydse beinvloeding tussen die waamemer 

en die objek socs volg: 

"the rock sculpts the sculptor, as much as the sculptor sculpts the rock .. " 

Die dagboek inskrywing wat onder die vorige punt aangehaal word (verwys Addendum15), en die 

vrae van werknemers wat hier gedokumenteer is, reflekteerdie subjektiwiteit van die persone binne 

die vereniging wat die vrae gevra het. Die vraag: "who owns the societyr was 'n direkte vraag 

wat voortgevloei het vanuit die denkraamwerk van 'n persoon wie geglo het dat die direktoraat dink 

dat die vereniging aan hulle behoort. Die implisiete aanname ken vanuit hierdie vraag afgelei word, 
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omdat die persoon se mening aan die navorser bekend was. 

Die aanmerking: "we feel we belong to different tribes" is ook beskrywend van die intense emosies 

wat die groep random die verandering in die vereniging beleef het. Hierdie emosies kan egter nie 

van die persoon losgemaak word en as 'n objektiewe stelling beskou word nie. Tydens die proses 

van verandering in persepsies kan daar dus nie sprake wees van objektiwiteit nie, aangesien geen 

waamemer kan losstaan van sy eie persepsies nie. 

Die navorser ken, en kan steeds ook nie objektief staan teenoor eie waamemings nie. Die proses 

van verandering in die vereniging was kompleks, en die verskille wat genereer is, sowel as die 

gepaardgaande konflik met kollegas het bygedra tot die kompleksiteit. Die navorser se eie 

subjektiwiteit word weerspieel in die feit dat die epistemologie van die interverwantskap van dele 

in lewende sisteme, en die nuwe denke, deur die navorser punktueer is as 'n oplossing vir die 

ontevredenheid binne die vereniging. Die teorie socs vervat in hierdie studie, en die dokumentering 

van data deur middel van dagboek inskrywings was 'n meganisme aan die hand waarvan die 

navorser gepoog het om die proses van verandering vir die eie self meer draaglik en verklaarbaar 

te maak. Die teorie het vir die navorser tot 'n greet mate, die onbekende pad aangedui. 

6. KONSTRUKTIVISME AS DENKRAAMWERK BINNE DIE PROSES VAN VERANDERING 

Die polarisering tussen die twee groepe binne die vereniging het voortgeduur. Die direktoraat het 

intussen 'n afsonderlike sessie met 'n fasiliteerder voltooi ten einde mekaar (as direktoraat) beter 

te verstaan. Hierdie sessie het aldus die direktoraat so geed verloop dat daar aanbeveel is dat 'n 

soortgelyke sessie, met dieselfde fasiliteerder herhaal word. Die doel sou hierwees om 'n gesprek 

oor die verskille tussen die direktoraat en die middelvlakbestuur te fasiliteer. 

Tydens hierdie sessie was die inleidende opdrag van die fasiliteerder dat die lede in die groep 'n 

beskrywing moet bied van die self binne die werkskonteks. Die groeplede het die geleentheid 

gehad om vrae te vra ten einde die individu wat 'n selfbeskrywing aangebied het, beterte verstaan. 

In die proses het lede bewus geword van elkeen se individuele realiteit, bestuurders het mekaar 

beter begin verstaan, en die sub-sisteme in die groep het minder relevansie begin kry (verwys 

Addendum 16, 'n dagboekinskrywing). 
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Elke bestuurder het die geleentheid gekry om vanuit sy of haar realiteit 'n eie nuwe pligstaat saam 

te stel. Woorde soos "fasilitering "en "konteks" is in die proses gebruik. Die verandering was 

merkwaardig aangesien elke persoon nou die geleentheid gebied was om skeppend op te tree, 

deurdat hulle self inisiatief aan die dag moes le. Tydens hierdie werkswinkel het daar meer van 

'n "ons" gevoel tussen middelvtak bestuur en die direktoraat ontwikkel. Dieselfde proses is in die 

afdelings met ander personeel herhaal. Dit sluit in dat selfs die skoonmakers meer insette moes 

maak in hulle pligstate, en sodoende meer verantwoordelik gevoel het vir die werk wat gedoen 

moetword. 

Tydens hierdie gesprek is daar ook erkenning gegee aan die groep, en wel vir die proses 

waarbinne hulle 'n gemeenskaplike realiteit kan vorm deur gesamenUike ooreenkomste te bereik. 

Daar is ooreengekom dat die bestuurstyl wat deur die vereniging implementeer gaan word, die van 

deelname gaan wees. Dit impliseer dat alle werknemers binne die vereniging aangemoedig sou 

word om, sonder enige intimidasie geregtig te wees op 'n eie mening. Daar sou dus nie meer, 

soos binne die Newtoniaanse denke, absolute waarhede heers binne die vereniging wat deur almal 

aanvaar moet word nie, maar 'n wedersydse aanvaarding van verskille. Die term "agreed upon 

realities" word pertinent in die notule van die bestuursvergadering "strategic planning session" 

genoem, en die terme is ook tydens die vergadering gebruik (verwys Addendum 17, notule 

gedateer 4 Maart 1997: p. 2 punt 7.1). 

ll!~llf!llm= •• ~~.~~tiieP8~ ~~~ !n ~~nsl<apuf<e taal~virlti 'Nasr i'la~~dit9· ... ··.·• • 
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7. DIE VERENIGING AS LEWENDE SISTEEM BINNE DIE PROSES VAN VERANDERING 

Die vereniging word as 'n lewende sisteem gekenmerk in tenne van die volgende: 

7.1 Organisasie 

Die kem van die proses van verandering sentreer rondom die wyse waarop die verhoudings binne 

die vereniging georganiseer word. Hierdie organisasie van verhoudings op interaktiewe vlak 

ver1een 'n uniekheid en eie identiteit aan die vereniging. Die identiteit van die vereniging is dus 'n 

refleksie van die interaktiewe prosesse wat aanwesig is. 

Binne die Newtoniaanse denke is die implikasie dat verhoudings binne die vereniging struktureer 

word deur 'n hierargiese bestuurmet volgelinge wie opdragte van bestuur uitvoer. In so 'n struktuur 

aanvaar die bestuur alleen verantwoordelikheid vir die vereniging. Daar is dus sprake van "hul/e" 

en "omt'. Die ontevredenheid wat personeel ervaar het met die "top dowrf wyse van funksionering 

is reeds in vorige besprekings uitgelig, maar kom ook weer hier ter sprake (verwys Addendum 4 

waar die ontevredenheid van personeel geillustreer word). 

Die interverwantskap van die verhoudings binne die vereniging is op drie vlakke georganiseer. 

• Die individu binne die vereniging is as sisteem interverwant met sy eie individuele identiteit 

en realiteil Hierdie individuele realiteit sentreer rondom die organisering van die 

verhouding met die individuele self. Die individu se epistemologiese orientasie en die 

aanpasbaarheid om deel van die konsensusskeppingsproses te wees, speel ook 'n 

belangrike rol in interaksionele verhoudings. 'n Voorbeeld van die skepping van 'n 

individuele realiteit is onder andere die van die navorserwat ontwikkel het tydens die eerste 

finansiele vergadering wat bygewoon was. Tydens die vergadering was alle dokumentasie 

nie aan middelvlak bestuur voorsien nie (verwys Addendum 5). Die betekenis wat die 

navorser aan die proses gegee het, was dat daar wantroue was in die navorser se 

integriteit, en dat die weerhouding van dokumentasie 'n wyse was waarop hierdie wantroue 

getoon kon word. 



61 

• Die tweede vlak van interverwantskap is die realiteit van die werkgewer. Hierdie realiteit 

omvat die reeds bestaande werkswyse en mag ooreenstem of verskil van die individuele 

realiteit. Binne die laasgenoemde voorbeeld kom die realiteit van die werkgewer ook ter 

sprake. Tradisioneel het middelvlakbestuurders nie die finansiele komitee-vergadering 

bygewoon nie. Die addisionele fotokopiering van dokumente vir vergaderings het meer 

uitgawes behels, en die persepsie was waarskynlik dat middelvlak bestuurders moontlik die 

terrein van die direktoraat sou kon betree. Hierdie voorbeeld dui op verskille wat tot 

onaangename konflik binne die vereniging gelei het. Daar is uiteindelik na afloop van die 

skrywe van die memorandum konsensus bereik dat middelvlakbestuur wel die finansiele 

vergaderings sou kon bywoon, en dat alle dokumentasie vir die doeleindes van die 

vergadering beskikbaar gestel moet word. 

• Die derde vlak van interverwantskap is die realiteit van die kollektiewe vereniging. lndividue 

binne die vereniging kan weer eens van die kollektiewe realiteit verskil of daarmee 

saamstem. Vanuit die bogenoemde voorbeeld is daar konsensus bereik dat alle inligting 

vir die doeleindes van die vergadering ook aan middelvlakbestuur beskikbaar gestel sal 

word, en dat hierdie bestuurders die vergadering gereeld sal bywoon. Hierdie was dus 'n 

kollektiewe realiteit aangesien daar konsensus bereik is. Die finansiele bestuurder het 

byvoorbeeld, in lyn met die kollektiewe realiteit die besluit implementeer, maar het as 

individu van die idee verskil. 

Die proses van verandering het 'n organisering van die self van die vereniging gereflekteer, waar 

binne daarweg beweeg is van outokrasie na 'n proses van deelnemendheid. Binne die proses van 

verandering kan die volgende vraag gevra word: "wie se definisie van deelnemendheid word 

implementeet"? Hierdie vraag is veral relevant wanneer daar moeHik konsensus bereik word in 

terme van verskille. Wanneer konsensus bereik word en die individu, of selfs 'n groep nie saam 

stem nie, kom 'n proses ter sprake waar weer gevra kan word: •wat gee die groep of individu prys 

in terme van eie stabiliteit of bekendheid'? Personeel wat bedank het as gevolg van 

ongelukkigheid binne die vereniging dui waarskynlik op die verandering of stabiliteit wat te veel 

was. Dit is dus moontlik dat verandering nie vinnig genoeg geskied het nie, of dat daar te veel van 

die bekende stabiliteit prys gegee moes word. 
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7.2 Struktuur van die vereniging 

Verandering binne die struktuur van die vereniging het voorgekom binne die denkpatrone van die 

personeel. Die aanvanklike denke het sentreer rondom 'n Newtoniaanse denkraamwerk wat uit 

reduksionisme, objektiwiteit en liniere oorsaaklikheid omvat het. Verklarings vir sekere verskynsels 

is gebied aan die hand van oorsaak en gevolg. Die optrede van ~ het dus Y tot gevolg, hier 'n 

proses waar die bestuur outokraties optree en opdragte gee, en waar werknemers volg deur die 

opdragte uit te voer. 

Daar het oor 'n periode van tyd verskeie besprekings tussen bestuur onderling, tussen bestuur en 

die direktoraat, en die bestuur en verskillende afdelings voorgekom. Die strategiese beplannings 

wat gehou is het hierdie prosesse gefasiliteer. Die uiteindelike verandering in die struktuur van die 

vereniging was die van 'n ooreenkoms dat daar meer deelnemend bestuur en gekommunikeer sal 

word binne die vereniging. Dit impliseer die volgende verandering binne die struktuur van die 

vereniging: 

• Personeel aanvaar mede verantwoordelikheid vir sekere take of selfs projekte. 'n 

Voorbeeld van die veranderde struktuurwas die feit dat middelvlak bestuurders finansiele 

vergaderings kon begin bygewoon. Daar word dus mede verantwoordelikheid aanvaar vir 

besluite wat geneem word, en verantwoordelikheid word ook binne die proses met 

personeel in die vereniging gedeel. 

• Hierdie personeel verkry inspraak in die opstel van 'n begroting en die implementering van 

die begroting. Die finansiele kontrole word 'n proses van mede verantwoordelikheid en daar 

kan na "ons" begroting verwys word. 

Hierdie veranderings is strukturele veranderings wat die aanspreeklikheid van personeel binne 

vereniging wyer versprei. 

7.3 Outonomie 

Outonomie binne die lewende sisteem van die vereniging is waameembaar by individuele lede van 

die personeel, en binne die kollektiewe vereniging as 'n lewende sisteem. 
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Die outonomie van die vereniging as 'n lewende sisteem het na vore getree uit 'n proses waar die 

middelvlakbestuur van mening was dat die deelnemende bestuurstyl, soos met mekaar 

ooreengekom, nie in die praktyk implementeer word nie. Die observasie wat vanuit hierdie proses 

gemaak kan word is dat verandering binne persepsies kan plaasvind, en dat konsensus bereik kan 

word, maar dat die patrone van interaksie nie noodwendig verander nie. 

Vergaderings van die bestuursraad word tradisioneel deur direkteure bygewoon en bestuurders 

ontvang terugvoer van die direkteur. Middelvlakbestuur het versoek dat samesprekings tussen die 

bestuursraad, middelvlakbestuur en direkteure moes plaasvind. Die middelvlakbestuurders het 

tydens hierdie vergadering gemeld dat die vereniging steeds nie op 'n deelnemende wyse bestuur 

word nie. 'n Lys van besprekingspunte is aan die bestuursraad oorhandig waar vrae oor verskeie 

aspekte gevra is, en aangetoon is waar middelvlakbestuur en personeel steeds by prosesse 

uitgesluit word (verwys Addendum 21, notule van die samesprekings). 

Die outonomie van persone op middelvlakbestuur het na vore gekom binne hierdie interaksie. 

Hierdie outonomiteit het so sterk gefigureer dat die bestaande reel dat middelvlakbestuur nie 

bestuursraadvergaderings mag bywoon nie, nie gegeld het nie. Hierdie demonstrasie van 

outonomie het 'n verdere proses van verandering meegebring. Die bestuursraad het vir die eerste 

keer. 

• konsensus met die direktoraat en middelvlakbestuur bereik dat die konsep van 

deelnemende bestuur binne die vereniging aanvaar mag word, 

• dat dit duidelik gedefinieer moet word, en 

• dat die direkteur die proses van implementering moet fasiliteer. 

Die outonomie van die individu reflekteer ook binne die voorbeeld waar die junior werker self 'n 

supervisor wil kies (verwys Addendum 19). Hierdie proses van verlening van individuele 

outonomie het vir die vereniging 'n dilemma geskep aangesien die rol van die bestuurder daardeur 

geraak word en daar reeds konsensus binne die vereniging bereik was dat middelvlakbestuurders 

vir maatskaplike werkers supervisie gee. Die outonomie van 'n afdeling kom binne dieselfde 

voorbeeld (verwys Addendum 191 na wre, waar die afdeling terapie in spanverband begin doen 

het, en die self, of outonomie van hierdie span ontwikkel het by wyse van 'n proses wat verskil het 

met die proses wat in die afdeling as sulks bestaan het. 



64 

7.4 Outopo'ise binne die lewende sisteem 

Die outopolse binne die vereniging impliseer die self van die vereniging en die wyse waarop die 

vereniging die self skep, of die self reproduseer. Die self van die vereniging word refelekteer binne 

die organisasie van die verhoudings van die vereniging as 'n lewende sisteem. Die proses van 

verandering binne die vereniging is 'n belangrike outopoltiese proses, waar die vereniging besig 

is om die self voortdurend te skep, en relevansie te behou op meso-, makro- en mikro-vlak. lndien 

hierdie proses nie in stand gehou word nie, kan die vereniging nie as lewende sisteem 

voortbestaan nie. 

lndividuele outopolse binne die vereniging as sisteem is waargeneem by lede van die personeel 

wat binne die individuele self 'n verandering in epistemologie ondergaan het, deurdat hulle die 

nuwe denkpatrone van interverwantskap bruikbaar gevind hel Hierdie individue, of nuwe denkers 

het die nuwe denkpatrone in kleiner groepe bespreek, en die reproduksie van die nuwe denke 

binne die sisteem het verder ontwikkel. 

8. SAMEVATTING 

In die voorgaande besprekings is genoem dat die proses van verandering wat binne die vereniging 

ontwikkel het vanuit verskille wat ontstaan, en konsensusskepping wat volg. Binne die 

konsensusskepping ontstaan weer nuwe verskille en 'n sirkulere proses ontwikkel. Hierdie proses 

dui op die outopoltiese vermoe van die vereniging as lewende sisteem om voortdurend die self te 

skep. Die verskille is oor 'n periode van twee jaar, binne 'n proses van verandering waargeneem. 

Die proses van selfskepping of outopoise is steeds besig om voort te gaan. 
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HOOFSTUK4 

SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING 

1. SAMEVATTING 

Die doel van die navorsing was om die verandering in persepsies wat binne 'n welsynsvereniging 

voorgekom het te beskryf. Die beginsels van konstruktivisme is gebruik as fundering vir die 

beskrywing van prosesse waar verandering gepunktueer word as 'n interaksionele proses van 

verskille. Verskille impliseer dat daar met verskillende realiteite gewerk word. Elke individuele 

realiteit het 'n eie geldigheid en kan nie gediskwalifiseerword nie. Dit impliseer in beginsel dat daar 

na elkeen geluister word. Die verandering in persepsies binne die vereniging waar die navorsing 

ondemeem is, het oor 'n periode van twee jaar ontwikkel en die proses is steeds nie voltooi nie. 

Die verandering binne die vereniging as lewende sisteem is weerspieel in die kenmerke van die 

lewende sisteem soos bespreek in die literatuurstudie. Die eienskappe van die lewende sisteem 

se interverwantskap is ge'1llustreer in die gevallestudie {verwys Hoofstuk 3), deurdat verskille in die 

vereniging die outonomie van die individu en die kollektiewe vereniging reflekteer. Die outonomie 

is ook interaktief met die organisasie van die sisteem, wat die interverwantskap die verhoudings 

binne die vereniging beinvloed. Die struktuur en die organisasie se interverwantskap kom voor in 

datstrukturele veranderingeen organisatoriese veranderinge mekaarbeinvloed. Die outopoi'se van 

die sisteem dui op die interverwantskap van die beginsels in die proses om die self van die sisteem 

te reproduseer en die self te skep. 

Tydens die proses van verandering het polarisering van twee groepe binne die vereniging ontwikkel. 

Die groepe is gepunktueer as die Newtoniaanse denkers en die nuwe denkers. Die verskille in 

waamemings tussen die persepsies, en die verbalisering daarvan, was soms vir albei groepe te 

groat, en die bekende stabiliteit van albei groepe was in die proses bedreig. Die nuwe denkers se 

idees was soms te veel vir die Newtoniaanse denkers, en die Newtoniaanse denke was soms te 

o~rweldigend vir die nuwe denkers. Elke groep het aan sy eie stabilteit vasgehou om dit wat 

bekend was, in stand te hou. 
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Binne die nuwe denke, wat poog om erkenning aan individuele realitiete gee, het die nuwe denkers 

ook soms vasgevang geraak in Newtoniaanse denke. Die persepsie van interverwantskap van 

elemente binne die sisteem van die vereniging, is deur die nuwe denke as die absolute beskou. 

Hierdie gevolgtrekking reflekteer telkens wanneer fasiliteerders vir die strategiese 

beplanningssessies geselekteer was, en die nuwe denkers nie 'n fasiliteerder van die ou denkskool 

wou toelaat nie. 

Die nuwe denkers was•self ook nog in 'n j:>roses van verafldeli119 interme van hLille eie,· nuwe ·· ... ·• 
denke, .maar hulle·het terselfdertyd .gepoog om.die.slSteem te Verarider, · 

Die navorsing punktueer 'n tydperk van verandering en transisie binne die vereniging waar 

epistemologiese veranderinge plaasgevind het. Epistemologiese veranderinge het op twee vlakke 

plaasgevind, naamlik: 

• op die individue/e vlakke van die personeel, en 

• op die kollektiewe vlak van die vereniging. 

Keeney (1983: 16) omskryf die ongemak van transisie om tussen twee realiteite vasgevang te wees 

soosvolg: 

Wandering between two worlds, one dead, 

The other powerless to be bom" 

•·Pi~~i9ifig•.Wa!·•~•111•t.Y~i~g•·tussentwee•·episiElfTK>f99iese··~···~. 
9$dti~&tii${y~~tJ~~ers '11111 ~1lenciefipisteiri~~~ difi~rkswinl<~1s 
~~fti~> ···.·· ·. · ........................... · ....... · .... · ........... · ... ·.·.·.··· 

Die onsekerheid van die verandering het voorgekom tydens 'n transisie fase waar daar ook nie 'n 

voorgeskrewe werkswyse beskikbaar was nie. Die enigste norm was die van deelnemenclheid en 

mede verantwoorde/ikheid. Gedurende hierdie tydperk was onsekerheid aan die orde van die dag, 

en het dit gepaard gegaan met intense ondertinge konflik en spanning. Binne die atmosfeer van 

konflik het kollegas mekaar nie meer vertrou nie, en voordurende onsekerheid ervaar. Sekere 

personeellede het beleef dat niemand hulle verstaan nie, en het 'n realiteit van isolasie 

gekonstrueer. Hierdie onsekerheid is implisiet tot die versoek van personeel dat nuwe rolle 

uitgeklaar moes word, en in nuwe pligstate vervat moes word. 

Die verandering in denke het terselfdertyd op verskeie vlakke plaasgevind. 
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• Op mesov/ak binne die beleid van die staat, het die staat 'n ontwikkelingsmodel 

voorgestel as synde die ideaal, waarvan die onderliggende filosofie en rasionaal 

deelname en bemagtiging deur die verbruiker is. 

• Op makro- en rnikro-vlak het individue binne die vereniging ook 'n verandering in denke 

propageer, en moes hulle self besluite neem oor die organisering van die self van die 

vereniging. 

Die dilemma waarin die welsynsvereniging die self bevind is om 'n verandering te ondergaan 

waarmee personeel tevrede voel op mikrovtak, en om ten einde subsidies te behou, steeds 

relevansie binne die staat se beleid op mesovtak te he. Hierdie relevansie binne die staat se 

beleid bring mee dat die staat voorskriftelik optree oor die aard en implementering van die 

gesubsidieerde werk. 

Die voorskriflelikheid het wel 'n effek op die outonomie van die vereniging omdat 

besigheidsplanne gerig is daarop om die staat tevrede te stel. Die verandering in organisasie en 

struktuur van die vereniging is interaktief met die finansiering van die staat en die gemeenskap. 

ott.•~'1.geVl'a·wrirdC>t~iri~··van··~··•~•·<>l)ci~•·~~rklik·•s<>·.~ooR:IOtll)i .. Veivu1,•.··. 
en·•ordif.~iQdt·•rn~··~···~·d~··~···~··~iid~·fu•··,n;,r$tJj~·1la··~········· ·· 

Die swak ekonomiese toestand van die staat en die vereniging perterbeer telkens die sisteem 

om te verander en 'n nuwe struktuur te skep. Die vereniging reageer op perterbasie binne die 

sisteem deur te verander. Die verandering is 'n skepping van die self. Die erkenning van 

interverwantsap, verskille, en realiteit het meegebring dat die vereniging daarin geslaag het om 

'n gemeenskaplike taal op te bou waarbinne konsensus verkry kon word oor die algemeen 

geldende werkswyse. Op hierdie wyse is daar ooreengekom dat die vereniging se filosofie die 

van: 

"'n ontwikke/ende vereniging is wat in 'n voortdurende proses van leer verlceet'. 

Daar bestaan dus geen deskundiges wat ander persone intimideer nie, en elke persoon binne 

die vereniging kan 'n mening uitspreek oor sake wat hulle van belang ag. Die klem word 

geplaas na 'n spreektaal van "onS' versus "hul/e en onS'. Daar is egter steeds aspekte waaroor 

konsensus verkry moet word, en die proses sal steeds voortgaan indien die betrokkenes 

konsensus hieroor sou he. 
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2. GEVOLGTREKKING 

Om konsensus te bereik dat verandering in terme van deelnemendheid gaan plaasvind is een 

vlak van verandering in denke. Die studie toon aan dat om verandering in die praktyk binne die 

interaksiepatrone teweeg te bring 'n tweede vlak van verandering is, wat nie noodwendig volg 

op die eerste vlak van verandering nie. Die nuwe interaksiepatrone moet oor 'n periode van tyd 

ontwikkel. Personeel het moedeloos geraak en vertroue in mekaar verloor wanneer verandering 

nie onmiddellik geimplementeer is nie. 

Die koalisies of die sub-sisteme wat tussen bestuur en die maatskaplike werkers onderling 

gevorm is, het die onderlinge vertroue in mekaar negatief be"invloed. Om 'n "onS' gevoel binne 

'n vereniging te ontwikkel binne hierdie gepolariseerde konteks is kompleks. 'n "OnS' gevoel is 

waarskynlik mak.liker binne die sub-groepe ontwikkel, maar nie binne die vereniging as 'n totale 

sisteem nie. 

Die outopo"ise van die vereniging as 'n lewende sisteem word waargeneem in die proses van 

verandering. Die gedokumenteerde data reflekteer dat die verandering gekenmerk is deur 

verskeie informele, individuele gesprekke tussen verskillende lede van die personeel, in 

verskillende kantore, op verskillende tye. Hierdie informele kantoor gesprekke genereer 

verskille binne die vereniging wat soms te veel, of te min mag wees, binne die geldende 

individuele persepsies. Op hierdie informele wyse is daar onderling nuwe realiteite 

gekonstrueer, en is konsensus dikwels eers in k.lein groepe tussen persone bereik. 

Die konsensus tussen die k.lein groepe het binne die groot groep van die vereniging tot 'n proses 

polarisering gelei, aangesien dit moeiliker was vir die groot groep om konsensus te bereik oor 

sekere aspekte. Hierdie polarisering het dikwels ongemak.likheid geskep. Die verandering 

binne die vereniging word dus voorafgegaan deur 'n proses van ontevredenheid. Hierdie 

ontevredenheid skep 'n ongemak.like werksatmosfeer omdat daar deurlopend negatiewe 

aanmerkings gemaak word. 

'n Sirkulere proses ontwikkel waar bestuur strategiese beplannings reel om: 

• verandering teweeg te bring, 

• konsensus te bereik of nie, en 

• waaruit weer nuwe ontevredenheid wat verskille genereer ontstaan. 

Op hierdie wyse reproduseer die vereniging as sisteem die self. 
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2.1 Temas binne die proses van konsensusskepping 

Binne die proses van konsensusskepping is die volgende temas in die onderskeie koalisies 

waargeneem. Hierdie temas dui ook op die sterk mate van outonomie van die onderskeie 

groepe. 

• 'n Terna van afstand en nabyheid tussen die verskillende groepe: Wanneer verskille groat 

was, was die personeel ver van mekaar en misverstande het voorgekom. Die afstand is 

telkens verklein wanneer die verskille bespreek was en is 'n gemeenskaplike taal weer eens 

gevind is as oorbrugging. 

• 'n Terna van anqsen qes/otenheidteenoordie van ooenheiden vrymoediqheid: Die groep 

was tydens die transisie periode periodiek vasgevang binne 'n gespanne atmosfeer waar 

daar angstigheid geheers het om 'n eie opinie uit te spreek. Gedurende tye wanneer daar 

oareengekom is om elkeen se realiteit te erken en te respekteer was kollegas merkbaar 

meer spontaan in die verbalisering van hulle eie menings. 

• 'n Terna van ontrakkinq en toeqewydheid: Kollegas was by tye moedeloos oar die proses, 

omdat niemand geweet het wat die aard of rigting van die veranderingsproses gaan wees 

nie. Twee kollegas het byvoorbeeld gedurende hierdie tydperk bedank. Gedurende ander 

periodes was die span weer toegewyd en vol moed omdat daar merkbare vordering was. 

• 'n Terna van stabi/iteit en veranderinq: Tydperke wanneer min verandering merkbaarwas, 

is gekenmerk as 'n tydperk waar die bekende outokratiese denkpatrone beklemtoon en 

aangehang is. So is daar periodiek 'n terugbeweging na die Newtoniaanse epistemologie 

waargeneem. Deelnemendheid as sulks was nie voldoende verandering binne die sisteem 

nie, en daar moes oak verandering binne stabiliteit van personeel voorkom om verandering 

mee te bring. Hierdie proses kan geillustreerword deur die voorbeeld van bestuurders wat 

noem dat hulle verkies om as leiers bekend te staan waar projekte binne span verband 

implementeer word. 

• 'n Terna van outonomie versus kontro/e: Die filosofie van deelnemendheid impliseer mede 

verantwoordelikheid en minder kontrole. Argumente en verwarring het dikwels voorgekom 

oar die mate waartoe ruimte vir eie outonomie gelaat moet word. Die tema van vertroue en 

wantroue het hiermee verband gehou. Werk personeel in spanne sander bestuurders, of 

moet die bestuurder ten alle tye teenwoordig wees en soms uitgesluit wees van prosesse? 
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Werk bestuurders ook in span verband saam met personeel binne produksieprojekte, en 

vorm bestuur onderling ook 'n bestuurspan? Hierdie vrae ontwikkel vanuit die deelnemende 

proses en moet deur konsensusskepping aangespreek word. 

• 'n Terna van blamerina versus medeverantwoordelikheict. Die beginsel van liniere 

oorsaaklikheid impliseer oorsaak en gevolg. Wanneer ongemaklikheid binne die liniere 

konteks ontwikkel, volg dikwels prosesse van blamering teenoor die van mede

verantwoordelikheid. Mede verantwoordelikheid impliseer deelnemendheid, en blamering 

het soms steeds binne die groepe voorgekom. 

• 'n Terna van bes/uitname versus die uitvoervan opdraqte: Personeel is binne die transisie 

periode by prosesse van terugvoer in bestuursvergaderings, en by besluite betrek, teenoor 

die wrige Newtoniaanse benadering waar opdragte meganisties ontvang, en uitgevoer 

moes word. Die terugvoer vanuit een van die afdelingsvergaderings het aangedui dat die 

proses steeds nie deelnemend genoeg was nie en dat personeel steeds net ingelig is oor 

besluite. 

Wanneer daar in ag geneem word dat die vereniging 'n nie-winsgewende organisasie is, word 

rasionalisasie as 'n besparing beskou en verwelkom. Dit kan dus begryp word dat so 'n proses 

van strategiese beplanning vir personeel intense bedreiging inhou, weens die feit dat die uitkoms 

nie worspelbaar is nie. Daar vind ook 'n herhaling van hierdie patroon op 'n ander vtak binne die 

vereniging plaas. 

'n Soortgelyke proses is waargeneem binne die interaksie tussen middelvtak bestuur en die 

direkteure. Middelvalkbestuur het per geleentheid nie alle finansiete dokumentasie tydens 'n 

vergadering ontvang nie. Die bekende stabiliteit van die finansiele bestuurder moes instand 

gehou word, wat hier uit kontrole van inligting bestaan het. lndien die finansiele bestuurder die rol 

van finansiele deskundige ontneem word, kan gevra word watter rol die persoon dan sou beklee? 

Die fasilitering van individuele verskille het binne die onderskeie afdelings worgekom tydens 

afdelingsvergaderings, wat meegebring het dat die afdelings ook 'n gemeenskaplike taal ontwikkel 

en konsensus daaroor kry. lndien 'n gereelde gespreksforum oor ontevredenheid binne die 

vereniging buite die afdelings gehou was, sou daarwaarskynlik minder koalisies ontstaan het. Die 

positiewe aspek van koalisies binne die vereniging was dat elke groep sterk saamgestaan het oor 

idees, hierdie idees verskille genereer het, en verandering nie kan plaasvind sonder verskille nie. 

Gedurende die proses van verandering het verskeie werksure verlore gegaan en kon die 

vereniging nie dieselfde produksie lewer, in terme van tyd wat aan kliente spandeer word nie. 
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Die vereniging as lewende sisteem, het binne die koalisies 'n inteme fasiliteerder, naamlik die 

adjunk-direkteur, ontwikkel. Die outonomie van die sisteem word weer eens hier sterk 

gedemonstreer. Die adjunk-direkteur het 'n belangrike rol vervul in die proses van verandering, 

aangesien hierdie persoon die enigste persoon was wie die mandaat gehad het, ook vanwee die 

aard van die posbeskrywing, om op gereelde basis met die middelvlakbestuur, die direkteure en 

die maatskaplike werkers in interaksie te wees. Hierdie persoon het opgetree as fasiliteerder van 

die interaksie tussen die gepolariseerde groepe en kon herformulerings konstrueer van albei 

groepe se realiteite, en ook die groepe saam roep vir verdere gesprekke. 

Om konsensusskepping te verkry tussen groepe het nie maklik gebeur nie. Die vraag wat hier 

gestel word is: 

"indien die groep aaneen verr:leeld bly oor 'n aange/eentheid, watter konsensus word 

geskep"? 

Die dinamika wat met die vraag geimpliseer word dui ook op die outonomie van die groep en die 

kompleksiteit van 'n deelnemende proses. 'n Ander vraag wat gestel word is: 

"wie binne die proses van deelnemendheid neem die finale besluit? en, 

"wie aanvaar verantwoordelikheid vir die besluif'? 

Hierdie vraag is steeds onbeantwoord en kan moontlik dien as 'n proses wat verderondersoek kan 

word. 

3. SELFREFLEKSIE 

Vanuit die kubemetiese perspektief kon geen persoon binne hierdie proses van verandering 'n 

neutrale rol inneem nie. Die koalisies was duidelik gedefinieer. Die epistemologiese orientasie 

van elke persoon het ook na vore gekom in die proses van verandering. Die nuwe denkers, 

wat aan interafhanklikheid binne die sisteem glo, het openheid en aktiewe deelname van alle 

personeel bepleit sander 'n kaart en rigting wysers van waar die pad van verandering heen 

gaan lei. Die navorser het onder andere aktief gepoog om die konsep van deelneemendheid 

te bevorder. Die Newtoniaanse denkers het moeilik binne hierdie gebrek aan struktuur 

gefunksioneer, en die nuwe denke is selfs by 'n vergadering deur 'n fasiliteerder, vanuit die 

Christelike perspektief gediskwalifiseer. 

Die magteloosheid van die navorser om 'n eie rol te definieer en 'n nuwe plek te vind binne die 
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verhouding kom na vore in die voorbeeld van waar die afdeling in spanne werk en 'n junior 

maatskaplike werker self haar supervisor kies. Hier het die navorser nie geweet watter rol om 

te vervul nie. 'n Gevoel van: "ek is nie meer nodig nie ... en wat van die kontrole?" is ervaar. 

. . 

Verandering in een dee! van die sisteern evolueer tot·'11ketting-\lerandering in verskeie .. 

ander dele van die sisteem. Die .persOl1~wat:betrokke is se roUe ~ ~~finieer, en die 

proses kan .tot'.n natuurtike rasionalisasie. van. poste ln dre vererligiilg .lei. 

Gedurende die transisie periode waar alle personeel nie mede- verantwoordelikheid aanvaar 

het om deel te raak van die veranderingsproses nie, is hulle ontevredenheid deur middel van 'n 

proses blamering intern gekommunikeer. Die pad na verandering, en dikwels geen 

verandering, was vir die navorser 'n pynvolle proses. Die proses was sirkuler gekoppel aan 'n 

ander proses, waarbinne die navorser dikwels 'n verantwoordelikheidsgevoel ontwikkel om 

andersoortige realiteite aan die hand van die vereniging se interverwantskap aan die groep te 

formuleer, en die risiko te neem dat die idee verwerp of aanvaar word. 

Die navorser se subjektiwiteit kom voor deurdat die nuwe denke telkens ook as 'n altematiewe 

persepsie op die tafel geplaas is. Hierdie proses was uitputtend, en by tye traumaties, omdat 

die waamemer nooit kan losstaan van dit wat waargeneem word nie. 

4.SLOT 

Namate die proses deur deelneming gevorder het, het bestuurders tydens evalueringssessies 

gemeld dat hulle graag wil afstand doen van die benaming bestuurder, aangesien hulle die term 

leier, aanvaarbaar vind. Die term is egter nie verander nie. Hierdie kommentaar dui op 'n 

verandering in persepsies en die vraag word gevra: 

of die konsensus oordie aard van deelnemende bestuur net 'n ideaal binne die vereniging 

is, en of daar binne die praktyk by die ideaal uitgekom kan word? 

Om konsensus te bereik binne 'n lewende sisteem is 'n rekursiewe, nimmer eindigende proses. 

Die lewende sisteem verkeer nooit binne 'n statiese proses nie maar in 'n konstante proses van 

verandering. Dit is dus anders as binne die Newtoniaanse denke waar waarheid as 'n gegewe 

beskou word. Konsensusskepping word as 'n ontplooiende proses beskou en daar kan dus nooit 

finale konsensus binne 'n lewende sisteem verkry word nie. 
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Die outopolse van die lewende sisteem word reflekteer binne die volgende aanhaling van 

Maturana en Varela (1995:245): 

"The knowledge of knowledgecompe/s. ltcomp9/s usro adopt an· altitude otpennallertt··· .. ·· 
vigilance against the temptation of cf1rtaintV.· 1tdmipe!S u~ futecognize that thewortd 

everyone sees is not the world but a wortd·~/,~;,J.,•.~ l'lith ot/Jers, it~mpelsustosee · 
that the world will be different onlyif welive ditieteJJtly. /ti:otllpels us beCatJSe, wh#Jn we 

know that we know, we cannot deny(to ou~sorto other$) tlJafwe knOw"; 
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ADDENDUM 1 

This is certainly not a finite list but here are some pertinent reasons for 
engaging in strategic planning. 

"' To look at yourself and the organisatiQn from the outside as objectively 
as possible 

"' To analyse the changing macro and micro environment 

"' Assess organisational relevance, success and uniqueness 

"' To articulate vision and mission 

"' To identify issues which are vital to the organisation 

"' To determine future direction and (re)position accordingly 

"' To formulate long term goals as the basis for business (action) plans 

.a. To create a learning organisation 

.a. To create commitment for and ownership of the plan 

" To gain a learning experience 

.a. To build the management team 

" To maintain success 

nln111te wat werk l£J 
j 



- . ----- ~- ..,_ . -- - - ._,_, 

THURSDAY 20/6/96 

• 18:00 - 19:00: Dinner 

• 19:00 - 21 :00: Scan of the macro environment - Speaker 

FRIDAY 2116/96 

• 13:20 - 15:00: Strategic Issues I Strategy 

• 15:00 - 15: 15: Tea I Coffee 

• 15:20 - 18:00: Conclusion, Outcomes of the Session I Feedback & Buy-in 
Please note that the above are ~ly guidelines for those who like a structured approach. The planning session is 
interactive and we will move from issue to issue as required by the group dynamic. If necessary we will also keep 
open the possibility of putting in some time after dinoeroo Friday. 
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ADDENDUM 2 

DEPARTMENT OF WELFARE AIIID 
POPUUTION DEVELOPMENT 
PRIVATE BAG X 35 
JOHAi'l/NES BURG 

2000 

ENQUIRIES : SHIRLEY R.-\.\1.A.t"< 
: KHOSI :V1AHLA.c"<GU 

S'Ll3DIRECTORA.TE: PARTNERSHIP A.J."<D FINANCING 

REFERENCE NO : 7\7\4\2 

TELEPHON"E NO : (011) 355-7785 
: (011) 355-7793 

FAXNO :(011)492-1094 

DATE : 30\11\98 

TO : (1) ALL RESIDENTL\L, NON RESIDENTIAL 
!'A en !TIT s 
Ai"'!) \VELFAR 0RGANISA TIO NS FIN . .\.t"ICED 
BY THE DEPARTMENT. 

(2) NATIONAL AND PROVINCIALLY ORGAi"IISED 
COUNCILS FOR WELFARE ORGANISATIONS. 

(3) ALL SERVICE OFFICES OF THE 
DEPARTMENT 

{4) DIRECTOR.\ TES AND SUB-DIRECTORATES IN 
THE CHIEF DIRECTORATE: SOCIAL 
DEVELOPMENT AT HEAD OFFICE. 

CIRCULAR NO 42 OF 1998 

SUBMISSION OF THE NEW BUSINESS PLANS 
BY WELFARE FINA.t"ICED CRECHES FOR THE 
PERIOD 1999\2000. 

DRAFT FUNDING POLICY 



/. 

' \ 

The Depanment of Welfare and Population is presently in the process of reviewing the 
Funding Policy. There appears to be a general misunderstanding about this policy, as 
it is still a draft and being consulted. Changes in the document will be communicated 
to all organisations. 

However the fundamental principles remain the same i.e submission of a Business 
Plans, Evaluation of the Business Plan, submission of progress reports·and feed back 
to organisations 

All organisations should have received circular 38\1998, detailing submission dates for 
Business Plans. The Business Plans that Welfare orga!'isations are submitting is the 
firs: draft which : 

(i) will indicate how services are being reorientated towards reconstruction and 
development and what is being done to achieve equity. 

(ii) will assist in addressing budgetary needs of organisations. 

The only sector which will be excluded from sub mining Business Plans wi.11 be creches. 
A workshop (s) wi.11 be organized for them where details of the format will be covered, 
to help Facilitate and address the concerns of the creches. 

The Depanment of Welfare, Gauteng 'viii soon be communicating \vith you about the 
proposed dates of the workshop (s). 

Wishing you a Merry Ctuistmas and a Prosperous New Year. 

Thank you for your co-operation . 

. ·,~ 
:\Irs G. T. Phaleng 
Director: Social Development. 



ADDENDUM 3 

CHAPTER 1 

DEVELOPMENTAL SOCIAL WELFARE 

"The New Deal" 

1. REVISITING THE WHITE PAPER FOR SOCIAL \NELFARE 

1.1 VISION 

A welfare system which f2cilitates the deve:opment of human ca,:::iacity and se:f
reliance within a caring and enabling socio-economic environment 

1.2 MISSION 

To serve and bu:!d a self-reliant nati'ln iri partnership \1lith aH stakeh81C::-s 
through an integr·ated social welfare .;ystem l'lhich maxi:-'"'.iz:es its exis'.!:-::: 
potential, and which is equitable sustainable, accessible, peop:e-centered 2-:d 
developmental. 

1.3 SOCIAL WELFARE AND SOCIAL DEVELOPMENT 

The VVhite Paper on Social Welfare defines social welfare as;" an integrated and 
comprehensive system of social services, facilities, programmes end sc::a: 
security to promote social development, social justice and the social fun:tior.:.-:;; 
of people." 

Social welfare 1s intended to promote well-being of individuals, families a:-:d 
communities. 

Social welfare is intrinsically linked to other social service systems through which 
people's needs are met, and through v::-iich people strive to achieve their 
aspirations. Social welfare services and programmes are therefore part of a 
range of mechanisms to achieve social development, such as health, nutrition. 
education, housing, emplo)i'ment, recreation, rural and urban development and 
land reform. 

2 



1.4 CURRENT SITUATION 

1.4.1 Government sector 

The Constitution stipulates that .i.oc social welfare is a sha•ed responsibility 
between _th_e national and provincial spheres of government. Previously 
welfare iunctions \":ere comb:ned with health or were split across va•ious 
gove:-nm2nt d:palt~neiltS lecding to the f:agmenta~ion of \ve:fare functio:is. 

Sin:;e 199,:, 1 «: adrninis:rations have been ama!g::;iated into n[ne provincial 
v:elfzre d~partments. \':ith effect~ve structures and corporate identity n.Jt ye~ 
in p!::;e in all provin:;es. In iour of the provinces he:lth and welfare functions 
are located in one department. Vvnilst this provides opportunities for 
collaboration on joint programmes, shared financial manager.ient, 
administration and humeri resource provision, it works against the efficient 
delivery of welfare services and social security. 

In addition other govern:;ient departments such as Cor-"!ctional Services, 
Hea'th, Justi-:e, Ed•.1:a·.;on, La':Jour, Public v:orks, Housing, Sport and 
Re::rea'.i::>n and Se'.ety and Se:urity are partne•s in social welfare service 
de~ivery Some governme."lt depa:tments provide financ,ng for commwnity
b:sed organisetions (CBOs) whose functions are close!y aligned with the 
Depa:-tf7le;rt of V\1elfa~a. 

Duo1:.:<-:ioil 2:1d fr2crn2il:a:io:i both \vithin 2.1d betv.'een aovernrnent . - -
dep:rtmen'.s is d:.ie t::> a la::k of role clarification and overlapping 
respons:t,ilities. In add;t1::in me::hanisms for intersectoral and collaborative 
policy cieve:op;nen:, pla:i:l:ng and financing are lacking, although initiatives 
a: e afoo: to remedy this. 

VI/elf are Service delivery and developmental strategies at LocalGovernment 
level heve received very little attention. 

1.4.2 Civil society 

The welfare sector has a large institutional infrastructure rooted in civil 
society. Thus a rich tradition of involveme;1t on the part of civil society and 
an o;ga;iisation resource base have been built up over several decades. 

It is estimated that there are up to 10 000 organisations in civil society which 
have a welfare and development focus. They are based in either the formal 
welfare sector receiving government financing or what is popularly referred 
to as _the informal welfare sector, and are currently not government 
subsidised. In addition informal social networks exist which provide 
reso~~ces and social support through networks of family, friends~ neighbours 

3 



ADDENDUM4 

8 Augustus 1997 Vrvdagmiddag 3 uur. 

L stap by my kantoor in. Sy is opgewonde. Sy het 'n konsultasie met 'n 

persoon van 'n bankgroep gehad. Hulle dink nou in terme van die "Fourth 

Wave" en dit in die besigheidswereld! Ons staan nie alleen in die wereld van 

nuwe denke nie. 

L wil die persoon kry om met die direkteure te kom praat oor ons pligtestate 

en ons manier van dink. Hy vra R2,000 vir 'n werkswinkel. Sy gaan dit uit 

haar sak betaal want dit sal die moeite werd wees. 

Wat 'n verligting ! Ek was so bewus van my eie onvermoE! om oplossings ter 

tafel te plaas. Die werkswyse en klagtes is altyd dieselfde en ek wou graag 

anders werk. Nou die gesprek. Ek sien lig, hoop vir wat? Ek weet nie. Ek dink 

ons kan op 'n ander manier dink en optree binne bestuur en die afdelings. 

Almal is moeg om "bestuur" te word. Ons is professionele mense wat nie so 

gekonroleer wil word nie. Ek voel jammer vir die mense in "my" afdeling wat 

ek "bestuur". Almal behalwe een persoon, het al tien jaar en meer ervaring in 

maatskaplike werk. Almal so vas in die • baas-klaas" ding. 

Ek wil graag die afdeling in verskillende projekte indeel. Elke persoon 

bestuurder van sy eie projek. Die tradisionele bestuurder kan saam werk. 

Koordineerder, of wat ook al. 

Soms is ek so in 'n verleentheid dat ek verslae moet teken van senior 

persona en mense my toestemming kom vra vir dinge wat ek dink besluite 

was wat hulle self kon neem. D was 'n bestuurder saam met my. Nou werk sy 

weer in 'n produksie pos. Sy vra my vir af-ure. Ek teken haar verlae! Wat 'n 

verleetheid. Ek hou nie van die magspel nie. Dit plaas 'n mens in 'n 

verleentheid. 



Vanuit gesprekke met R het ons al soveel keer oor 'n ander manier van werk 

gepraat. J was soms by en altwee is so moeg vir "top down" dinge. Hierdie 

twee persone sal verandering in die afdeling verwelkom. 

S .. Commerford. 



AUUt:NUUM 0 

Memorandmn 

To: 

CC: 

From: Sophia Commerford 

Date: I 0/22/98 

Re: Finansiele komitee 

Ek vern)-s na die finansiele komitee vergadering van 21 Oktober 1998. 

Daar was by hicrdie vergadering ooglopend geen dok-umentasic behalwe die agenda aan die 

bestuurders beskikbaar gestel nic. Ek "ii om die volgcnde redcs crnstig bcswaar maak hicnccn: 

• Hierdic optredc is 'n berhaling van wat by die vorigc vcrgadcring in September gebeur hct 

toe daar ook geen dokumeotasie aan die twee bestuurders beskikbaar gcstcl is nic. Ecrs nadat 

ck ~ir die dokumcntasie gevra het is dit aan my voorsicn_ 

• Dit was 'n reflcksie op die beeld van die organisasie se inlcrnc verhoudings in die 

teenwoordigbeid '"" ekstcrne komitccledc. 

• Die oorocnkoms '"" dcursigtigheid van bcstuursinligting word nie nagckom nic. 

• Die ooreenkoms '"" dcclncmcnde bestuur kom nie ter sprake nie. 

• Nadal die voorsiner versock het dat die dokumcntasie aan alma! teenwoordig beskikbaar 

gestel moet word, was daar steeds navrae of al die dokumentasic dan beskikbaar gcstel moct 

word aan die bestuurdcrs. 

Ek vertrou dat u bergrip sal toon vir die fcit dat die hele aangclccntbcid \ir my 'n vcrleentbcid was 

in die uitvoering van my l33k as bestuurder. 

1 



ADDENDUM& 

20\02\1998 Afdelingsveraaderinq: Voorbeeld van inteme kommunikasie 

'n Gesprek het 'n maand gelede tussen my, L en R plaasgevind. Ons het 

bespreek dat die studente in Pretoria Noord gesetel gaan wees. Hulle sal in 

samewerking met die universiteit, A en R 'n perseel moet bekom. Ons het ook 

bespreek dat die studente moontlik in die "Families Firsr program aangewend 

word. 

Tydens die vergadering Vrydag vra L hoe is dit dat die studente pleegsorg sake 

hanteer. Hulle sou dan Pretoria Noord toe gaan. R wat Noord gaan werk, is net 

so verbaas en weet ook niks nie. Ek is self ook verbaas aangesien ek ook nie 

van die verwikkeling weet nie.J noem dat dit tipies is van die plek. Ek vra hoe 

verklaar hulle die gebeure. Ek en R noem ons is beslis nie demokraties genoeg 

nie. Ek is van mening dat ons gese het ons is organisties maar is steeds 

meganisties. Dit wys net weer dat besluite alleen nie 'n plek verander nie. Mens 

moet werk daaraan en mekaar die terugvoer gee. Almal stem hiermee saam. 

Ons kom by die slotsom wat deur my voorgestel word: Wanneer daar oor areas 

gepraat word, of oor enige aspek wat ander persone raak, is die eerste vraag wat 

gevra moet word- wie is almal betrokke by die saak. Sommige persone moet dalk 

bloot ter wille van die informasie ingelig word terwyl ander meer direk geraak 

word. Besprekings moet liefs plaasvind met al die betrokke partye teenwoordig. 

R noem dat ons nog 'n lang pad het om te loop. Sy is van mening dat die 

strategiese beplanning steeds nie demokraties hanteer is nie. Te veel van die 

besluite is deur bestuur geneem en die personeel slegs in kennis gestel. Feitlik 

almal in die kamer koor saam: "ja". 

R noem dat sy terugvoer wil gee oor die passing en plasingvergadering van 

Dinsdag. Daar is besluit dat die pleegsorgwerker medeverantwoordelik sat vvees 



vir kinders in plek van veiligheid. Daar sal ook maandeliks 'n bespreking wees 

van alle statutere sake. M reageer heftig en wil weet waarom. Dit is tydmors. 

Waarom moet haar statutere sake bespreek word. Dit is belaglik. R en J verdedig 

saam. R noem dat die pleegsorg afdeling ons altyd diskwalifiseer deur le beweer 

dat die Gesinsorg afdeling hulle werk doen nie. Sy dink dit is hoog tyd dat hulle 

medeverantwoordelik gemaak word soda! die blaam kan ophou. M is steeds 

kwaad en stry oor die besluit vir ongeveer 5 minute aaneen. 

R noem ook dat een persoon vir T genoem het die spanwerk realiseer nie en nou 

het almal opgehou daannee. Dit is onwaar. Ons moet in spanne werk, daar is 

geen ander opsie nie. Ek is ongelooflik verbaas oor R se skielike 

houdingsverandering oor die vergadering en die spanwerk. B spreek hardop my 

gedagtes uit. Sy noem sy kan nie glo dit is dieselfde R nie. Ek noem dit is 'n 

goeie ding dat ek die dag verlof geneem het omdat die afdeling die 

verantwoordelikheid gedra het. R het skynbaar aanvanklik nie 'n plan gehad om 

die vegadering by te woon nie maar sien toe vir S alleen oploop na die 

vergadering. R gaan toe saam met haar en laat roep toe vir A en J om ook te 

kom. 

Hierdie verandering probeer ek en L al 'n geruime tyd implementeer. Alma! het 

tot dusver net nog soveel weerstand hierteen gehad. Nou het die personeel self 

verantwoordelikheid geneem en 'n besluit gemaak. 

S. Commerford. 



ADDENDUM 7 

19 \08\1997 Passing en plasingsveraadering 

Ek en T bespreek hoe kan ons die twee afdelings meer laat saamwerk. Baie 

van die werk word moontlik gedupliseer en dis dalk goed om mekaar 

onderling beter te leer ken. 

Ons bevraagteken of ons nie meer effektief kan werk, minder dupliseer en 

selfs totaal binne nuwe modelle moet werk nie. 

Die groep begin praat. Gesinsorg werk met 'n gesin en soms verdwyn die 

gesin na afloop van die pleegsorgplasing omdat die gesin moontlik dink dat 

hulle klaar die kinders verloor het. 

Gesinsorg werk aanvanklik intensief met 'n gesin en pleegsorg sukkel later 

om weer aansluiting te vind by die gesin. Die een afdeling weet nie wat die 

ander afdeling doen nie. 

S. Commerford. 



ADDENDUM 8 

(a,.s•ndbr. doc) 

1997-02-05 CIRCULAR 8/1997 

CIRCULAR FROM THE DIRECTOR'S OFFICE 

TO: ALL PROGRAMME MANAGERS 

SUGGESTIONS TO ROLE CLARIFICATION AND ESTABLISHMENT OF KEY 
PERFORMANCE AREAS AS PART OF REVISED JOB DESCRIPTIONS 

Please study to be discussed and agreed upon on 4 March 1997 

ROLE CLARIFICATION AND KEY PERFORMANCE AREAS: 

1.1 The point of departure is the existing job descriptions 
(updated) for each member of staff. These should reflect the 
reality of the specific job/work done and should be agreed 
between all staff and their immediate supervisor/manager. 

1.2 Based on the job description, key performance areas 
(KPAs) should be developed for each job {category}/post 
within the organization. The aim should be to develop KPAs 
which are applicable to all staff in a specific post. The 
largest measure of uniformity will allow for ease of 
management and will limit the measure of subjectivity. Lack 
of uniformity will create unnecessary complexity and will 
only serve to weaken the system as a whole. 

1.3 With the job description and KPAs in hand, every member 
of staff and his/her immediate supervisor/manager will have a 
one-on-one role clarification session so as to agree on the 
mutual implementation of the KPAs. This signifies that 
supervisors/managers will asses the performance of their 
ordinates will also assess their supervisor/manager. 

sub-

1.4 The agreement reached has to be structured in terms of 
the job to be performed, the monitoring mechanism 
(measurement) to be employed. as well as the standard 
required. This agreement (contract) between subordinates and 
supervisors/managers will form the basis for the process of 
role clarification. This applies the to-be-introduced 
performance management system. 

1.5 The agreement has to be reviewed every 3 months during 
which time both subordinates and supervisors/managers will be 
fully appraised of how they have performed against re 
required standard. During these feedback.sessions 



2. 

which time both subordinates and supervisors/managers will be 
fully appraised of how they have performed against re 
required standard. During these feedback sessions 
shortcomings must be discussed in full, with a view to 
rectifying the situation by some form of management 
intervention e.g. training, mentoring, lowering or enhancing 
the workload etc. The proceeding of these feedback sessions 
must be documented to the satisfaction ·of all concerned as 
they form the basis of the annual assessment. The annual 
assessment l!Jill determined eligibilt-ty of staff members for a 
per.forrnance based bonus. 

1.6 It should be noted that role clarification starts at the 
management level and cascades down the ranks to the most 
junior position with no management function. 

1.7 The KPAs are applicable to the functional areas as well 
as to the individuals active within those functional areas. 

1.8 The following represents 
management positions KPAs, 
management ..... 

some standard measurables for 
with a specific focus on people 

* 

* 

* 

* 

The manager should ensure that all staff know exactly 
what it is that they have ta do (job, tasks, 
function). 
The manager should empower his/her staff in terms of 
both skills and responsibility. 
The manager should monitor the work which is 
performed by sub-ordinates. 
The manager should reward staff according ta the 
performance rendered. (This is not simply limited to 
remuneration). 

Thank you for your co-operation 

Yours faithfully 

DIRECTOR 
a/l 



ADDENDUM 5 

CIRCULAR 19/97 

CIRCULAR FROM THE DIRECTOR'S OFFICE 

TO ALL PROGRAMME MANAGERS 

DATE·. 15 AUGUST 1997 

At our Programme Manager's meeting the 2nd of September 1997, Mrs. 
will address us on "How to became a learning organisation according to the systemic 
approach". Our Programme Manager's meeting starts at 08h30. whereby will 
address us from 09h00 - 1 Oh30. Our Programme Manager's meeting will commence 
at11h00 . 

•. ,_ ' . < 

DIRECTOR 



ADDENDUM 10 

21\09\1997 

Notule van gesprek tussen direkteure en bestuurders wat deur Navorser 

fasiliteer is. 

Die volgende aanhaling is ter inleiding gemaak: 

V anuit: "The Fith Discipline": Senge. 1994. 

"As the world becomes more interconnected and business become more 

complex and dynamic, work must become more leamingful. It is just not 

possible to figure it out from the top and have everyone else follow the 

orders of the grand strategist. The organisations that will truly excel in the 

future will be the organisations that discover how to tap people's 

commitment and capacity to learn at all levels in an organisation."-P Senge 

I am very encouraged by what happened between us as a managerial team. 

We succeeded to be honest with each other. In the process moving closer 

in terms of our relationships, and forming an identity with which we can 

associate ourselves. Honesty takes guts. It also takes guts to listen to the 

feedback others give about us. Some information is more painful than 

others. But the very fact that we are here says about our commitment to 

the process of becoming a learning organisation. 

S. Commerford. 



ADDENDUM 11 

EN ROUTE TO BECOMING A LEARNING ORGANISATION -
APPROACH 

-
1. WHAT IS A LEARNING ORGANISATION 

IT IS AN ORGANISATION IN WHICH PEOPLE AT ALL LEVELS, 

INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY, ARE CONTINUALLY INCREASING 

THEIR CAPACITY TO PRODUCE RE$ULTS THEY REALLY CARE 
ABOUT. 

OF COURSE, THE LEARNING ORGANISATION IS AN IDEAL· VARIOUS 
ORGANISATIONS (OR PARTS OF AN ORGANISATION) ACHIEVE THIS 

TO A VARYING DEGREE, WHICH IS WHY MY LECTURE IS ENTITLED 
EN ROUTE TO BECOMING A LEARNING ORGANISATION. 

2. FIRST DEPARTURE 

AS MY FIRST DEPARTURE I TAKE THE ASSUMPTION THAT 
HAS TO MOVE FROM A SECOND WAVE TO A THIRD WAVE 

ORGANISATION. THE ESSENCE OF A SRO WAVE ORGANISATION IS 

THAT THE SYSTEM BEHAVES ORGANICALLY (SUCH AS WEATHER 
PATIERNS, ALL BIOLOGICAL BEHAVIOUR, IN FACT, THE UNIVERSE 
ITSEL.F). THIS PARADIGM. SHIFT IMMEDIATELY PUTS THE 

ORGANISATION INTO THE FRAME OF COMPLEX SYSTEMS 

BEHAVIOUR AND CHAOS THEORY. 



3. BASIC PATTERNS IN TI-IE ORGANIC UNIVERSE 

THE BASIC PAlTERN HAS THE PARADOXICAL. NATURE OF ORDER 
AND CHAOS. THE ORCER RESULTING FROM CHAOS COULD BE ON 
A HIGHER LEVEL (EVOLUTION) OR A LOWER LEVEL (DEVOLUTION). 

4. PREREQUISITES FOR EVOLUTION 

4.1 CLEAR IDENTITY 

AN ORIGINAL VISION (OR MENTAL IMAGE ) OF A POSSIBLE AND 
DESIRABLE FUTURE STAT!: OF THE ORGANISATION (ALSO CALLED 
AN ORGANISATIONAL PURPOSE). THIS BECOMES ESTABLISHED AS 
A SHARED IMAGE IN THE MINDS OF PEOPLE STRATEGICALLY 
PLACED IN THE ORGANISATION AND, IN TIME, IN THE MINDS OF A 
CRITICAL MASS OF PEOPLE EMPLOYED BY THE ORGANISATION. 

TWO IMPORTANT ELEMENTS ARE: 

ITS OVERARCHING VALUES 

A CONTINUING VISION AS THE ORGANISATION MOVES 
THROUGH THE ENVIRONMENT AND THROUGH TIME (ALSO 
CALLED A MISSION). 

4.2 FREE FLOW OF INFORMATION 

INFORMATIO~ IS THE LIFE-BLOOD OF AN ORGANISATION. IT 
CREATES THE ONE THING SO CHARACTERISTIC OF ORGANIC 
SYSTEMS, NAMELY FEEDBACK LOOPS. 



4.3 UNINHIBITED RELATIONSHIPS 

AFTER MANY YEARS OF LIP-SERVICE, WE HAVE COME TO REALISE 
THAT AN ORGANISATION'S MOST VALUABLE RESOURCE IS ITS 
PEOPLE. AFTER ALL, IT IS PEOPLE THAT HAVE TO GRASP AN 
ORGANISATIONAL IDENTITY AND SUPPORT A FREE FLOW OF 
INFORMATION. 

5. EXAMPLES 

o IDENTITY 
PURPOSE, MISSION, VALUES 

o INFORMATION FLOW 
PERSUASION MODEL VS EXCELLENCE MODEL 

o RELATIONSHIPS 
FROM TOLERATING DIVERSITY TO INTEGRATING DIVERSITY 

ENABLERS 

o AGN, GROWTH CHARTER, BROADBAND!NG, JOBS TO ROLES, 
ETC 

o ALIGNMENT OF STRATEGY, QUALITY AND PERFORMANCE 



6. SECOND DEPARTURE 

THE CHANGING WORLD OF WORK HAS MAJOR IMPLICATIONS FOR 
HOW "WORK" IS DEFINED IN THE MINDS OF PEOPLE. AT THE VERY 
LEAST; IT FORCES CHANGE AWAY FROM PATERNALISTIC 
MANAGEMENT STYLES AND IT BREAKS THE PSYCHOLOGICAL 
CONTRACT BASED ON LIFE -LONG EMPLOYMENT PRINCIPLES. 
ENERGY OF PEOPLE HAS TO BE INTEGRATED ORGANICALLY WITH 
THE PURPOSE AND FLOW OF THE ORGANISATION. 

7. EXAMPLES 

o CHANGING WORLD OF WORK AND THE SELF-RELIANT 

EMPLOYEE 

o NEW LEADERSHIP PARADIGMS FOR TEAM PERFORMANCE. 

o REMOVING INTRA-PERSONAL PURPOSE 

o "CLICKING" 



ADDENDUM12 

(ams•ndbr.dac) 

1997-02-05 CIRCULAR 7/1997 

CIRCULAR FROM THE DIRECTOR'S OFFICE 

TO: ALL PROGRAMME MANAGERS TO SE DISCUSSED ON 4 MARCH 1997 
(date suggested) 

SUMARY STATEGIC MANAGEMENT: PLANNHJG 

FEEDBACK FROM THE GROUPS THAT WORK ON MANAGEMENT STYLE & 
COMMUNICATION. 

MANAGEMENT STYLE Group leader 

Staff express commitment to participate in MANAGEMENT STYLE 

a. Do we have champions amongst personnel to drive towards 
par~icipative style. Select and forward names per 
programme per office. 

b. Every body has ta be trained. 

c. Teamwork requested - net so much control - team to take 
respcr.sibility. 

d. Supervision Boring 
Not effective 
Want to learn more 
Open deer availability 

PARTICIPATIVE MANAGEMENT STYLE - MJ ATTITUDE FROM ALL STAFF 
MEMBERS 

CRITERIA Change in attitude in staff in managing in 
executing our duties. 

TEAM 1 + 20 Authority 1-------20 

To make it possible for people to work. 

Objectives i) 
ii) 
iii) 

to have satisfied staff employees 
internally motivated 
good financial returns 



2. 

2. HUMAN RESOURCES Group leader -

a. People's needs were not identified. 
Co-opt a person to look at human issues - HUMAN RESOURCE 
OFFICER. 

b. Workshop what is human resource management? 

c. management need training - have experience in social 
work - not management. 

d. Employees need to be trained in human resource 
management. 

e. Selection and appraisal needs to be standardised. 

f. Feedback and transparency from F!N.O.~JCIAL DEPARTME~JT 

3. COMMUNICATION r,roup leader -

a. Improve formal communication 

b. Memo's and circulars to discussed in section meetings. 

c. Red files: all memo's and circulars 
circulate file 

d. Personnel list ta each memo 

e. Communication box 

f. Annual per month agenda - personnel meeting 

g. Fallow up at each morning 

h. Divide into small groups at personnel meeting - end with 
socialization session - do not postpone. 

4. INTER~JAL COMMUNICATION 

a. Improve verbal communication 

* 

* 

Minutes out immediately - fax 
- via 

Sections meeting 1 x per week shortly 

* E-mail 

b. Improve respect 

* Personal contact 
* ·written recognition to all staff 



3. 

c. Improve trust 

* Personnel meeting "informally" 
* Recognition right through the year 

something bigger at the end of 

* Worker of the month 
* Worker of the year at AGM 

Thank you for your co-operation 

Yours faithfully 

UIRECTOR 
a/l 

the 
to lead to 
year 



ADDENDUM 13 

Dagboek 20\08\97 

Ons het die strategiese beplannning voltooi en nou moet die direkteur eers 

haar pligtestaat skryf. As sy dit voltooi het, gaan dit na die adjunk en dan 

gaan die adjunk en direkteur se pligtestaat na die bestuurders. Die 

bestuurders se pligtestate sal na die maatskaplike werkers gaan vir voltooing. 

Vandag is supervisors werkgroep. Ek was 20 min laat. Stap in en voel aan 

dat die bestuurders kwaad is in die groep. A lyk vir my ongemaklik Sy sit 

soos baie keer vantevore met 'n paar boeke oop voor haar in die 

vergadering. Dan weet ek ...... A het vandag iets te seen die boeke moet 

help oortuig. Ek is jammer vir haar omdat ek weet sy glo in sirkulariteit en het 

ongemak rondom die liniere epistemologie. 

Dit lyk my sy swem vandag sleg stroom op. Ek luister. Sy is besig om die 

bestuurders te vertel dat sy 'n ander pad oopsien as die ou manier waarop 

die pligtestate geskryf is. Dit lyk nie of die groep dit koop nie. Almal voel dat 

die direkteur se pligtestaat vandag moes klaar wees en dit is nie. Soos 

gewoonlik weer "top down· en ons bestuurders moet "perform". Direkteure 

met die meer geld as ons sit in die glas kas en doen nie wat hulle belowe het 

nie. 

Ek besluit ek gaan stroom op swem, hard en sterk en A help, omdat ek en sy 

glo in dieselfde manier van werk en ek weet dit is 'n maak of breek dag die. 

Ek se ek stem met A saam, ek stet ook nie belang in die liniere pligtestse wat 

ons besig is om op te stel nie, niks het verander nie, alles nog net dieselfde. 

Ek dink ook ons moet 'n nuwe pad inslaan. Ek het gedink P gaan vuur na my 

spoeg, maar sy dink gewoonlik voor sy dit doen en as sy stilbly en net na my 

kyk, weet ek sy dink oor wat gese is. L is my vriendin. Sy kan my nie so 

aanvat nie. J is swart en hou nie van wit direkteure nie, so hy steun in 



elkgeval maklik enige prates aksie teen wit direkteure. L lees gedeeltes uit 

Senge," Fith Discipline". Ek weet nie eers wat nie. Ek glo dit in elk geval, 

want ek vertrou haar so. Die ander luister weer. 

Ons begin as 'n groep oor 'n klomp goed baklei- inhoudelike goed. Ek voel 

almal is vals insluitend ek omdat niemand iets by die naam noem nie. Dit 

gaan oor algemeen soos sekere mense kom laat. Almal weet watter 

direkteure is altyd laat. Ons gee nie genoeg om nie. Almal voel eintlik die 

direkteure gee nie om nie,-niemand se nie. Ek is die kwaadste oor my salaris 

wat te min is- sA ook nie 'n woord nie. Ek word later so kwaad vir die 

vergadering, en noem ons skuif soos altyd woordjies rond op papier wat niks 

beteken nie. My lojaliteit aan die Vereniging is zero. Ek sal aan my afdeling 

lojaal wees en dis al. 

L skryf neer en sy gaan die vreeslike uitbarsting met die Direkteur bespreek. 

Ek is baie baie bang daarvoor. N gaan woedend wees. Ek los die saak egter 

daar. 

S. Commerford. 



ADDENDUM14 

DAGBOEK VAN 'N GESPREK TUSSEN DIE BESTUURSPAN EN 'N 

FASILITEERDER 

15\10\97 

F vra om ans bestuurders toe te spreek nadat hy 'n kursus oorsee in bestuur 

bygewoon het. Ek wil nie gaan nie omdat ek al vantevore een van sy sessies 

bygewoon het en glad nie met horn saam stem nie. 

Hy verstaan nie kubernetika nie kubernetika nie en hy probeer voordurend 

tydens die strategiese beplanning, die sistemiese benadering as humanisties 

en onchristelik beskryf. Ons raak gewoonlik aan die stry en ek gaan nie saam 

met 'n groep 'n realiteit konstrueer waarvan ek verantwoordelikheid moet 

neem vir liniere beskrywings nie. Die probleem is dat die bestuurspan se 

orientasie hierdeur geraak word en ans het reeds sekere ooreenkomste met 

me'~aar bereik. Hoe gaan mens weer terug op die pad van ou denke? 

F het 'n klomp transpirante gebring en vertel dat hy nie in 'n "learning 

organisation" glo nie ens ens. Oil was chaoties tussen my en horn ans het 

weer aaneen gesit en stry. 

Die span besef seker nag nie dat ans hier met twee epistemologiese paaie le 

doen he! van positiwisme en konstruktiwisme nie. Die span praat oar sekere 

dinge saam met horn en dit ontstel my geweldig. Ons het gese ans gaan 'n 

"learning organisation" wees. Ek dink dis seker die ou stabiliteit van die groep 

wat hier weer terugkom. Hulle is bekend met die ou denke en verstaan wat F 

noem. 

Ons het ooreengekom dat ans pligtestate aim al herskryf word volgens die 

nuwe denkwyse en nou is ek so bang hulle val terug op F se pad. Die laaste 

paar minute argumenteer ek en hy en ek voel soos 'n buitestaander in die 

bestuurspan. Lanklaas so alleen gevoel. Ek hoop hy kom nie weer terug nie. 



ADDENDUM15 

BESPREKINGSSESSIE TYDENS 'N BESTUURSVERGADERING: BESTUURDERS: 

DAGBOEK: OKTOBER 1998. 

Na afloop van die strategiese beplanning is die volgende vrae gevra. 

• "How will we make over? 

• Where are we now? 

• There are no rights and wrongs 

• Who owns the society? 

• Where are we now? 

• We feel we belong to different tribes." 

Die gesprek het gelui dat bestuur nie "dinge "teen mekaar meet hou nie maar meet aanbeweeg in 

die proses van verandering. 

Die vraag is gevra of ons glo in wat gedoen word en trek die perde die perdekar gelyk? 

Glo ons in wat ons doen en sal ons oorleef? 

Die metafoor van slangetjies en leertjies word gebruik. Ons beweeg vorentoe en beleef sporadiese 

terugslae.' Die groep doen 'n beroep op mekaar vir steun. Sommige bestuurders beleef 'n gevoel 

van isolasie en bepleit steun van mekaar. 

Die groep is oor die algemeen gespanne en terughoudend. 

S. Commerford. 



ADDENDUM 16 

WERKSWINKEL TUSSEN BESTUURSLEDE 

Sessie een 

Bestuur hou 'n werkswinkel. Elke persoon moet 'n selfbeskrywing geneer van wie hy is 

binne werkskonteks. Kollegas kan hierop reageer en vrae vra. Alma! vra baie vrae oor 

mekaar en teen etenstyd was dit duidelik dat die groep mekaar begin verstaan. Die 

interaksieproses verloop met empatie en begrip sonder konflik. 

Daar heers 'n duidelike respek vir mekaar se outonomiteit en identitiet. Elkeen se reg tot 

'n eie realitiet word sterker beklemtoon. 

Ons bespreek by wyse van 'n metafoor die proses. Soos 'n rek wat rek en elastisiteit 

verloor. Die rek kan nooit weer na die oorspronklike posisie terugkeer nie. Ons sal ook 

nooit weer dieselfde wees nie. 

Sessie 2. 

Beqinsels 

1. Eko sistemiese denke in organisaie moet ontwikkel word en erken elke persoon se 

outomomiteit in die lewende sisteem. 

2. Vanuit die individuele outonomiteit sal die levvende sisteem die self organiseer. 

Hierdie self van ons organisasie bestaan uit die totale organisme. 



Die volgende skematiese voorstelling van verhoud•QQS 11=1sseri ~!Mii"'· 

A Direkteure 

B Middelbestuur 

C Admin + maatskaplike werkers 

A + C kom nooit bymekaar nie. 

Die ideale situasie is dat "people at all levels , individually and collectively, are 

continually increasing their capacity to produce results they really care about". 

Bv: 

1. Vorm projekte met bestuurder van projekte. Verskillende persone neem 

verantwoordelikheid - nie altyd die tradisionele bestuur nie. 

2. Hou werkswinkels met alle personeel rondom verandering en nie 

bestuursvergaderings nie. Dit is meer "free flow of imformation· 

3. Ons (bestuur) besluit "ons" kan nie so meganisties wees nie. lnteressant Minuchin 

praat van 'n geidentifiseerde pasient in gesin. In hierdie gesin word die direkteur as 

die geidentifiseerde pasient. gesien. Sy moet bedank of verander is die mening ~t 

deur sommige personeel genoem word. 

Die kindersubisteem is vol koalisies bestaande uit middelbestuur, maa~ijkEt ~rklilfS 

en admin personeel. Elke subgroep redelike geslote grense vir selfbeskerming. Q~lll,r (s 
tog informasie vloei tussen groepe maar die een groep wonder oor die ander groep 



Na afloop van die bestuur se werkswinkel oor organistiese organisasies, het die 

middelbestuur die moed om 'n "parking Lor saam te stel. Dit is 'n griewelys wat almal 

pla en waar verandering moet intree. 

Hier is 'n verandering in patroon: 

Hier is'n duidelike verskuiwing. Aanvanklik kan niemand hard-op noem wat pla nie. Dit 

was'n geskimp en gekla. Nou noem elke persoon sy besware. Outonomiteit van 

individuele middelvlakbestuur baie sterker Dit raak verandering in topbestuur. Hulle is 

minder outokraties, luister meer, ons kry die terugvoer en raak ook sterker. Die proses 

van interaksie tussen direkteure en middelbestuur verander. 

Die Vereniging begin weer voel na 'n plek waarvoor mens wil werk en mede

verantwoordelikheid aanvaar. 

S. Commerford. 



ADDENDUM 17 
PROGRAMME MANAGERS MEETING HELD ON 

(pbminute.doc) 

DATE: 
TIME: 

7 

4 MARCH 1997 
08:30 

DIRECTOR'S REPORT 

7.1 STRATEGIC PLANNING SESSION - FEEDBACK FROM 4 GROUPS 

7.2 

7.3 

The management course for the top management and 
middle management went well. Much attention was 
paid to the maintenance function. After the 
restructuring and rationalization process, recently 
embarked upon by the society newly "agreed" upon 
realities that to be negotiated. Professional 
values, polities and procedures had to be revised. 

The following recommendations were made: 

* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 

* 

Change the name of the organization from 

Finalization of the vision of the society 
Appraisal/renewal systems for excellent services 
Financial awards are recommended. 
Review of the way decisions are being made and 
they are how ccmmunicated to the people 
concerned. The way in which it is being said as 
well as the manner in which such information is 
communicated. 
Firmly established and agreed upon return dates. 
Punctuality, especially at meetings 
Role clarification accepted by the Soard of 
Management in respect of all staff. Revised job 
description and duty sheets. 
Role clarification of supportive service 
personnel. 
Difference between task and maintenance function 
at p=cgramme manage=ts meetings. Where special 
attention is being paid to maintenance. 



Addendum 18 

Notule van gesprek met afdeling oor meganistiese vs 

organistiese Vereniging. 

1. lnligting binne die sisteem van die organisasie 

lnligting bestaan uit proses of inhoud. 

Proses: 

Meganisties 

Oorredingsmodel 

Ons besluit en oorreed ander 

2. VERHOUDINGS IN VERENIGING 

Organisties 

Bestuur dink aan 'n idee 

gee deur vir personeel 

Kry terugvoer van personeel 

Verander besluit 

Verander inligting alma! verstaan 

Aard van antwoord se hoe groep 

daaruit sien 

Organisasie moet waarde heg aan diversiteit, ons moenie almal dieselfde idees 

handhaaf nie. Anders is daar geen toegevoegde waarde nie. Almal dink dan 

dieselfde. Hoe kwater ons vir iemand raak, hoe meer moet ek dalk na die persoon 

luister omdat die persoon dinge verskillend van my sien. 



2. 1 Verandering en stabiliteit 

Verandering: wat is my vrese 

Stabilitiet: wie is e~ 

Vrae wat gevra word? 

Moet ek verander? 

Meet ek dieselfde bly? 

2.2 Bestuur 

Oink mense dat bestuur die slimste is? 

Binne die organistiese model word kontrole nie gebruik nie. 

Die afdeling is dit eens dat die model van die lewende organisme verkies word. 

Die bespreking het as 'n raamwerk gedien waarbinne ans later vir onsself binne 

die afdeling wil beplan. 

Hierdie teoretiese bespreking het 'n geweldige samehorigheidsgevoel 

meegebring. 

S. Commerford. 



ADDENDUM19 

Dagboekskrywe. 

16\10\97 

Dit is vir my duidelik dat R en J verkies om voort te gaan sonder konsultasie 

met my. Ek glo in bemagtiging maar die storie lyk vir my ietwat eienaardig. 

Hulle twee werk in 'n span en sluit almal verder uit. 

J het Maandag supervisie gehad. Sy werk nog net ses maande en toe ek 

haar vra of sy iets het om te bespreek, se sy nee. Ek vra toe hoe is dit 

moontlik en sy antwoord, hoekom nie? Daar was vir my 'n vyandigheid in 

haar houding te sien. Sy verkies konsultasie met R en sekerlik nie met my 

nie. 

Ek sal hierdie probleem moet uitklaar, maar hoe weet ek wat aangaan in die 

afdeling as hulle my uitskakel. Dis ook vir my sleg. Rebellie en opstand teen 

gesag van hulle kant? Tog probeer ek om nie die "baas" te wees nie maar 

hulle te laat gaan. Pynvolle situasie. 

Ons het per geleentheid die koalisie met die Donderdag span bespreek. Ek 

het voorgestel ons gaan saam met die natuurlike vloei van interaksie saam 

en hulle werk alleen saam in 'n span. Hulle het geweier en gese hulle wil die 

hele Donderdag span saam he. J het genoem sy wil ook saam met ander 

mense in 'n span werk en nie noodwendig saam met R alleen nie. Ek het 

genoem dat ek nie weet waar om my plek in die verhouding tussen hulle te 

kry nie, want hulle sluit my uit. 

S. Commerford 



AD HOC COMMITTEE MEETING 
DIRECTOR'S POSITION 

ADDENDUM 20 

THURSDAY, 20 AUGUST 1998 

12:00 

PRESENT 

PROFILE 

1. Strong administrative, marketing, management and finance skills ................... 80% 
2. Knowledge of social work .................................................. 20% 
3. Strong management skills to manage the organisation 
4. Strong PR skills to promote and "sell" the organisation to the community 
5. Look at the possibility of out-sourcing marketing and finances (Board to decide after a proposal 

is forwarded to them - possibly in November 1998) 
6. Promote participative management 

{New task of Director: create a participative management model/definition) 
7. Director to delegate tasks, e.g. managers to get more involved in attending various board 

meetings 
8. Look at possibility of managers working directly under Director 
9. Assistant Director must have extensive knowledge of social welfare and keep the Director up to 

date with the latest social work trends 
10. Must be up to date with the latest politics in the country. For the State's sake they would prefer 

a black person to be appointed, but the community in Pretoria would prefer a white person 
11. The best person qualifying within the Director profile \o be appointed (regardless race). 

NEXT STEP 

1. Sophia to be the spokesperson at the next managers meeting as to how they want the structure 
of the organisation to look like 

2. L to give an in-set on the structure 
3. The profile and structure will be discussed at the next Board meeting to be held on 28 September 

1998 
4. Once profile has been finalized, position to Ile advertised : externally, internally, National Council, 

Council of Social Work, etc. 
5. A selection committee to be appointed and an external expert to do the screening and interviews 

with the applicants 

NEXT MEETING 

Monday, 21September1998 at 14:00 at Groenkloof offices. 

--oOo---
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ADDENDUM 21 

Meeting with Board of Management: 

11 August 1998. 

We would like to thank the Board of Management for giving middle 

management the opportunity to discuss important matters with you. 

We also thank our senior management for not closing the communication 

channels between middle management and the Board. 

We trust that every one present will see this meeting as a gesture of concern 

and dedication we all have towards ours society. 

The purpose of this meeting is not to disqualify anybody, or to engage in a 

destructive process. but rather a declaration of a willingness to be co

responsible in many areas of management. 

As we have become increasingly responsible for this organizations financial 

well being, certain concerns have come to the fore that we need to address 

with you. 

We acknowledge the fact that we live in a time of continuous change and 

adjustments. If we do not adjust we will not survive. It is however the way 

these adjustments are made or not made that raises great concern. 

One of our major concerns is the low moral of personnel with little trust in the 

organization. We are also concerned about he image of the society in the 

different communities. We believe that the change, which is needed, should 

firstly start amongst ourselves. When we believe in ourselves again 

communities will believe in our strengths 

We raised 20 concerns at a meeting we recently held. These points were 

distributed to the board and the senior management. 



We combined these points under the following headings: 

Finances: 1,3,4,5, 19 and 20 . 

Management: 6,8, 11, 12, 14, 15, 17, 18. 

Marketing: 9 and 1 d; 

Restructuring 2, 7 13, 16 

Managerial model 

Managers in this organization are in a struggle to find a managerial model by 

which this organization should be managed. 

Since the first strategic planing we have found ourselves in search for a 

managerial model. We spoke about being a learning organization, invited a 

facilitator and wrote job descriptions accordingly. This implied participatory 

management. We discussed differences amongst us and vowed to maintain 

these relationships for the sake of participation. 

A second facilitator then assisted us in strategic planning sessions with a 

different view to management. Although value was added in the planning 

process, we then experienced a shift backward to an autocratic management 

style. We have been repeating the pattern of moving between participative 

and autocratic management style, where middle management were excluded 

in good times and included in bad times. This is a very discouraging process 

resulting in confusion. 

During the first strategic planning session it was decided that there would be a 

weekly meeting between managers, the director and deputy director, which 

never materialized. The marketing manager and the financial manager are 

included while the sector managers are excluded. The decisions that are 



taken impact directly on the implementation of program work at all levels. E.g. 

No community projects can be implemented due to the overdraft. 

Certain decisions are taken and not carried out or adjusted. We then replan 

making new decisions while the previous ones have not been implemented. 

We start new services before we are sponsored or even sure about the 

sponsorships for new services. Services, service extensions and the cost 

thereof are not carefully planned. We implement services and staff is then 

subjected to the unpleasant consequences. For example, working without the 

necessary infra structure like telephones and toilets. 

Questions are raised about the method of promoting staff. The sectors are not 

considered when new managers are promoted. The process is not 

participatory. This leads to dissatisfaction amongst staff members. 

Different outside facilitators prescribe to us. Our problems could probably 

have been eliminated or prevented if we were a unified managerial team 

considering these issues to their logical consequences. 

We believe that information should be more transparent. Middle management 

would like to participate in Board meetings from time to time. We plead for 

participation in bad and in good times as all the decisions taken at Board and 

Directorate level impact directly on our working teams. 

We strive for all staff to take ownership of the organization. We should talk 

about• us and our· and not" them and us·. 

Sophia Commerford. 
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