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OPSOMMING 

Die tradisionele benadering tot bestuur het die Suid-Afrikaanse korrektiewe sisteem sedert sy 

ontstaan gedomineer. Die vraag wat ontstaan, is of daar enige praktiese, werkbare 

altematiewe is, veral omdat die huidige strategiese ingesteldheid, argitektuur en menslike 

hulpbronne onder verdenking is. 

Hierdie navorsing bevestig die vermoede dat 'n nuwe benadering tot strategie, struktuur, 

kultuur, bestuursfilosofie, werkspraktyke en mense te voorskyn kom en dat dit alleenlik 

gemobiliseer kan word deur organisasievernuwing. 

'n Penologiese sisteem wat 'n deelnemende bestuursbenadering aanvaar, sal as 'n wereldleier 

geklassifiseer word. 

SUMMARY 

The traditional approach to management has dominated the South African correctional system 

since its conception. The question arises whether there are any practical workable 

alternatives, especially as the present strategic intent, architecture and human resources are 

under suspicion. 

This research confirms the supposition that a new approach to strategy, structure, culture, 

management philosophy, work methods and people is emerging and that this approach can be 

enabled only by organisational renewal. 

A penological system that adopts a participative management approach would be classified as 

a world leader. 

KEY TERMS 
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OMSKRYWING VAN BEGRIPPE 

Die sleutelterme wat die onderwerp van die verhandeling beskryf word hieronder omskryf. 

Ander konsepte en begrippe wat onduidelik of dubbelsinnig kan wees, word omskryf in die 

verhandeling sodra hulle gebruik word. 

Die woorde organisasie, departement, korrektiewe dienste en sisteem word as sinonieme 

gebruik. 

Organisasiekomponente verwys primer na die argitektuur, strategiese ingesteldheid en 

hulpbronne van 'n organisasie terwyl die omgewing en uitkomste van 'n organisasie ook deel 

hiervan uitmaak. 

Transformasie: "Transformation is the orchestrated redesign of the genetic architecture of 

the corporation, achieved by working simultaneously - although at different speeds - along the 

four dimensions of framing, restructuring, revitalisation and renewal" (Kelly, 1995:6). 

Organisasievernuwing (renewal) beskryf die omvorming van 'wat is' na 'wat behoort/moet 

wees' (Bechard & Harris, 1987, Veldsman, 1994b; 1995b). Vernuwing impliseer ook 

grootskaalse verandering of transformasie. 

Herstrukturering: "Restructuring intends to increase the efficiency and effectiveness of 

management teams through significant changes in organizational structure, often 

accompanied by downsizing" (Bowman & Singh, 1993 :6). 

Hergeniering: Hammer en Champy (1993:32) definieer "reengineering as the radical 

redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical, contemporary 

measures of performance, such as cost, quality, service and speed". 

Kultuur (culture) word deur Schein (1987:9) gedefinieer as "a pattern of basic assumptions 

invented, discovered, or developed by a given group as it learns to cope with its problems of 

external and internal integration - that has worked well enough to be considered valid and, 

therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in 

relation to those problems." 
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Argitektuur (architecture) verwys na die infrastruktuur van 'n organisasie en sluit aspekte in 

soos strukture, sisteme, stelsels en prosesse wat die organisasie aanwend om in die behoeftes 

en aspirasies van mense te voldoen. Die argitektuur is ook 'n goeie aanwyser van die 

organisasie se strategiese ingesteldheid. 

Strategiese ingesteldheid (strategic intent) hou verband met die mobilisering van die 

organisasie se beskouing van 'wat is' na 'wat dit wil bereik'. Dit kan ook beskou word as 'n 

tipiese sielkundige onderhandeling tussen 'wat gedoen behoort te word' vir oorlewing en 'wat 

die organisasie wil doen' vir groei (Veldsman, 1995c, Weisbord, 1976). 

Selfbestuurde spanne (self-managed teams) word beskryf as 'n evolusionere proses waarin 

spanlede bemagtig word om alle besluite relevant tot die funksionering van 'n bepaalde 

eenheid of projekspan, self te neem (Bergmann & Meuse, 1996:39). 'n Selfbestuurde span 

word ook gedefinieer as 'n groep mense (wat gebruik maak van 'n verskeidenheid hulpbronne 

en tegnologie) wat saamwerk om 'n bepaalde di ens of produk te lewer wat voldoen aan 

voorafbepaalde doelwitte en standaarde (Chiat, 1998:41). 

'n Netwerkontwerp (network design) het die uitkontraktering van hulpbronne en bestaande 

eenhede binne 'n organisasie, en inkontraktering van hulpbronne of kundigheid ten doel. 

Hierdie eenhede vervang nie die kembesigheid van 'n organisasie nie, maar funksioneer 

vanuit die eksteme omgewmg as outonome, onafhanklike en ondersteunende 

besigheidseenhede. 

Uitkontraktering (outsourcing) verwys nie net na privatisering nie, maar impliseer ook die 

toekenning van kontrakte aan 'n organisasie se eie personeel 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF vi 



HOOFSTUK 

NA VORSINGSMETODOLOGIE 
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INLEIDING 

Organisasievemuwing is 'n aktuele onderwerp wat wereldwyd voorkom weens die snel 

veranderende omgewing waarin organisasies hulle bevind. Hierdie vinnig veranderende 

omgewing stel omvangryke eise, veral wat kwaliteit, dienslewering en koste-effektiwiteit 

betref, en die spoed waarteen produkte of dienste gelewer moet word. Die nakoming van 

hierdie eise veronderstel grootskaalse verandering (transformasie) van die strategiese 

ingesteldheid, argitektuur en menslike hulpbronne van organisasies. Benewens druk om 

intemasionaal mededingend te wees, word daar ook toenemend binne die landsgrense van die 

openbare administrasie (wat die penologiese stelsel insluit) verwag om menslike potensiaal 

maksimaal te ontsluit. 

Land en Jarman (1992:39) bestempel die aard van die huidige verandering nie slegs as 

vinniger, komplekser, onstuimig en onvoorspelbaar nie, maar ook anders as enige vorige 

verandering- "Change itself has changed". Cummings en Worley (1993:4) maak tereg die 

volgende stelling: "Perhaps at no other time has organizational development been more 

responsive and practically relevant to organizations' needs to operate effectively in a highly 

complex and changing world". In 'n wereld waar misdaad 'n ongekende groei toon en 'n 

klemverskuiwing na geweldsmisdade, dwelmhandel en -misbruik, sindikaatverwante 

misdrywe en rekenaarbedrog plaasvind, is dit noodsaaklik om interaksie tussen die 

penologiese stelsel en die eksteme omgewing (gemeenskap) te bevorder sodat beide van 

mekaar afhanklik is en mekaar wedersyds bei"nvloed en ondersteun. 

Verskeie skrywers het hulle ook soos volg uitgelaat oor die eise wat aan openbare instellings 

in die nuwe grondwetlike bedeling in Suid-Afrika gestel word: 

" ... the civil service will have to undergo substantial transformation in its own 
structures and functions; ... a change in recruitment, selection and employment 
patterns; ... the civil service will have to operate in a more transparant and 
accountable manner" (Ncholo, 1993:8-9). 

" ... die inkorporering van nu we waardes; die rasionalisering van administratiewe 
strukture en prosesse; die infasering van nuwe bestuurs- en administratiewe 
benaderings en strategiee wat tot die effektiewe funksionering van die openbare 
sektor sal lei" (Cloete & Mokgobo, 1995 :2). 

Mbere (1996:13) stel onder andere voor dat herorganisering van die werkplek 
moet plaasvind, menslike hulpbronne beter benut word en die bestuur van nuwe 
strukture volgens 'ou' metodes vermy moet word. 
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Hierdie eise word versterk deur die demokratiese waardes en beginsels wat in die Grondwet 

(Suid-Afrika, 1996:art. 195(1)) verskans is, met inbegrip van die volgende beginsels: 

a) 'n Hoe standaard van beroepsetiek moet bevorder en gehandhaef word. 
b) Die voordelige, ekonomiese en doeltreffende aanwending van hulpbronne moet 

bevorder word. 
c) Openbare administrasie moet ontwikkelingsgerig wees. 
d) Dienste moet onpartydig, regverdig, op billike grondslag en sonder vooroordeel 

gelewer word. 
e) Aandag moet aan mense se behoeftes gegee word, en die publiek moet 

aangemoedig word om aan beleidsvorming dee! te neem. 
j) Openbare administrasie moet verantwoordingspligtig wees. 
g) Deursigtigheid moet bevorder word deur die publiek van tydige, toeganklike en 

korrekte inligting te voorsien. 
h) Bekwame bestuur van menslike hulpbronne en geskikte loopbaanontwikkelings

praktyke moet ontwikkel word ten einde menslike potensiaal tot die maksimum te 
ontsluit. 

i) Openbare administrasie moet in die bree verteenwoordigend wees van die Suid
Afrikaanse bevolking, met indiensnemings- en personeelbestuurspraktyke wat 
gebaseer is op vermoe, objektiwiteit, billikheid en die behoefte om die 
wanbalanse van die verlede reg te stel ten einde bree verteenwoordiging te 
bewerkstellig. 

Die Suid-Afrikaanse penologiese stelsel bevind horn midde-in hierdie vemuwingsproses. So 

byvoorbeeld word die behoefte om die wanbalanse van die verlede reg te stel deur veral 

blanke personeel intenser beleef. Radikale grondwetlike veranderinge (soos die impak van 'n 

oop en demokratiese samelewing, die toekenning van regte aan aangehoudenes en die 

bekragtiging van die audi alteram part em-reel in besluitnemingsprosesse) het 'n wesenlike 

impak op personeel en oortreders. 

DOEL VAN DIE STUD IE 

Agtergrond 

Tradisioneel word die korrektiewe sisteem as 'n geslote sisteem beskou wat min ruimte laat 

vir beYnvloeding deur eksteme rolspelers. Beperkte toegang is byvoorbeeld verleen aan die 

gemeenskap om gevangenisse te besoek, oor die werksaamhede daarin verslag te doen, of 

betrokke te raak by die behandeling, opleiding en ontwikkeling van 001ireders en by die 

herinskakeling van oortreders in die gemeenskap. Die korrektiewe sisteem het vir dekades 'n 

inset-gedrewe bestuurstrategie gevolg met die primere fokus op veilige bewaking en die 

administrering van vonnisse deur howe opgele. 
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HOOF I. AVORSI 

'n Oop sisteem of uitset-gedrewe strategie het in teenstelling hiermee ten doel om resividisme 

te verminder deur byvoorbeeld behandelingsprogramme, opleiding en ontwikkeling, en 

werksgeleenthede vir oortreders daar te stel en 'sukses' wat behaal word, daaraan te meet. 

Oor die jare heen het verskeie penoloe ook gepleit daarvoor dat die gemeenskap 

verantwoordelikheid moet aanvaar vir en betrokke moet raak by die behandeling en opheffing 

van oortreders, maar sonder sukses. Die toename in misdaad het egter mettertyd die 

gemeenskap gedwing om betrokke te raak. Insette van die gemeenskap dra deesdae meer 

gewig en bei'nvloed dikwels die staat se denke. Die siening van die gemeenskap verleen ook 

nuwe perspektiewe en insig in die werksaamhede van die korrektiewe sisteem (Carlson, 1996; 

Peak, 1995). 

Korrektiewe vraagstukke en die rol van die korrektiewe beampte kom ook toenemend onder 

die soeklig van die publiek se kant af. Die gemeenskap en vakbonde raak ook direk betrokke 

by korrektiewe beleidsformuleringsprosesse en werksaamhede. 

Tydens 'n mediakonferensie op 15 Februarie 1996 het die voormalige Minister van die 

Departement van Korrektiewe Dienste (dr. Mzimela) verskeie hoofprioriteite aangekondig 

wat die toekomstige besigheidstrategie van die organisasie sal rig. Die staat het onder andere 

besluit om te fokus op die behandeling en ontwikkeling van gevangenes, wat weer 

fundamentele veranderinge in gevangenis-ontwerp en in die bestuur van gevangenisse 

noodsaak. Hierdie strategiee kon nie meer die militaristiese karakter akkommodeer nie en die 

Departement van Korrektiewe Dienste was genoodsaak om op 1 April 1996 te demilitariseer. 

Dit het die herorganisering, wegdoen van militere range en verwydering van die militere 

kultuur tot gevolg gehad. Die Departement het ook formeel 'n lid van die regsplegingstelsel 

geword en is nie meer deel van gemeenskapsveiligheid en sekuriteit nie. 

In die lig van bogenoemde standpunte het die vraag ontstaan of transformasie binne die 

korrektiewe sisteem voorsiening maak vir 'n optimale verwantskap tussen die organisasie se 

komponente (argitektuur, strategiese ingesteldheid en hulpbronne) en die eksterne omgewing. 

Hierdie navorsing ondersoek gevolglik die rol van teorie as 'n instaatstellende instrument vir 

organisasievernuwing met die doel om riglyne vir die suksesvolle aanwending binne die 

penologiese stelsel daar te stel. Die vlak van navorsing is nog nie voorheen in Suid-Afrika 

onderneem nie. 
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N avorsingsprobleem 

Die evolusie wat op die penologiese terrein plaasvind, dui duidelik daarop dat die 

veranderende eksterne omgewing en druk wat deur 'n verskeidenheid rolspelers ( vakbonde, 

staat, gemeenskap) uitgeoefen word om uiteenlopende doelwitte te bevorder, die penologiese 

stelsel dwing om 'n holistiese benadering tot organisasievernuwing te volg. Om sukses in die 

veranderende omgewing te behaal sal tradisionele bestuurspraktyke en bestuurstyle, 

hierargiese organisasiestrukture en die administratiewe ingesteldheid wat steeds deur 

penologiese stelsels aangehang word, plek moet maak vir 'n bestuursfilosofie wat die basiese 

beginsels en waardes ondersteun wat in die Grondwet vervat is. 

Die navorsingsvraag 

Voortspruitend uit die ontwikkelinge hierbo beskryf, het die behoefte ontstaan om te bepaal 

wat die onderliggende vraagstukke is wat die korrektiewe sisteem in ag moet neem in die 

daarstel van erkende internasionale standaarde. Hierdie vraagstukke sluit in die argitektuur, 

strategiese ingesteldheid en hulpbronne noodsaaklik om die korrektiewe sisteem as 

multidissiplinere en holistiese netwerk te laat funksioneer. In die proses moet die 

menskomponent ook nie uit die oog verloor word nie, aangesien dit die spil is waarom enige 

organisasie draai. Dit is ook belangrik om te fokus op die primere vraagstukke wat die 

korrektiewe sisteem konfronteer in sy soeke na 'n passing tussen sy argitektuur, strategiee en 

hulpbronne. 

In die navorsing sal daar in plaas van te vra: Korrespondeer die teorie met die waarneembare 

feite? gefokus word op: In watter mate verteenwoordig die teorie nuwe uitdagende 

bestuurspraktyke, en in watter mate stimuleer dit normatiewe dialoog oor hoe die korrektiewe 

sisteem georganiseer kan en behoort te word? 

Hierdie navorsing het dus ten doel om die vernuwingsproses teoreties te fundeer ten einde 

realistiese gevolgtrekkings en bevindinge met betrekking tot bestuurspraktyke en menslike 

hulpbronne op die penologiese terrein te maak. 'n Teoretiese model wat die dinamiese balans 

tussen organisasiekomponente uitlig, is ook noodsaaklik in die ontwikkeling van 'n 

veranderingstrategie. Die teoretiese raamwerk word dus as hulpmiddel gebruik om die 

onderliggende veranderingsfilosofie in terme van die voorgestelde model te operasionaliseer. 

Namate die teorie in die praktyk vergestalting la-y, word 'n verband tussen die teorie en 

praktyk getrek. Sodoende word die ontwerp en implementering van organisasiestrukture, 

personeelstelsels, funksionele beleid en planne vergemaklik. 
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NA VORSINGSBENADERING 

Die keuse van die tipe studie wat uitgevoer word, hang van drie faktore af, naamlik die 

navorsingsonderwerp, die oogmerk van die navorsing en die aard van die inligting wat 

ingesamel word (Bless & Higson-Smit, 1995:42). 

K walitatiewe (basiese of fundamentele) navorsmg het ten doel die generering van meer 

kennis in 'n bepaalde studieterrein, in teenstelling met toegepaste navorsing wat daarop gerig 

is om oplossings te vind vir 'n spesifieke probleem (Sakaran, 1992:6). Die fokus van 

kwalitatiewe navorsing is om 'n beter begrip te ontwikkel van die verskynsel en probleme wat 

in die gemeenskap, organisasie of werkplek voorkom (Sakaran, 1992:6). Beskrywende en 

verkennende studies word as vorme van kwalitatiewe navorsing geklassifiseer. Volgens King 

(1994:31) word absolute objektiwiteit of die distansiering van deelnemers in kwalitatiewe 
. . . . 

navorsmg me vere1s me. 

In 'n beskrywende studie val die klem op 'n diepgaande beskrywing van 'n spesifieke individu, 

groep of organisasie en is die doelstelling om dit 'wat is' op een of ander wyse akkuraat en 

noukeurig te beskryf (Mouton & Marais, 1989:44). Die navorser samel inligting in oor die 

verskynsel, en beskryf dan die situasie of gebeurtenis (Babbie, 1998:91). 'n Verkennende 

studie het, soos die begrip aandui, ten doel om 'n verkenning van 'n relatief onbekende terrein 

te maak (Mouton & Marais, 1989:43) en word uitgevoer om die aard van 'n spesifieke 

verskynsel of probleem beter te verstaan (Sakaran, 1992:95) ten einde insig te verkry in die 

situasie of gebeurtenis (Bless & Higson-Smit, 1995 :42). 

Omdat daar me 'n behoefte aan meting in die ondersoek is me, is daar besluit op 'n 

kwalitatiewe navorsingsbenadering waar die Idem op die wetenskaplike proses en 

betekenisvolheid vir die penologiese terrein val. Daar word gefokus op realisme en 'n soeke 

na antwoorde op bepaalde vrae (Denzin & Lincoln, 1994:2). Daar word ook van die 

benadering gebruik gemaak omdat dit multimetodies en analities van aard is (Brewer & 

Hunter, 1989; Denzin & Lincoln, 1994). 

Hierdie navorsing is dus beide beskrywend en verkennend van aard, omdat dit poog om 

persepsies, verwagtinge en die wyse waarop die staat, gemeenskap en persone op die 

penologiese terrein die wereld om hulle beleef, te identifiseer en tc beskryf. Aangesien 

organisasievemuwing 'n relatief nuwe verskynsel in Suid-Afrika is, en meer spesifiek op die 

penologiese terrein, is meer inligting oor die onderwerp noodsaaklik. 
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Doelstellings van die studie 

Die primere oogmerk van die navorsmg 1s om leemtes in die korrektiewe sisteem te 

identifiseer en bepaalde afleidings en gevolgtrekkings te maak. Daar sal ook gepoog word om 

nuwe perspektiewe te genereer ten einde die komplekse sisteem te verstaan en te 

transformeer. Die doel van die navorsing is om: 

0 'n teoretiese oorsig te bied van die proses van organisasievemuwing en die faktore wat 'n 

rol speel, met die doel om riglyne daar te stel vir suksesvolle aanwending binne die 

korrektiewe sisteem. 

0 die rol van teorie as 'n instaatstellende instrument vir organisasietransformasie te oorweeg. 

Dit sal help om die kunsmatige tweeledigheid wat teorie van praktyk skei, te elimineer. 

0 bestaande personeel- en bestuurspraktyke te bevraagteken ten einde die behoeftes en 

verwagtinge van die staat, gemeenskap en penoloe te ondervang. 

Waarde van die navorsing 

Die navorsing fokus op 'n tema wat van spesifieke belang is en waarde vir die penologiese 

terrein inhou, gesien in die lig van die ems waarmee misdaad wereldwyd en meer spesifiek in 

Suid-Afrika bejeen word. Navorsing op die terrein sal die penologiese stelsel tot voordeel 

strek in terme van: 

0 die effektiewe benutting van personeel en aanwending van bestuurspraktyke wat verband 

hou met die waardes en beginsels wat in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 

(Wet 108 van 1996) uiteengesit word 

0 die menswaardige aanhouding en behandeling van oortreders 

0 die optimalisering van opleiding en ontwikkeling van oortreders 

0 die hervestiging van oortreders in die gemeenskap en die verlaging van resividisme 

Begrensing 

Hierdie studie word beperk tot die beskrywing van 'n ge'integreerde model wat tydens 

grootskaalse verandering binne die Suid-Afrikaanse penologiese stelsel aangewend kan word. 

Dit het ten doel om riglyne vir organisasievemuwing daar te stel. Die fokus val op die drie 

primere organisasiekomponente binne die kon-ektiewe sisteem, naamlik die strategiese 

ingesteldheid, argitektuur en menslike hulpbronne. 
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Die mening word gehuldig dat dit nie nodig is om 'n organisasie-ontwerp, bestuursfilosofie en 

strategiese ingesteldheid daar te stel wat vir die buitewereld aanvaarbaar is nie, en daarom is 

die navorsing begrens ten einde in die Suid-Afrikaanse behoeftes te voorsien. 

Data-insamelingsproses 

Hierdie navorsing strek reeds oor 'n drie-jaar-tydperk weens die diverse geleenthede wat 

ontstaan het terwyl organisasiegedrag as studieterrein aan die Randse Afrikaanse Universiteit 

bestudeer is. Die navorsing is voorafgegaan deur 'n literatuuroorsig en word ondersteun deur 

ongestruktureerde onderhoude, observasie, persoonlike ervaring en 'n historiese analise van 

die bedryf. Die kwalitatiewe tegniek van data-insameling is gebruik, wat gebaseer is op 'n 

analitiese ontleding van die data. Die tegniek stel die navorser in staat om 'n onafhanklike, 

relatief objektiewe en onbevooroordeeldc benadering te volg. 

Omdat dit noodsaaklik was om die onderwerp deeglik te verstaan het die navorser verskeie 

konferensies bygewoon en is daar met soveel moontlik leiers op die gebied van 

organisasievernuwing in die akademiese en besigheidsomgewing gesprek gevoer. Tussen 

Maart en Julie 1998 is twee werkwinkels met areabestuurders in Krugersdorp meegemaak. 

Ongestruktureerde onderhoude is gevoer met operasionele werkers, areabestuurders, 

provinsiale en hoofkantoorfunksionarisse wat verantwoordelik is vir kooperatiewe 

beplanning, transformasie, beleidsformulering en personeelontwikkeling. Die konferensies 

bygewoon en persoonlike gesprekke/onderhoude wat 'n beduidende rol in die vorming van die 

verhandeling gespeel het, word volledigheidshalwe apart van die bronnelys gelys. 

N avorsingsontwerp 

Omdat hierdie navorsing gerig is op 'n soeke na kennis, wat aanleiding gee tot doelbewuste 

kollektiewe vernuwingsinisiatiewe binne die korrektiewe sisteem, is die navorsingsmodel van 

Cooperrider en Srivastva (1987:160-161) gebruik om die doel te bereik. Soos aangedui in 

figuur 1.1, is die oogmerk van die navorsingsontwerp om wetenskaplik/teoreties (rasioneel) 

en pragmaties (innoverend) asook metafisies (bonatuurlik) en normatief (normaal) te wees. 
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WAARDERENDE (OORDEELKUNDIGE)ONDERSOEK 

~/ "'~ IS WETENSKAPLIKITEORETIES IS METAFISIES IS NORMATIEF IS PRAGMATIES 

~ ~ ~ ~ 
SOEK INTERPRETERENDE SOEK W AARDERENDE KENNIS SOEK PRAKTIESE KENNIS SOEK KUNDIGE AKSIE 

KENNIS 

~ ~ ~ ~ 
GEFUNDEERDE W AARNEMING VISIOENERE LOGIKA SAMEWERKENDEDIALOOGEN KOLLEKTIEWE 

KE USE EKSPERIMENTERING 

~ ~ ~ ~ 
HIJIDIGE ST AND 'WAT IS' IDEAAL 'WAT KAN WEES' KONSENSUS OOR 'WAT DIT ERVAAR 'HOEDITKANWEES' 

BEHOORT TE WEES' 

------ ~AVORS .. GS~ -----

Figuur 1.1: Dimensies van 'n waarderende ondersoek (Cooperrider & Srivastva, 

1987:160) 

Die beginsels waarop die model geskoei word, is in die navorsing gebruik, naamlik die 

ontdekking, beskrywing en verduideliking van sosiale organisasie-innovasies, asook die 

generering van teoretiese kennis wat gebruik en toegepas kan word. In die proses is ook 

vasgestel wat 'lewe' gee aan die korrektiewe sisteem en watter vaardighede, verhoudinge en 

gedrag aanleiding gee tot die vorming en transformasie van die organisasie. 

'n Samewerkende verhouding tussen die navorser en personeel van korrektiewe dienste is ook 

bewerkstellig ter wille van epistemologiese, praktiese en etiese gronde (Susman & Evered, 

1978; Habermas, 1971). 

Analise 

Die proses van data-analise is elekties van aard, omdat daar geen vooropgestelde 'regte 

manier' van doen is nie. Dit vereis van die navorser om gemaklik te wees met die 

ontwikkeling van sy eie kategoriee en met die tref van vergelykings en kontrastering van 

inligting. Dit veronderstel ook dat die navorser oop moet wees vir moontlikhede en vir 

altematiewe of teenstrydige verduidelikings van bevindinge (Creswell, 1994:153). Die agt

stap-proses, soos voorgestel deur Tesch (Creswell, 1994:155), is gevolg om die 

ongestruktureerde data te analiseer. 
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Tabel 1.1: Die agtstap-data-analise-prosedure van Tesch (in Creswell, 1994:155) 

1. Kry 'n gevoel van die geheel. 
2. Kies die kortste dokument/onderhoud en vra jouself af: 'Waaroor gaan <lit 

alles?' Maak aantekeninge in die kantlyn. 
3. Werk deur al die onderwerpe. Plaas soortgelyke onderwerpe bymekaar en 

klassifiseer dit in kategoriee van primere belang, minder waardevol en 
uniek. 

4. Werk deur die onderwerpe, kodeer die temas en let op nuwe kategoriee wat 
te voorskyn kom. 

5. Vind die mees beskrywende woorde vir temas en plaas dit in kategoriee. 
V erminder kategoriee deur onderwerpe wat verband hou, saam te groepeer 
en deur verbande te trek waar interafhanklikhede voorkom. 

6. Neem 'n finale besluit oor die verkorte lys van temas en plaas dit m 
alfabetiese volgorde. 

7. V ersamel materiaal wat met elke kategorie verband hou en do en 'n 
voorlopige analise. 

8. Indien nodig, hemommer bestaande data. 

Ten einde die gaping tussen teorie en praktyk te oorbrug is die drie faktore van Percorella en 

Wissler (in Cooperrider & Srivastva, 1987:152) in ag geneem in die analise, naamlik die 

problematiese gedrag, die omstandighede wat daardie gedrag veroorsaak en die intervensies 

of aktiwiteite wat aangewend kan word om die probleem reg te stel. 

Bogenoemde benaderings is gebruik om soveel inligting moontlik in te samel oor alle aspekte 

wat op die navorsing betrekking het. Dit is ook gebruik om die korrekte feite en inligting op 

'n sistematiese wyse te bekom en om die omvang en invloed van die probleem te ontleed. 

Geldigheid en betroubaarheid 

Volgens King (1994 :31) is kwalitatiewe navorsmg gel dig as <lit ondersoek wat dit 

veronderstel is om te ondersoek. Die insette van antler persone is noodsaaklik en kan nie 

uitgesluit word van die studie nie. Betroubaarheid in kwalitatiewe navorsing verwys na die 

mate waarin die studie herhaal kan word om steeds tot dieselfde slotsom te kom. Die 

verwagting is ook dat die navorser: 

0 vertroud moet wees met die verskynsel en omgewing wat ondersoek word 

0 oor sterk konseptuele belange en goeie navorsingsvaardighede moet beskik 

0 'n multidissiplinere benadering behoort te volg 
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Daar word aan hierdie verwagtinge voldoen omdat die navorser vyftien jaar se persoonlike 

werkservaring in die korrektiewe sisteem het. Sy ervaring strek oor 'n groot verskeidenheid 

rolle wat vervul is in die organisasie, en sluit personeel- en gevangenesaangeleenthede in. Hy 

bevind horn tans in die akademiese wereld waar navorsing op die penologiese terrein 'n 

kritieke uitsetarea is. Baie van die voorafgaande fases van verandering wat korrektiewe 

dienste implementeer, is deur homself ervaar, en daar kan volgens Creswell (1994:162) op 

hierdie kennis gesteun word. 

Daar is besluit om self ongestruktureerde onderhoude met korrektiewe beamptes te voer 

omdat 'n individu se persepsies en subjektiewe menings op die wyse die beste vasgestel kan 

word (Denzin, 1970:127). Die onderwerp is aan respondente gesuggereer, waarna hulle 

aangemoedig is om so vrylik moontlik daaroor te praat. Aantekeninge is tydens die 

onderhoude gemaak, terwyl enkele onderhoude met die goedkeuring van respondente op 

kassetbande vasgele is. Hierdie inligting is betroubaar en sal antler in staat stel om vrye en 

ingeligte keuses te maak. 

LITERATUUROORSIG 

Kontemporere bronne oor organisasievemuwing, bronne van geselekteerde intemasionale 

penologiese stelsels wat reeds vernuwingskonsepte geYmplementeer het, sowel as plaaslike 

bronne is bestudeer. Dit is ook, soos reeds vermeld, ondersteun deur ongestruktureerde 

onderhoude en praktykskakeling. Die benadering is gevolg om op teenstrydighede in die 

literatuur te wys en nuwe perspektiefte verkry (Creswell, 1994:175). 

Die literatuuroorsig was nie beperk tot Suid-Afrika nie, omdat Amerika en Europa as leiers op 

die gebied van organisasievernuwing beskou word. Amerikaanse en Europese literatuur is 

algemeen beskikbaar en het sedert die vroee tagtigerjare veral toegeneem. Hierdie literatuur 

is egter op bogenoemde lande se organisasies en politieke, ekonomiese en kulturele 

omgewings gebaseer. Die meeste van die bronne fokus ook hoofsaaklik op eerste-orde

verandering (herstrukturering en hergeniering), terwyl enkele navorsers daarin slaag om 'n 

holistiese perspektief van organisasievernuwing te bied. Bronne van Bowman, Hakim en 

Seidenstat; Beer; Harding; McLagan en Nel en Veldsman het 'n beduidende rol in die 

vorming van die verhandeling gespeel. 
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Teoretiese onderbou 

Dolenga (1992:26) postuleer dat faktore soos veranderde demografie, ekonomiese 

onstabiliteit en 'n kultureel diverse arbeidsmag wat uit ongeskoolde sowel as hoogs opgeleide 

professionele persone bestaan, die veranderingsproses bemoeilik. Hierdie stelling is sekerlik 

gepas, gegewe die Suid-Afrikaanse konteks. 

Transformasie word deur Kelly (1995:6) omskryf as "the orchestrated redesign of the genetic 

architecture of the corporation, achieved by working simultaneously - although at different 

speeds - along the four dimensions of framing, restructuring, revitalisation and renewal". 

Bowman en Singh (1993:22) postuleer dat organisasieherstrukturering "intends to increase the 

efficiency and effectiveness of management teams through significant changes in 

organizational structure, often accompanied by downsizing". Volgens Hammer en Champy 

(1993:32) is "reengineering the radical redesign of business processes to achieve dramatic 

improvements in critical, contemporary measures of performance, such as cost, quality, 

service and speed". In die vemuwingsproses is <lit dus aanvaarde praktyk om te vra, Waarom 

doen ons wat ons doen? en Waarom doen ons dit op die wyse waarop ons dit doen? 

N avorsing dui daarop <lat organisasievemuwing dikwels faal omdat die konsep as 

oppervlakkig en alledaags beskou word, wat maklik verander of reggestel kan word. Verskeie 

navorsers (Chang, 1994; Cormack, 1995; Davenport, 1995) huldig die mening <lat 

organisasies wat vemuwingsinisiatiewe ondemeem, onsuksesvol is omdat daar 'n gebrek aan 

kennis, ervaring, leierskap en verbondenheid bestaan om grootskaalse verandering te bestuur. 

Vemuwingsprojekte misluk ook nie omdat mense per se weerstand hied nie, maar omdat 

hulle onbillik behandel word en nie van die begin afbetrek en sinvol benut word nie. 

Wat organisasievemuwing verder belemmer, is eerste-orde-verandering wat deurgaans in 

organisasies toegepas word, in plaas daarvan om 'n holistiese benadering te volg en te fokus 

op die kultuur, bestuursbenadering en individue wat die organisasie moet laat werk (Keidel, 

1994; Veldsman, 1994b; 1995b). Herstrukturering en hergeniering impliseer hoogstens die 

herordening van 'n organisasie, terwyl organisasievemuwing of -kognisie die geleentheid bied 

om die organisasie as 'n geheel van nuuts afte deurdink en te transfom1eer (Keidel, 1994:12-

18). 
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Vanuit die literatuuroorsig is dit duidelik dat organisasievemuwing 'n realiteit is en dat dit nie 

'n tydelike verskynsel is wat gaan verdwyn nie. Dit behoort dan ook een van bestuur se 

primere uitdagings te wees om die organisasievemuwing in die konteks van transformasie 

suksesvol te bestuur, ten einde alle voordeel wat dit vir die penologiese stelsel inhou, te 

optimaliseer. 

STRUKTUUR VAN DIE STUD IE 

Die grondliggende teoriee ten opsigte van die bestuur van grootskaalse verandering word in 

hoofstuk 2 bespreek aan die hand van Veldsman (1994a) se veranderingsmodel, met 

verwysing na relevante navorsing wat reeds gedoen is. Die wedersyds afhanklike verhouding 

tussen organisasiekomponente word ook op 'n krities evaluerende wyse beskryf. 

In hoofstuk 3 word die ontwikkeling van die penologiese stelsel aan die hand van Greiner 

(1972) se fases van organisasie-ontwikkeling en die Lievegoed-model (Mauer, 1970) 

bespreek. Internasionale tendense word ook onder die loep geneem. Die Suid-Afrikaanse 

korrektiewe sisteem word in hoofstuk 4 in perspektief gestel met die doel om probleemareas 

te identifiseer wat deur vemuwingsinisiatiewe uit die weg geruim kan word. In hoofstuk 5 

word die huidige bestuursbenadering in die Suid-Afrikaanse korrektiewe sisteem teenoor die 

visioenere logika gestel. 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 13 



HOOFSTUK 

BESTUUR v AN GROOTSKAALSE 

VERANDERING 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPKTIEF 



INLEIDING 

Druk op die penologiese terrein om voors1enmg te maak vir deelnemende bestuurs- en 

werkspraktyke sowel as 'n klemverskuiwing van 'n bewakings- na 'n behandelingsideologie in 

die korrektiewe sisteem noodsaak 'n andersoortige veranderingsparadigma. 

Die vraag wat ontstaan, is of die veranderingsmodel wat die korrektiewe sisteem tans aanhang, 

steeds gebruik kan word om hierdie grootskaalse verandering te hanteer. Ten einde antwoorde te 

vind sal daar in hierdie hoofstuk gefokus word op die noodsaaklikheid van 'n holistiese 

benadering tot organisasievernuwing. Benewens 'n beskrywing van 'n geYntegreerde model vir 

grootskaalse verandering, word die metodes vir herontwerp en die transformasieproses van nader 

beskou. 

Die doel met hierdie hoofstuk is dus om 'n grondslag te le vir die bestuur van grootskaalse 

verandering op die penologiese terrein terwyl die toepassing daarvan in hoofstuk 3 tot 5 beslag 

kry. 

VERANDERINGSMODELLE VIR ORGANISASIEVERNUWING 

Weens 'n stabiele eksterne omgewing was verandering tot aan die begin van die negentigerjare 

hoofsaaklik voorspelbaar, georden, meganisties van aard en inherent aan die korrektiewe 

sisteem. Dit het aanleiding gegee tot die gebruik van organisasie-ontwikkeling as 

veranderingsbenadering omdat verandering hoofsaaklik as die regmaak of oplossing van 

probleme beskou is. 

Organisasie-ontwikkeling het aanleiding gegee tot die ontwikkeling van Lewin ( 194 7) se 

veranderingsmodel ( ontvriesing, verandering en hervriesing). In die eerste fase, ontvriesing, 

word die persone wat deur die verandering geraak word bewus gemaak van probleme, word die 

status quo bevraagteken en word daar tot die besef gekom dat verandering noodsaaklik is. 

Hierdie fase word gekenmerk deur probleemdiagnosering, die verkryging van topbestuur se 

verbintenis tot verandering en die motivering van diegene wat verandering teweeg moet bring. 

Bogenoemde gee aanleiding tot fase twee, verandering, waar die organisasie van die huidige na 

die verlangde stand beweeg. In hierdie fase word veranderingsintervensies beplan en uitgevoer. 

Veranderingspraktyke soos totale kwaliteitsbestuur, spanbou, strategiese beplanning of 

organisasieherstrukturering word gebruik om verandering teweeg te bring. Dit sluit normaalweg 

veranderinge aan die organisasie se struktuur, stelsels en werkswyses in. So kan 'n organisasie 
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byvoorbeeld 'n nuwe vergoedingstelsel implementeer om spandeelname te bevorder. Hierdie 

verandering is redelik sigbaar en konkreet. 

In die derde fase, hervriesing, word nuwe waardes of gedragspatrone, wat byvoorbeeld 

deelnemende bestuurspraktyke ondersteun, geevalueer en gevestig. Stabilisering in hierdie fase 

is van die uiterste belang om 'n terugkeer na die status quo te voorkom. Hierdie fase is die 

sigbaarste en mees konkrete. 

Die veranderingsmodel van Lewin is oor die jare heen deur talle navorsers ondersteun (kyk tabel 

2.1 ). Hierdie modelle verskil nie van mekaar nie, bet relatief staties gebly en voorsien 'n 

raamwerk vir die bantering van spesifieke, inkrementele en beplande verandering. 

Tabel 2.1: Veranderingsmodelle 

- -
·- NAVORSER PROSE~ 

-

-FASEl FASE2 FAS.1!:3 
Ontvriesing - - Verandering ·->--

Hervriesing Lewin (1947) 
Beer (1980) Ontevredenheid Proses Model 

Tichy en Devanna (1986) Bewuswording Mobilisering Versterking 
Bechard en Harris (1987) Huidige stand Oorgangsfase Toekomstige stand 

Nadler en Tush man Energiewekker Visualisering Instaatstelling 
(1989) (Energising) (Envisioning) (Enabling) 

Kanter (1992) Vertrek van Strategiese besluite Aksies en 
tradisionele en krisis en rigtingaanduiders institusionalisering 

-

Die Suid-Afrikaanse korrektiewe sisteem bet sedert 1994 'n drastiese toename (28.5%) in die 

gevangenesbevolking beleefterwyl die beskikbaarbeid van selakkommodasie met 'n skrale 3.7% 

toegeneem het (Jaarverslag, 1998a:2). Andersoortige geweldsmisdade (motorkapings en 

transitoroof) noodsaak bowe ook om langer strawwe op te le weens die afskaffing van die 

doodstraf. 'n Nuwe korporatiewe kultuur binne die korrektiewe sisteem is ook aan die ontwikkel 

weens die demokratiese waardes en beginsels wat in die Suid-Afrikaanse Grondwet verskans is. 

Hierdie faktore het 'n andersoortige benadering tot die bewaking en bebandeling ( direkte toesig 

en eenheidsbestuur) van oortreders tot gevolg. Dit het ook aanleiding gegee tot die oprigting van 

nuwegenerasie-gevangenisse wat supermaksimum en privaat bebeerde gevangenisse insluit. 

Al hierdie faktore noodsaak die korrektiewe sisteem om 'n meer bolistiese benadering tot 

verandering te volg. 'n Veranderingsmodel beboort dus data-insameling en diagnose te 

vergemaklik, bruikbaar te wees in die diagnose van probleme, die oorsake en gevolge uit te lig, 

te kan onderskei tussen die komplekse verhoudinge tussen organisasiekomponente en 
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sistematiek aan die organisasiekomponente te voorsien. 'n Model moet ook gebruik kan word 

om intervensies te kategoriseer volgens die komponente van die organisasie. So 'n model sal 

bestuurders dwing om spesifiek te wees oor die uitkomste wat verlang word en insig verleen oor 

hoe veranderinge die organisasie-uitkomste sal affekteer (Beer, 1980; McKay & Lashutka, 

1983). 

Navorsing het aan die lig gebring dat Veldsman (1994a; 1994b) se holografiese netwerk aan die 

vereistes voldoen. Hierdie model beskryf organisasiekomponente en hul verhoudinge tot 

mekaar, is generies van aard en kan in enige organisasie aangewend word. Organisasiediagnose 

word deur die model vergemaklik omdat organisasiekomponente sistematies ondersoek kan 

word. Die model toon ook aan wat gedoen moet word om verandering teweeg te bring en om te 

bepaal watter veranderinge in 'n organisasie aangebring moet word. 

DIE ORGANISASIE AS HOLOGRAFIESE NETWERK 

Veldsman (1994b:18) omskryf die organisasie as 'n driedimensionele holografiese netwerk wat 

uit komponente (argitektuur, strategiese ingesteldheid, hulpbronne, omgewing en uitkomste) 

bestaan wat saarn 'n samehangende geheel vorm. Daar bestaan 'n wedersydse verhouding tussen 

die komponente, en elke komponent is ook interafhanklik van die antler. 

~ 
OMGEWTNG 

~ 
Versterking 

/_ 
1 ~ • Versterking 

---1-~~~~~K-eru-se~~~-B-e_v_es-t1~g- ~ 

ARGITEKTUUR - Ooreensternming -
STRATEGIESE 

INGESTELDHEID 

Verband 
\ ~ergie 
~Bydrae I 

- Ooreensternming - HULPBRONNE 

Bydrae 

~ UITKOMSTE ~ 
Figuur 2.1: Die organisasie as holografiese netwerk (Veldsman, 1994a; 1994b) 

Volgens die model word 'n strategiese keuse uitgeoefen via die strategiese ingesteldheid (visie, 

missie en strategie) oor hoe die korrektiewe sisteem horn binne sy omgewing wil posisioneer. 

Die keuse in terme van die korrektiewe sisteem se argitektuur (strukture, rolle, prosesse) en 
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hulpbronne (mense, tegnologie) sal byvoorbeeld gerig/versterk word deur die omgewing waarin 

die sisteem bedryf word. Die argitektuur en hulpbronne moet ook ooreenstem met die 

strategiese ingesteldheid om doeltreffendheid te verseker (Veldsman, 1995a:6). 

DOELTREFl!:ENDHEID 

Daar moet 'n ooreenkoms bestaan tussen die strategiese ingesteldheid en die verlangde 

uitkomste terwyl die argitektuur en hulpbronne 'n bydrae tot die uitkomste lewer. Indien die 

regte strategiese ingesteldheid gekies is, sal die uitkomste bevestig word in terme van die sukses 

wat die korrektiewe sisteem in die omgewing behaal. Ten einde die sukses te behaal moet daar 

egter sinergie bestaan tussen die argitektuur en die hulpbronne (V eldsman, 1995a:7). 

Die kultuur en bestuursfilosofie is inherent deel van 'n organisasie. Korporatiewe kultuur word 

deur Peters en Waterman (1982:7) beskou as die produk of resultaat van die argitektuur, 

strategiese ingesteldheid en hulpbronsamestelling. Kultuur het gevolglik 'n direkte invloed op 

die rigting van die organisasie, maar ook 'n indirekte invloed op die argitektuur, 

bestuursbenadering en gedrag van personeel. 

KORPORATIEWE KULTUUR 

llR.GITEAW UR HULPBRONNE. 

BESTUURSFILO OFIE 

Volgens Veldsman (1994a:8) bestaan daar 'n noue verwantskap en 'n dinamiese balans tussen al 

die komponente in die model. 'n Verandering in die inhoud van enige een van die komponente 

noodsaak verandering aan die antler komponente en kan dus aanleiding gee tot spanning regdeur 

die organisasie (Beer, 1980; Mohrman & Cummings, 1989; Nadler & Tushman, 1992). So 

byvoorbeeld sal die implementering van eenheidsbestuur tot gevolg he dat tradisionele 

gevangenisse in kleiner eenhede verdeel word. Elke eenheid sal uit 'n multidissiplinere span 

bestaan wat verantwoordelik gehou word vir die administrasie, veilige bewaking en behandeling 

van gevangenes. Funksies wat in die verlede deur die inrigtingskomitee verrig is, sal nou deur 'n 

multidissiplinere span verrig word. Dit impliseer dus 'n verandering aan strukture, werkswyses 

en bestuurspraktyke, terwyl personeel se ingesteldheid tot spandeelname bevorder moet word. 
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Die korrektiewe sisteem se volgehoue groei of bestaan draai om twee sleutelelemente, naamlik 

doeltreffendheid en effektiwiteit. Tradisioneel is daar hoofsaaklik klem gele op doeltreffendheid, 

terwyl daar in hedendaagse organisasies gesoek word na 'n ontwerp wat beide doeltreffendheid 

en effektiwiteit bevorder (V eldsman, 1994a:5). In die literatuur word effektiwiteit beskryf as die 

'doen van die regte dinge' terwyl doeltreffendheid neerkom op die 'reg doen van dinge'. 

Effektiwiteit hou dus verband met die vermoens (bevoegdheid) van die organisasie om in 

behoeftes te voorsien, terwyl doeltreffendheid na die vaardighede (bekwaamhede) verwys wat 

die organisasie in staat stel om te !ewer wat hy veronderstel is om te !ewer (Prahalad & Hamel, 

1990; Stalk & Evans, 1992; Tushman, Newman & Romanelli, 1987). 

'n Organisasie kan dinge reg of verkeerd, goed of swak doen. Dit kan behoeftes bevredig/nie 

bevredig nie en/of in staat/nie in staat wees nie om 'n diens/produk te !ewer. Dus kan 'n 

organisasie die regte dinge goed doen; die verkeerde dinge goed doen; die regte dinge swak 

doen; of die verkeerde dinge swak doen (Malherbe, 1993; Veldsman, 1994a). Die matriks in 

figuur 2.2 stel 'n mens in staat om die gevolge van die verskillende toestande van effektiwiteit en 

doeltreffendheid te bepaal. 

DOELTREFFEND 

(Bekwaamheid) 

I 

GOED 

SW.AK 

EFFEKTIWITEIT 
(Vermot\) 

REG VERKEERD 

Welvarend Versmoor 

Kruppel Terminaal siek 

Figuur 2.2: Die gevolge van effektiwiteit en doeltreffendheid (Veldsman, 1994a:4) 

-

Die beste manier om die sukses van die korrektiewe sisteem te bepaal is om vas te stel hoe sy 

strukture en prosesse die bereiking van strategiee ondersteun en in watter mate hierdie strukture 

en prosesse aan personeel se behoeftes en doelwitte voldoen. Die korrektiewe sisteem bevind 

horn dus deurlopend in 'n proses waarin verhoudinge tussen die omgewing en die organisasie 

gedefinieer en herdefinieer word. Die vraag wat nou ontstaan, is of die korrektiewe sisteem 

eenheidsbestuur, wat deelname bevorder, suksesvol kan implementeer terwyl hierargiese 

strukture, 'n administratiewe en individualistiese werksingesteldheid en veilige bewaking as 

besigheidstrategie steeds aangehang word. 
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Eers wanneer 'n deeglike diagnose gemaak is van waar die korrektiewe sisteem horn tans bevind 

en 'n besluit geneem is oor die tipe uitkoms wat die sisteem verlang, kan oorweging geskenk 

word aan die tipe mens en argitektuur wat benodig word om sy nuwe strategiee tot stand te 

bring. Die effektiwiteit van 'n organisasie (soos hieronder aangedui) word dus bepaal deur die 

mate van ooreenstemming tussen die organisasie, sy omgewing en die verlangde uitkomste 

(Beer, 1980:104-105). 

EFFEJCTIWITEIT 

Bogenoemde komponente bestaan uit subkomponente wat komplekse, unieke en onverwagte 

interaksies en verhoudinge in die korrektiewe sisteem teweeg kan bring (kyk figuur 2.3). Om die 

korrektiewe sisteem as geheel te verbeter is dit nodig om die interafhanklikheid en kompleksiteit 

van die komponente te verstaan. 

ARGITEKTUUR 
STRUKTUUR, 

STELSELS PROSESSE 

MIKRO- & MAKRO
OMGEWING 

STRA TEGIESE 
INGESTELDHEID 

VISIE, MTSSIE, 
TRATEGIE~ 

UITKOMSTE 
KOSTE-EFFEKTIWITEIT, 

KWALITEIT, TYDIGHEID 

Figuur 2.3: Hoof- en subkomponente van die organisasie 

HULPBRONNE 
MENSE,GRONDSTOWWE 

TOERUSTING, TEGNOLOGIE 

Verandering aan die korrektiewe sisteem se komponente het 'n enorme effek op die dinamiek 

binne die sisteem en gevolglik ook op die uitkomste. Hierdie komponente is hoogs 

interafhanklik en het 'n beduidende invloed (oorsaak en effek) op mekaar. Die struktuur reguleer 

byvoorbeeld die optredes van personeel deur die toedeling van gesag en verantwoordelikheid. 
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As die bestaande strukture nie die strategie van die sisteem ondersteun nie, sal inteme spanning 

voorkom wat weer veroorsaak dat die verlangde uitkomste nie behaal word nie (McKay & 

Lashutka, 1983; Veldsman, 1995a). 

As vertrekpunt word Veldsman se model gebruik om die komponente waaruit die korrektiewe 

sisteem bestaan, die verwantskap tussen die komponente en die dinamiese interaksie wat tussen 

die komponente bestaan, te beskryf. 

Die omgewing 

Die omgewing verwys na die toestande buite die korrektiewe sisteem wat 'n direkte invloed op 

die aktiwiteite van die sisteem uitoefen. Tipiese voorbeelde hiervan is die impak wat politieke, 

ekonomiese, maatskaplike, fisiese, tegnologiese en intemasionale veranderinge op die 

penologiese terrein kan he. Sedert 1994 het die nuwe politieke bestel in Suid-Afrika 

byvoorbeeld bygedra tot grootskaalse verandering in die demografiese samestelling, wetgewing 

en werkersmag van die land. Dit het tot gevolg gehad dat die korrektiewe sisteem byvoorbeeld 

volgens die land se nege provinsies georganiseer is, alle diskriminerende praktyke uit die Wet op 

Korrektiewe Dienste verwyder is en wanbalanse van die verlede reggestel is ten einde bree 

verteenwoordiging van die Suid-Afrikaanse bevolking te bewerkstellig. 

Volgens die literatuur (Beer, 1980; Fombrun, 1992; Tichy, 1980; Veldsman, 1994a) hang die 

groei of bestaan van 'n organisasie (as substelsel) al hoe meer af van 'n optimale verwantskap 

tussen sy komponente en die eksteme omgewing (as makro-sosio-ekonomiese stelsel). Daarom 

is dit belangrik om die korrektiewe sisteem so te posisioneer dat dit in harmonie met sy 

omgewing is. W anneer daar 'n omgewingsanalise gedoen word, is dit belangrik om nie net op 

die eksteme omgewingsfaktore te fokus nie, maar ook op die inteme omgewing (kultuur, 

bestuursbenadering, argitektuur en hulpbronne ). 

Omdat die omgewing die mikro- en makro-omgewings verteenwoordig waarin die korrektiewe 

sisteem funksioneer of wil funksioneer, is dit egter moeilik om die grense tussen die organisasie 

en sy direkte omgewing te definieer. Die vraag wat ontstaan, is waar eindig die grense en waar 

begin die omgewing? Die betrokkenheid van antler staatsdepartemente en die gemeenskap by 

die behandeling en inskakeling van die oortreder in die gemeenskap maak dit byvoorbeeld 

moeilik om grense klinkklaar te bepaal. Net so word bestuurspraktyke, strategiee, beleid, 

strukture en antler aspekte wat deur die korrektiewe sisteem gebruik word om mense se energie 

in prestasie te omskep, direk beYnvloed deur omgewingsfaktore soos wetgewing, nuwe kennis, 
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tegnologie en vakbonde. Omgewingskragte het dus 'n besliste invloed op die vorming van 

organisasiegrense. Vind daar byvoorbeeld min interaksie met die eksteme omgewing plaas, sal 

die korrektiewe sisteem neig om meer meganisties van aard te wees. 

Hoewel hierdie navorsing primer fokus op die korrektiewe sisteem se strategiese ingesteldheid, 

argitektuur en menslike hulpbronne, is dit egter belangrik om daarvan kennis te neem dat 

verandering deur die eksteme omgewing gestimuleer word en is dit noodsaaklik om die drie 

primere organisasiekomponente so te posisioneer dat dit in harmonie met die eksteme omgewing 

lS. 

Die strategiese ingesteldheid 

Organisasies kom tot stand om in die sosiale behoeftes van die gemeenskap te voorsien. Die rol 

wat 'n organisasie in die gemeenskap vervul, het dus 'n belangrike uitwerking op die ontwerp en 

voortbestaan daarvan. 'n Hospitaal het byvoorbeeld spesifieke eienskappe wat dit verskillend 

maak van 'n gevangenis. In 'n hospitaal word mense met gesondheidsprobleme behandel. 

Hierdie behandeling geskied vrywillig terwyl die pasient daarvoor betaal. In teenstelling 

hiermee word 'n oortreder wettiglik teen sy wil aangehou of onder toesig geplaas. Die 

gemeenskap betaal by wyse van belasting vir sy/haar aanhoudings-/toesigkoste. 

Die strategiese ingesteldheid hou dus verband met die mobilisering van die korrektiewe sisteem 

se beskouing van 'wat is' na 'wat dit wil bereik.' Dit kan ook beskou word as 'n tipiese 

sielkundige onderhandeling tussen 'wat gedoen behoort te word' vir oorlewing en 'wat die 

organisasie wil doen' vir groei (Veldsman, 1995c, Weisbord, 1976). Strategiese ingesteldheid 

behels ook die verskaffing van energie aan, en die oorreding van mense om by die 

vemuwingsproses betrokke te raak. Om dit te bereik word strategiese bestuur hoofsaaklik as 'n 

bestuursbenadering aangewend om die ooreenstemming tussen die organisasie en sy omgewing 

te bewerkstellig (Ansoff, 1984:3). Die visie, missie en strategiee kan dus beskou word as die 

kemdoelstelling van die korrektiewe sisteem en beskryf hoe die sisteem van voomeme is om sy 

doelwitte te bereik. Strategie is 'n plan van aksie wat definieer hoe die korrektiewe sisteem sy 

hulpbronne gaan aanwend om sy doelstellings te bereik. Strategie bepaal dan ook die funksies 

wat die organisasie gaan uitvoer, die produkte of dienste wat dit sal !ewer, en die omgewing wat 

dit sal <lien (Mohrman & Cummings, 1989:49). 
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Deur te verander moet bestuur twee vrae in gedagte hou. Enersyds moet oorweeg word watter 

tipe organisasie-ontwerp (argitektuur) die korrektiewe sisteem in staat sal stel om sy verskeie 

strategiee uit te voer (strategie/taakuitvoering-perspektiet), en andersyds moet oorweging 

geskenk word aan hoe die argitektuur sal inpas of impakteer op individue werksaam in die 

sisteem (sosiale/kulturele perspektiet). Vanuit die strategie-/taakuitvoeringsperspektief word die 

korrektiewe sisteem daargestel om werk gedoen te kry en die gemeenskap te <lien. V anuit die 

sosiale/kulturele perspektief word 'n sisteem geskep om behoeftes, wense en aspirasies van 

personeel en rolspelers buite die sisteem te bevredig (Nadler & Tushman, 1992:41). 

Die argitektuur 

Argitektuur verwys na die infrastmktuur van die korrektiewe sisteem en sluit aspekte in soos 

stmkture, stelsels en prosedures wat die sisteem aanwend om in die behoeftes en aspirasies van 

sy personeel te voldoen. So word die opname- en vrylatingstelsel byvoorbeeld gebmik om die 

administratiewe las te verlig en beheer oor aangehoudenes te vergemaklik. 

Die argitektuur is ook 'n goeie aanwyser van die organisasie se strategiese ingesteldheid omdat 

dit mense rig om aktiwiteite op 'n bepaalde wyse uit te voer. Die korrektiewe sisteem word 

byvoorbeeld gekenmerk deur duidelike rolafbakening deur reels, regulasies en pligstate. Die 

verskeidenheid funksies (beskikking, fisiese versorging, vakkundige dienste, inrigtingskomitees) 

en gespesialiseerdheid daarvan het ook die korrektiewe sisteem genoodsaak om gespesialiseerde 

afdelings te vorm en hierargiee te skep wat die delegering van gesag en verantwoordelikheid 

voorstaan. 

Tydens 'n diagnose van die korrektiewe sisteem moet die impak wat argitektuur op gedrag, 

gesindhede en prestasie maak, bepaal word, ten einde altematiewe te identifiseer wat prestasie 

sal verbeter. Die korrektiewe sisteem gaan juis gebuk onder swak prestasie as gevolg van die 

behoud van tradisionele stmkture, bestuurs- en personeelpraktyke. 

In die lig hiervan is herstmkturering en hergeniering van die korrektiewe sisteem noodsaaklik 

om vemuwing teweeg te bring. Herstmkturering verwys na die verskuiwing, verkleining of 

verwydering van organisasie-eenhede (boxes), terwyl hergeniering (re-engineering) te doen het 

met die verandering van organisasieprosesse (Keidel, 1994; McLagan & Nel, 1995). Hoewel 

herstrukturering meganisties van aard is en die mens as werknemer misken, kan dit voordelig 

aangewend word by die herordening van die korrektiewe sisteem wat mettertyd in burokrasie 

verval het. Hergeniering verwys na verandering in die wyse waarop aktiwiteite uitgevoer word 
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ten einde korrektiewe beamptes en oortreders beter te kan dien en voortspruitend hieruit, alle 

belangegroepe te bevoordeel. 

Hulpbronne 

Hulpbronne sluit hardeware (toerusting en grondstowwe) en sagteware (kennis en kundigheid 

van mense) in, waarvan daar talryke kombinasies is. Hulpbronne hou ook verband met die 

tegnologie wat deur die korrektiewe sisteem gebruik word om aktiwiteite uit te voer, 

byvoorbeeld elektroniese monitering en gerekenariseerde bestuursinligtingstelsels ( opname- en 

vrylatingstelsel, personeel- en logistieke stelsel). 

Argitektuur kan aangepas word na gelang van die organisasie se hulpbronbehoe:ftes. So kan 

gemeenskapskorreksies byvoorbeeld vanuit die gemeenskap bedryf word deur 'n informele 

struktuur daar te stel. Gerekenariseerde inligtingstelsels en elektroniese kommunikasie kan ook 

aangewend word om kommunikasie tussen personeel te vergemaklik. 

Die mens as hulpbron is egter die spil waarom die korrektiewe sisteem draai. Personeel is 

verantwoordelik vir vernuwing in die korrektiewe sisteem en kan dit slegs teweeg bring deur self 

nuwe kennis te bekom, begrip te deel, en hulself en die organisasie deurlopend te verbeter. 

Garvin (1993 :78) gebruik die begrip rethinking en se dat vernuwing by die mens in 'n drie-stap

proses ontvou. Dit is kognitiewe verandering, wat lei tot gedragsverandering, wat op sy beurt 

lei tot beter prestasie. 

Mense word in die korrektiewe sisteem aangestel op grond van hul geskatte potensiaal met die 

hoop dat die persone die verlangde vlakke van prestasie sal behaal. In navorsing is bevind dat 

daar 'n verband tussen individuele eienskappe en prestasie bestaan. Bevindings dui daarop dat 

werkwyses, strukture en bestuursprosesse 'n belangrike rol speel in die ontketening van mense se 

potensiaal (Beer, 1980:90; Lorsch, 1970; Vroom, 1960). Take soos nagdiens, spandiens en 

hospitaalbewaking wat eenvoudig en herhalend van aard is, lei dikwels tot eentonigheid en 'n 

gebrek aan werksbevrediging. Potensiaal kan egter ontketen word deur bykomende 

verantwoordelikhede, soos betrokkenheid by die behandeling en ontwikkeling van oortreders, 

aan korrektiewe beamptes toe te ken. 

Die doeltreffendheid van die korrektiewe sisteem hang dus in 'n groot mate af van individue se 

motiverings- en energievlakke, vaardighede, gesindheid jeens die organisasie, en gewilligheid 

om saam te werk en risiko's te loop. 'n Belangrike beginsel van die sielkunde is dat mense 
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verskil. Elke persoon het sy of haar eie persepsies, persoonlikheid, leervermoens, 

lewenservaring, houdings, oortuigings en aspirasievlakke. Om doeltreffend te wees moet 

bestuurders dus elke werknemer as 'n unieke verpersoonliking van al die gedragsfaktore beskou 

(Beer, 1980; Ivancevich & Matteson, 1990). In die vemuwingspoging word daar dus klem gele 

op gedragsverandering en die aanleer van nuwe vaardighede met die oog op die herskepping van 

die korrektiewe sisteem. 

Die mens het ook 'n groot invloed op die organisasie se ontwerp. Die gemiddelde vlak van 

vaardighede en die verspreiding daarvan in die organisasie is veral tydens die ontwerpfase van 

belang. Porter, Lawler en Hackman (1975:242-243) huldig die mening dat indien die personeel 

oor 'n hoe gemiddelde vaardigheidsvlak beskik, 'n organisasie nie hoogs gestruktureerd hoef te 

wees nie. Wanneer die gemiddelde vaardigheidsvlakke van personeel laag is, word streng 

standaarde gestel, pligte volledig omskryf en streng toesig toegepas. Dit gee aanleiding tot die 

daarstelling van 'n meganistiese organisasie-ontwerp. 

Organisasies waarvan die personeel oor 'n hoe gemiddelde vaardigheidsvlak beskik wat 

eweredig deur die organisasie versprei is, kan van 'n organisasie-ontwerp gebruik maak wat 

individuele vryheid toelaat. Wanneer hierdie hoe vaardighede tot een afdeling (bv. vakkundiges) 

beperk is, kan die organisasie in die afdeling van 'n organistiese struktuur gebruik maak, terwyl 

'n meganistiese struktuur in die res van die organisasie van toepassing is. 

Hoewel die korrektiewe sisteem oor personeel in beide vaardigheidsvlakke beskik, word die 

organisasie in 'n groot mate genoodsaak om 'n meganistiese struktuur aan te hang weens 

taakverantwoordelikhede wat deur wetgewing voorgeskryf word. 

Nie alle individue hou van organisasie-ontwerpe wat deelname, buigsaamheid en vryheid 

voorstaan nie. Die aanname kan dus gemaak word dat individue wat baie waarde aan hul 

onafhanklikheid en selfverwesenliking heg en selfvertroue het, 'n organistiese struktuur sal 

verkies. 

Dit wil dus voorkom of die logika wat die kognitiewe en organisasie-argitektuur verbind, gebruik 

word om vemuwing teweeg te bring. Net so kan die verandering van die mens se ingesteldheid 

en houding as die kragtigste dimensie in die operasionalisering van organisasievemuwing beskou 

word. Dit is egter terselfdertyd ook die moeilikste dimensie om te verander. 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 25 



Sou die bestuur in die korrektiewe sisteem byvoorbeeld vandag besluit om eenheidsbestuur in 

alle tradisionele gevangenisse te implementeer en bewakingsdienste uit te kontrakteer, sal <lit 

raadsaam wees om personeel se potensiaal, vaardighede en ervaring in ag te neem. Personeel 

behoort dus die geleentheid gebied te word om 'n loopbaankeuse binne die nuwe korrektiewe 

milieu uit te oefen. Sodra hierdie proses afgehandel is, behoort aandag geskenk te word aan 

gedragsverandering wat gerig is op die werk wat verrig moet word. 

Kultuur 

Kultuurverandering verwys na 'n verandering in personeel se waardes, norme, gesindhede, 

oortuiginge en gedrag. Verandering aan kultuur hou dus verband met die kognitiewe 

(verandering in denke). Ten einde terminologiese verwarring te voorkom word daar in hierdie 

afdeling 'n duidelike onderskeid tussen begrippe getref. 

Kultuur verwys in die algemeen na 'n patroon van gedeelde waardes, oortuiginge, norme en 

gedrag (Hofstede, 1991; Weeks & Lessing, 1988). In ooreenstemming hiermee postuleer Beyers 

en Trice (1990:4) <lat hierdie waardes, oortuiginge en norme as vanselfsprekend aanvaar word en 

nie altyd sigbaar is nie. Kultuur is vir 'n organisasie soos persoonlikheid vir 'n individu - dit 

verskaf rigting, betekenis en mobiliteit. 

In teenstelling met kultuur, is organisasieklimaat die 'temperatuur' wat op 'n gegewe tyd onder 

die personeel van die organisasie heers. Klimaat dui op die toestand van tevredenheid, 

neutraliteit of ontevredenheid van personeel met die heersende toedrag van gebeure binne die 

organisasie. Klimaat hou volgens Coetzee (1991:58) verband met die meting van personeel se 

persepsies, houdings en moreel teenoor die organisasie, die werk wat hulle doen, die bestuur en 

antler lede van die organisasie. Personeel se persepsies word dus deur hul waardes en 

oortuigings gekleur. Die probleem rondom werksetiek is 'n sprekende voorbeeld van die huidige 

klimaat in die Suid-Afrikaanse korrektiewe sisteem. Dit kan dus gestel word dat kultuur iets is 

wat in die lang termyn ontwikkel, terwyl klimaat kortstondig van aard is en selfs daagliks kan 

verander. 

Waardes is daardie gedrag wat 'n organisasie nuttig en wenslik ag om doelwitte te bereik. Dit is 

die manier waarop die organisasie dinge doen, die manier waarop lede van die organisasie met 

mekaar kommunikeer of teenoor mekaar optree. W aardes begelei die mens in wat gedoen, 

aanvaar en geduld sal word. Dit is die grondslag waarvolgens organisasies en individue hul 

aksies en keuses rig. Reels en regulasies is effektief solank daar iemand is wat <lit kan afdwing, 

terwyl waardes altyd binne die mens teenwoordig is en optrede rig. 
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Waardes is gewoonlik diepgewortelde beginsels wat sigbaar word wanneer die status quo 

bevraagteken word of wanneer mense bedreig voel. So het weerstand ontstaan toe die Suid

Afrikaanse korrektiewe sisteem gedemilitariseer is, toe die beleid rondom regstellende aksie 

ge!mplementeer is en Engels hoofsaaklik as voertaal in gebruik geneem is. In die korrektiewe 

sisteem word waardes ook tans gekenmerk deur 'n kultuur van rigiditeit, streng beheer en toesig, 

en die nougesette uitvoering van reels, regulasies en prosedures. 

Norme, daarenteen, verwys na ongeskrewe en tipies onuitgesproke reels wat die gedrag van 

individue en groepe reel. Sathe (1983:7) omskryf oortuigings as basiese aannames ten opsigte 

van die wereld en hoe <lit werk. Hierdie oortuigings word bepaal en versterk deur persoonlike 

ondervinding. Dit kom tot uiting in die vorm van norme, wat standaarde of maatstawwe is 

waarteen gedrag gemeet word. 

Korporatiewe kultuur blyk dus 'n belangrike invloed op die doeltreffendheid en effektiwiteit van 

'n organisasie te he. Die belangrikste bevinding waartoe gekom is, is <lat korporatiewe kultuur 'n 

direkte invloed het op die strategiese ingesteldheid, argitektuur, personeel en bestuurstyl van 'n 

organisasie (Kilbourne, 1991; Peters & Waterman, 1982; Potter, 1989; Schein, 1987; Weeks & 

Lessing, 1988). 

Soos individue in interaksie met ander verkeer, geaffekteer word deur beleid en prosedures en 

beheer word deur toesighouers, ontwikkel daar persepsies oor hul omgewing wat dikwels 

uitdrukking vind in 'n bepaalde korporatiewe kultuur. V anuit hierdie optredes ontwikkel 

gewoonlik waardes en norme wat die gedrag van mense binne die organisasie rig. Hoe meer die 

waardes gedeel word, hoe sterker raak die organisasie se kultuur wat individue en groepe se 

gedrag be!nvloed (Beer, 1980:96). 

Gedrag kan ook verander word deur nuwe waardes en norme te vestig en deur eksplisiete 

pogings aan te wend om mense op te lei, te ontwikkel en te bemagtig om die nuwe waardes en 

norme te aanvaar. Hierdie waardes en norme kan ook versterk word deur aansporing-, prestasie

evaluering- en beheerstelsels daar te stel wat dit ondersteun. So is sosiale interaksies en 

aanstellingsvereistes ook van kardinale belang in die vestiging en ondersteuning van nuwe 

gedrag (Beer, 1980:99). 
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Die vestiging van 'n nuwe kultuur binne die korrektiewe sisteem word volledig ondervang in 

hoofstuk 5, en daarom word daar nie in hierdie gedeelte aandag geskenk aan die toepassing 

daarvan op die korrektiewe sisteem nie. 

Bestuursbenadering 

Menige navorsers is dit eens dat bestuurders 'n primere invloed op kultuur uitoefen (Schein, 

1984; Schein, 1987; Hofstede, 1991). Daar is ook onteenseglike bewys dat organisasies wat oor 

'n deelnemende kultuur en werkswyse beskik, beter presteer as organisasies wat tradisionele 

bestuursbenaderings handhaaf (McLagan & Nel, 1995; Coulson-Thomas, 1992). 

In 'n organisasie waar samewerking, deelname en gedeelde waardes as kembeginsels beskou 

word, word die bydrae van alle werknemers as noodsaaklik beskou. Organisasiedoeltreffendheid 

is dus 'n funksie van die vlak van werknemerbetrokkenheid en van die mate van deelname in 

besluitneming en probleemoplossing wat in die korporatiewe kultuur gereflekteer word. 

Elke organisasie beskik dus oor 'n eie bestuursbenadering wat rigting gee aan en die grondslag 

daarstel vir daaglikse gedrag binne die organisasie. V anuit 'n menslikehulpbronbestuur-oogpunt 

sou 'n moontlike rede vir die mislukking van deelnemende bestuur binne die korrektiewe milieu 

toegeskryf kan word aan die feit dat bestuurders nie die ondergeskikte waardes, oortuiginge, 

vooroordele, persepsies en houdinge wat deur personeel gedeel word, in ag neem nie. Alleenlik 

indien personeel 'n visie en waardes begin deel, sal verandering bestuur kan word. Die 

onlosmaaklike interaksie tussen deelnemende bestuur en korporatiewe kultuur word ook deur 

verskeie navorsers beklemtoon (Anstey, 1990; Bellingham, Cohen, Edwards & Allen, 1990; 

Kilbourne, 1991; Mitchell en Tucker, 1992; Prentice, 1990; Pretorius, 1995). 

Volgens De Klerk (1989:45) vertolk bestuurders 'n primere rol in die besluitnemingsproses en 

dra hulle dikwels hul waardes en oortuigings oor aan ander in die organisasie. In hierdie verband 

verwys Graves (1986:124) na bestuurders wat hulself as 'n produk van die korporatiewe kultuur 

beskou en missiestellings, strategiee en doelwitte vanuit die bestaande kultuur formuleer -

vandaar die fokus op veilige bewaking in die Suid-Afrikaanse korrektiewe sisteem. 

Korporatiewe kultuur het gevolglik 'n direkte impak op die rigting van die organisasie, maar ook 

'n indirekte impak, deurdat korporatiewe kultuur, wat deur gedeelde waardes verteenwoordig 

word, ook die stelsel, strukture, bestuurstyl en gedrag van personeel beYnvloed. Die wedersyds 

afhanklike verhouding tussen die bestuursfilosofie en korporatiewe kultuur word dus nie net deur 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 28 



die impak van kultuur en besluitneming onderle nie, maar ook deur die feit dat kultuur al die 

ander organisasiekomponente beYnvloed en daardeur beYnvloed word. V anuit 'n holistiese 

perspektief beoordeel, moet die waardes wat korporatiewe kultuur onderle, ook die 

organisasiestrukture, bestuurstyl en strategiese ingesteldheid bei'nvloed. 

Volgens Nel (1990:10) moet enige organisasie wat deelname wil implementeer, eers deur 'n 

proses gaan vir die ontwikkeling van 'n kultuur wat ontvanklik is vir deelname. Die sukses van 

deelname hang dus af van die interaksie tussen die korporatiewe kultuur en gekose 

bestuursbenadering. Kultuurverandering hou dus verband met die organisasie as geheel, soos toe 

daar besluit is om die korrektiewe sisteem se fokus te verskuif na eenheidsbestuur en die 

behandeling en ontwikkeling van oortreders. Dit impliseer dus 'n verskuiwing in denke vanaf die 

tradisionele bestuursbenadering na waardetoevoeging en kwaliteit deur spanwerk en 

werknemerdeelname. 

Uitkomste 

Wereldwyd word daar van organisasies verwag om kwaliteit produkte of dienste tydig en teen 

bekostigbare pryse te !ewer (Boyton & Victor, 1991; Kochan & Useem, 1992; Krafcik, 1988; 

Manning, 1992; Nadler, Gerstein, Shaw & Associates, 1992; Quinn & Paquette, 1990; Snow, 

Miles & Coleman, 1992). Spoed, kwaliteit, koste-effektiwiteit, innovasie en tydige optrede word 

dus as die sleutelkriteria vir die daarstel van wereldklasorganisasies beskou (Fischer, 1993; 

Fombrun, 1992; Galbraith & Lawler, 1993). 

Navorsers (Cohen, 1993; Mohrman, 1993; Quinn & Cameron, 1988) is dit ook eens dat 

organisasies oor bepaalde kwaliteite moet beskik om suksesvol te wees. Hierdie kwaliteite word 

in tabel 2.2 as opponerende pole uiteengesit. Die verwagting is dat daar 'n balans tussen die 

teenoorgestelde pole moet wees ten einde doeltreffendheid en effektiwiteit binne die organisasie 

te bewerkstellig. 'n W anbalans tussen teenoorgestelde pole kan dus spanning veroorsaak en die 

harmonie tussen organisasiekomponente versteur. Die oorbeklemtoning van differensiasie (of 

afdelingvorming) kan byvoorbeeld aanleiding gee tot oorspesialisering en fragmentasie. 

Oordrewe beheer kan weer aanleiding gee tot onverskilligheid, frustrasie en 'n verlaagde moreel. 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 29 



Tabel 2.2: Organisasiekwaliteite (Cohen, 1993; Mohrman, 1993; Quinn & Cameron, 1988) 

Strategiese ingesteldheid 

Konvergensie ( ekstrapolering van 
die huidige na die toekoms) 

Instemming (alignment) random 
die visie en waardes 

Diff erensiasie random areas van 
gespesialiseerde vaardigheid 

Stabiliteit random die doen van 
werk op 'n gestandaardiseerde en 
gesistematiseerde wyse 

versus Divergensie (skep van die toekoms) 

Argitektuur 

versus Buigsaamheid/inskiklikheid (flexibility) 
random die metodes ter bereiking van die visie 
en realisering van waardes 

versus Integrasie random meetbare, klient-gefokusde 
outonome werkseenhede 

versus Verandering random deurlopende 
verbetering, ontwikkeling en leer 

Hulpbronne 

Vermoe (ability) met bet.rek.king tot versus Skepping van potensiaal met betrekking tot 
toekomstige behoeftes watnou gedoen moet word 

Bebeer oor uitkomste, produlqe 
en/of dienste 

versus QutonQmiteit met betrekking tot die 
uitvoering van aktiwiteite 

Tradisioneel is die faktore in die linkerkantste deel van die kolom oorbeklemtoon, wat aanleiding 

gegee het tot die vestiging van meganistiese organisasie-ontwerpe. Organisasies word dus 

genoodsaak om 'n balans tussen opponerende pole te bewerkstellig. 

Hieruit word dus afgelei dat die korrektiewe sisteem sukses kan behaal, rnits daar voortdurende 

interaksie en beweging tussen die sisteem se komponente, en die sisteem en sy omgewing 

bestaan. 

METODES VAN VERNUWING 

Die herontwerp van 'n organisasie is nie 'n maklike proses nie en suksesvolle organisasies het tot 

op hede meer as een benadering gevolg om sukses te behaal. Omdat organisasies van mekaar 

verskil, behoort 'n ontwerp gekies te word wat aan die unieke omstandighede van elke spesifieke 

organisasie voldoen. McLagan en Nel (1995) en Miles, Coleman en Creed (1995) beskryf drie 

ontwerpe wat gevolg kan word, naamlik die herontdekkingsontwerp, die Greenfield-ontwerp en 

die netwerkontwerp. 
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Herontdekkingsontwerp 

Hierdie ontwerp impliseer die terugkeer na vorige suksesvolle organisasievorme. Aanpassings 

word gemaak om ondoeltreffende strategiee en strukture te ondervang. Herontdekking is 

duidelik die maklikste roete om te volg en die mees waarskynlike een om sukses mee te behaal. 

Die sleutel is egter nie net om terug te sny nie, maar om die operasionele logika van vroeer te 

herhaal en om die argitektuur-strategie-hulpbron-pakket ten volle te versterk en te verbeter. 

Volgens Miles et al. (1995:135-136) skep baie organisasies egter vir hulself probleme wanneer 

hulle strukturele en/of strategiese aanpassings maak, aangesien <lit onvoorspelbare gevolge 

inhou. Hierdie aanpassings lyk gewoonlik sinvol vir bestuur en los ook probleme in die kort 

termyn op. Dit het egter emstige gevolge vir die onderliggende operasionele logika of 

organisasie - implikasies wat nie altyd volledig in aanmerking geneem word nie. Vervorming 

ontstaan omdat sisteme probeer kompenseer vir aanpassings, en verdere aanpassings word 

gemaak om die nuwe probleme op te los. Mettertyd verloor die bestuurders en hulle opvolgers 

die vermoe om die aanpassings van die kemeienskappe te skei, en die operasionele sisteem 

verander in 'n versameling dele, in plaas van 'n weldeurdagte, goed gekonstrueerde geheel. 

In die afgelope paar jaar is gepoog om die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste se hoofkantoor 

te verklein met die oog op die delegering van mag, gesag en verantwoordelikheid tot op die 

laagste vlak. Hierdie aksie het hoofsaaklik die uitbreiding van personeel op provinsiale vlak en 

by bestuursareas tot gevolg gehad. Namate daar nie in die doel geslaag is nie, het die 

korrektiewe hoofkantoor weer personeel bygekry om mag en gesag van bo-af af te dwing. 

G reenfield-ontwerp 

Suksesvolle organisasies besef dat probleme wat deur wanpassing veroorsaak word, alleenlik 

deur 'n algehele nuwe ontwerp (Greenfield-ontwerp) oorbrug kan word. Die uitdagings neem 

aansienlik toe vir daardie organisasies wat die Greenfield-ontwerp as opsie oorweeg, omdat <lit 

aanleiding gee tot die totale herontwerp van die argitektuur, strategiese ingesteldheid en 

bestuursfilosofie van die organisasie (Miles et al., 1995:135). 

Dit is moeilik om die Greenfield-ontwerp in groot, gevestigde organisasies soos die korrektiewe 

sisteem te implementeer. In die meeste gevalle is hierdie organisasies se strategiese posisies in 'n 

gevestigde bedryfsmengsel vasgele en is strukture en prosesse rondom die bestaande strategiee 

ontwerp. Die kanse op sukses in kleiner organisasies of outonome eenhede van groter 

organisasies is groter, omdat topbestuur alle strategiese en strukturele veranderinge direk met die 

laagste werkersvlak kan kontrakteer. 
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Nieteenstaande kennis van en begrip vir altematiewe vorme neig bestuurders (met weinig 

sukses) om 'n middeweg tussen verskillende moontlikhede te soek, byvoorbeeld 'n mengsel van 

sentralisering en desentralisering. Indien die korrektiewe sisteem nuwe ontwerpe wil 

implementeer, behoort dit (waar moontlik) eers in 'n kleiner komponent van die sisteem 

uitgetoets te word. Die verkleining van tradisionele gevangenisse kan byvoorbeeld oorweeg 

word om outonome eenhede te skep wat in staat is om die verandering van die tradisionele 

warehousing na eenheidsbestuur te hanteer. 

Netwerkontwerp 

Organisasies behoort netwerkontwerpe as laaste uitweg te oorweeg aangesien die keuse groat 

eise aan bestuur stel. Organisasies word genoodsaak om 'n magdom nuwe eksteme en inteme 

vaardighede aan te leer, en dit kan soms hoogs gevorderde bestuursbeginsels insluit. Netwerk

ontwerpe verg die ontwikkeling van vennootskappe wat mekaar ondersteun en nie sal uitbuit nie. 

Dit is dus aangewese om eers op 'n klein komponent te eksperimenteer ten einde die 

vennootskappe te toets. Miles et al. (1995:138) is van mening dat gevestigde (tradisionele) 

organisasies hierdie benadering kan volg in 'n paging om beter te presteer. 

Die korrektiewe sisteem werk volgens 'n netwerkontwerp wat poog om selfvoorsienend te wees. 

Landbougewasse word aangeplant om in die behoeftes van gevangenesrantsoene te voorsien, 

werkswinkels is daargestel om huishoudelike items soos meublement en klerasie te vervaardig 

en bougroepafdelings is tot stand gebring om gevangenisse en antler geboue op te rig of in stand 

te hou. V akkundiges word as permanente lede van die organisasie aangestel om behulpsaam te 

wees met die behandeling, opleiding en ontwikkeling van gevangenes. Eksteme rolspelers soos 

Nimro vorm ook deel van die netwerk omdat die korrektiewe sisteem nie oor voldoende 

hulpbronne beskik om in die geheel onathanklik te funksioneer nie. 

'n Tweede tipe netwerkontwerp wat Miles et al. (1995) en McLagan en Nel (1995) voorstel, is 

die kanalisering van 'n organisasie se hulpbronne na waar dit die meeste waarde kan toevoeg en 

tot voordeel kan strek van alle rolspelers. Die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste het 'n paar 

jaar gelede die klem na gemeenskapskorreksies verskuif in 'n paging om institusionalisering te 

voorkom, aanhoudingskoste te verlaag en gemeenskapsbetrokkenheid in die behandeling en 

opheffing van oortreders te verkry. Die uitkontraktering van gemeenskapskorreksies, die 

paroolraad en ander eenhede om as outonome, onathanklike en ondersteunende 

besigheidseenhede te funksioneer, is die uiteindelike ideaal van die netwerkontwerp. 
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DIE HERONTWERPPROSES 

Die eerste stap in die bestuur van grootskaalse verandering is om te bepaal of daar 'n behoefte 

(waarom) aan verandering is. 'n Organisasiediagnose word gemaak om probleme te identifiseer 

en te bepaal waar verandering moet plaasvind. Dit gee aanleiding tot die wat (inhoud) van 

verandering, wie (veranderingsagent) verantwoordelik gehou moet word en hoe (metode) 

verandering gaan plaasvind. 

WAT? 

(INllOUD) ) 

Figuur 2.4: Boustene van verandering 

WAAR? 

(KONTEKS) 

WAAROM? 

(BEUOEFU) 

WCE? 
(MEN E) 

HOE? 

(METODE) 

In die literatuur (Dainty & Kakabadse, 1990; Kanter, 1992; Pettigrew, 1989) word na die 

waarom, waar, wat, wie en hoe as die vyf boustene van verandering verwys. Hierdie boustene 

van verandering vorm die fundamentele grondslag in die bestuur van verandering, soos wat uit 

die bespreking hieronder sal blyk. 

Die bepaling van die organisasie se behoefte aan verandering (waarom?) 

Die behoefte aan verandering ontstaan weens die interaksie tussen die organisasie as 

funksionerende entiteit, die teenswoordige en potensiele geleenthede. Hieruit word die gaping 

tussen 'wat is' en 'wat behoort/moet wees' bepaal (Allaire & Firsirotu, 1985; Davis, 1982; 

Tushman, Newman & Nadler, 1989). 

Die konteks van verandering (waar?) 

Die 'waar'-bousteen dra by tot die uitoefening van 'n keuse oor waar die grense van verandering 

neergele moet word. Hier word onderskei tussen tyd (verandering in die kort of lang termyn) en 

plek van verandering. Volgens Stonebraker (in Veldsman, 1994b:12) verwys die plek na 
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verandering intern tot die organisasie, teenoor inklusiewe verandering wat verwys na diepte 

(verandering van elke <lag se aktiwiteite tot waardes en norme), wydte (bv. polities, ekonomies) 

en breedte (plaaslik, nasionaal of intemasionaal). 

Tydens strategiese beplanning en transformasie word die inklusiewe benadering (inteme en 

eksteme omgewingsfaktore) tot verandering toegepas in teenstelling met organisasie

ontwikkeling, wat fokus op die inteme organisasie en die 'hier en nou' van verandering (Bartunek 

& Louis, 1988; Mirvis, 1988; 1990). 

Die inhoud van verandering (wat?) 

Aangesien hierdie navorsing fokus op grootskaalse verandering word daar van die 

veronderstelling uitgegaan <lat die organisasie van een model na 'n ander beweeg. Die gaping 

tussen die bestaande en die verlangde model moet dus oorbrug word om vemuwing te 

bewerkstellig. Dit impliseer dus 'n keuse uit drie basiese organisasiemodelle, naamlik die 

organisasie as 'n: 

D masjien wat uit vaste, vervangbare, losstaande en onpersoonlike komponente bestaan wat op 

lineere wyse funksioneer 

D sisteem wat uit interathanklike eenhede bestaan, inset-proses-uitset-gedrewe is en wat met 

terugvoerlusse aan mekaar verbind word 

D holografiese netwerk soos vroeer in die hoofstuk omskryf (V eldsman, 1994b: 17-19). 

Die 'hoe' van verandering 

Alvorens verandering in 'n organisasie kan plaasvind, is dit noodsaaklik om te besluit watter 

benadering ( organisasie-ontwikkeling, organisasietransformasie of beide) tot verandering gevolg 

moet word. Die vertrekpunt le opgesluit in die kemelemente hieronder uiteengesit. 
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Tabel 2.3: Kernelemente wat as vertrekpunt dien in die veranderingsproses 

KERNELEMENTE RONTRASTERENDE BES,KOUIN,G VAN VERANDERING 

1 
Voorkoms Is verandering 'n eenmalige verskynsel of is <lit 'n voortgesette realiteit 

I 

11 

(Kanter, 1992; Leifer, 1989)? 
Bron Is verandering 'n inherente deel van die realiteit ekstem tot die 

organisasie en/of inherent tot die organisasie self (Bartunek & Louis, 
1988; Bechard & Harris, 1987, Kanter, 1992; Mirvis, 1990; Mohrman 
et al., 1990)? 

Patroon Is die verandering georden en voorspelbaar of beide georden en 
chaoties (Bartunek & Louis, 1988; Bergquist, 1993; Gregersen & 
Sailer, 1993; Mirvis, 1990)? 

Omvang Is verandering eendimensioneel of multidimensioneel (Bartunek & 
Louis, 1988; Mirvis, 1990)? 

Ligging Moet verandering vanuit die huidige of 'n toekomstige perspektief 
beskou word (Hamel & Prahalad, 1989)? 

Fokus Word verandering as die regmaak/oplossing van probleme of as 
vemuwingsproses/transformasie beskou (Kanter, 1992; Mohrman et al., 
1990)? 

Dinamiek Vind verandering evolusioner en/of revolusioner plaas (Kanter, 1992; 
Mirvis, 1990; Tushman et al., 1989)? 

Metode Vind verandering meganisties of organisties plaas (Pascale, 1990; 
Pettigrew & Whipp, 1991)? 

Volgens Veldsman (1994b:9) behoort die vertrekpunt van verandering in ontwikkelende lande as 

'n voortgesette realiteit, intern en ekstem tot die organisasie, georden en chaoties, 

multidimensioneel, toekomsgerig, organisties, vemuwend/transformerend, evolusioner en 

revolusioner, beskou te word. Dit impliseer dus transformasie. 

In teenstelling hiermee word organisasie-ontwikkeling beskou as verandering wat georden, 

eendimensioneel, evolusioner en inherent aan die organisasie is. 'n Verandering vind eenmalig 

plaas, word vanuit die 'hier en nou' beskou, gaan oor die herstel of oplossing van probleme en 

kom in 'n sekwensieel liniere proses voor. 

Organisasies word ook deesdae vrylik herontwerp in 'n poging om die uitkomste in hierdie 

organisasies te verbeter. Dit is dus belangrik om te onderskei tussen herstrukturering 

(herordening van organisasie-eenhede ), hergeniering (herordening van organisasieprosesse ), en 

vemuwing (nuwe denke of organisasiekognisie) ten einde die regte keuses te kan uitoefen. 
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Tabel 2.4: Benaderings tot organisasieherontwerp (aangepas uit Keidel, 1994:14) 

HERSTRUKTURERING HERGENIERING VERNUWING 
Afskaling Prosesbestuur Vonning (/i-aming) -

MET AFORE 
Regskaling Prosesinnovasie W erkspatrone 

Vlakvennindering Prosesherontwe1p Lerend 
TEIKEN Organisasie-eenhede en Organisasiefunksies Individuele, groep- en 

hierargiese vlakke en werksmetodes organisasie-ingesteldheid 
AARD Numeries Tegnies Konseptueel 

L Oorlewing of Taktiese Strategiese voordeel 
1-----

RASIONAA 
herposisionering mededingendheid 

BEVOORDEEL DES Aandeelhouers Aandeelhouers en Aandeelhouers, kliente en 
kliente person eel 

Doeltreffendheid Doeltreffendheid en Doeltreffendheid, ··-
ERIA PRESTASIEKRIT 

klientetevredenheid effektiwiteit, kliente-
tevredenheid en personeel-

E-
KES 

0RGANlSASI 

VERA:NDERLl 

METODE 

Beheer 

Individualisme 
(Burokrasie) 

ontwikkeling 
Beheer en outonomie Beheer, outonomie en 

samewerking 

Sisteem benadering Holistiese netwerk 
(Interathanklikhede) (lntegrasie) 

POSITIEWE EFF EKTE V erlaagde koste Eenvoudiger, vinniger V erbeterde bestuurspraktyke 

iNEGATIEWE 
EFFEKTE 

Organisasietrauma 
werksprosesse 

Organisasie-angs Organisasiefrustrasie 

Nadat 'n keuse oor die benadering tot organisasieherontwerp uitgeoefen is, moet die organisasie

argitektuur opnuut ontwerp word. Astroff en Smith (in Cormack, 1995:8) het 'n tien-punt-plan 

voorgestel om die proses te fasiliteer: 

D Organiseer primer random prosesse en nie random take nie. Identifiseer prosesse wat 

byvoorbeeld betrokkenheid by die behandeling en herinskakeling van oortreders in die 

gemeenskap sal verseker. 

D V erminder die organisasie se bestuursvlakke en maak die hierargie platter. Die daarstel van 

eenheidsbestuur binne gevangenisse kan 'n bydrae lewer aangesien die inrigtingskomitee en 

vakkundige afdelings deel vorm van 'n bestuurspan en nie meer as outonome afdelings sal 

funksioneer nie. 

D Kry selfbestuurde spanne in plek en verleen grater outonomie. Eenheidsbestuur sal 

byvoorbeeld meer gesag en verantwoordelikheid meebring. 

D Koppel doelwitte en evaluering van uitsette aan klientetevredenheid. Die behandeling en 

ontwikkeling van oortreders sal resividisme verminder en tot voordeel van oortreders en die 

gemeenskap strek. 

D Maak spanne (nie individue nie) die fokus van organisasie-ontwerp en -prestasie. Die 

implementering van eenheidsbestuur sal hierdie aspek ondervang. 
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0 Kombineer bestuurs- en niebestuursverwante aktiwiteite sover moontlik. Seltbestuurde 

spanne kan byvoorbeeld verantwoordelik gehou word vir die keuring, opleiding en plasing 

van personeel. 

0 Benadruk die feit dat elke werknemer 'n verskeidenheid vaardighede sal moet ontwikkel. 

Hier word veral gedink aan vaardighede wat verband hou met probleemoplossing en 

besluitneming in spanverband. 

0 Lig personeel in en verskaf opleiding op 'n net-betyds-, nodig-om-te-presteer-basis. 

0 Verhoog betrokkenheid tussen personeel, kliente en ander rolspelers. Die oortreder, 

slagoffers en ander rolspelers behoort byvoorbeeld betrek te word wanneer besluite geneem 

word oor vrylating of uitplasing in die gemeenskap. 

0 Vergoed spanuitsette eerder as slegs individuele prestasie. 

'Wie' moet verandering teweeg bring? 

Geen vemuwingspoging kan suksesvol geYmplementeer word sonder werknemers en ander 

belangegroepe se ondersteuning en aanvaarding van die nuwe denkrigting nie. Verandering 

vereis dus dat een of meer persone, partye en/of instellings 'n bydrae moet lewer om die behoefte 

aan verandering binne 'n organisasie aan te spreek. 

Verskeie navorsers (Greengard, 1993; Cormack, 1995) is van mening dat dit noodsaaklik is om 

'n transformasieforum, wat uit 'n kombinasie van personeel en ander partye bestaan, te vestig. 

Hierdie forum is daarvoor verantwoordelik om: 

0 'n konseptuele model daar te stel 

0 strukture, sisteme, prosesse en rolle uit te klaar 

0 ondersteunende stelsels daar te stel 

In die transformasieproses is die rol van menslikehulpbron-praktisyns (MHP's) hoofsaaklik die 

van veranderingsagent, fasiliteerder en opleier. Omdat die rol van die MHP nie duidelik in die 

proses van organisasievemuwing gedefinieer word nie, word van die praktisyn verwag om die 

inisiatief te neem by die uitklaring van sy rol. Hoewel topbestuur gewoonlik die riglyne vir en 

die rigting van organisasievemuwing neerle, verhoed dit nie die MHP om ook 'n bydrae te lewer 

me. 
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RED ES VIR MISLUKTE HERONTWERPE 

Navorsers (Chang, 1994; Cormack, 1995; Davenport, 1995) huldig die mening dat 70% van die 

organisasies wat herontwerpinisiatiewe ondemeem, onsuksesvol is. Die swak resultate word aan 

die volgende oorsake toegeskryf: 

D Topbestuur wat nie die proses ondersteun nie 

D Middelbestuur wat pogings verydel om groot veranderinge te implementeer 

D Lynbestuur wat nie aanspreeklik gehou word vir die implementering van intervensies nie 

D V akbonde en antler rolspelers wat nie by die transformasieproses betrek word nie 

D Die vemuwingsproses wat nie aanvaar word deur die persone wat die werk moet doen nie 

D Die transformasieproses wat nie tydig en voldoende befonds word nie 

D Die omgewing waarin die organisasie besigheid doen, verander voordat die nuwe ontwerp 

gei'mplementeer is 

D V erandering word op korttermynresultate gerig terwyl 'n langtermynstrategie die groei en 

oorlewing van die organisasie kan verseker 

D 'n Wanbalans bestaan tussen organisasiekomponente 

D Werksonsekerheid 

D Die transformasieproses wat swak gekommunikeer en bemark word 

D Weinig integrasie van die verskillende prosesse. 

Ten einde suksesvol te wees, moet die faktore wat 'n organisasie radikaal verander, in 

aanmerking geneem en deeglik deurdink word. Die strategiee wat vemuwing teweeg moet 

bring, moet duidelik en ondubbelsinnig wees. 'n Gei'ntegreerde organisasieherontwerp moet 

fokus Op wereldklasbestuurspraktyke SOOS diensuitnemendheid, VOOrtreflikheid, doeltreffende 

hulpbronbenutting en finansiele mededinging. Hierdie inisiatiewe moet egter in balans gehou 

word met ewe belangrike en gei'ntegreerde inisiatiewe soos die bemagtiging van mense, 'n 

doelwitgerigte fokus, die verbetering van kennis en vaardighede en eenheid in diversiteit. 

DIE ETIEK VAN HERONTWERP 

Die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste was verplig om na die verkiesing in 1994 vrywillige 

en gedwonge pakkette aan 'n groot aantal personeellede toe te staan en om personeel te verplaas 

ten einde wanbalanse wat in die verlede ontstaan het, reg te stel. Veral blanke, manlike top- en 

middelvlakbestuurders is deur die afdankings geraak in 'n poging om gelyke verteenwoordiging 

in die bestuurskader te bewerkstellig. Hierdie afdankings het by wyse van vervroegde aftrede en 

skeidingspakkette geskied. 
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Werkloosheid is een van die grootste maatskaplike en ekonomiese brandpunte wat Suid-Afrika 

tans in die gesig staar. Die afdankings verhoog werkloosheid in 'n groot mate. V anwee 'n 

gebrek aan vaardighede en geleenthede het baie van hierdie mense geen altematief nie, behalwe 

om hulle tot misdaad te wend ten einde hulself en hul gesinne te kan onderhou. 

Om die verlies aan werk te voorkom behoort organisasievemuwing dus vir die herontplooiing 

van mense voorsiening te maak. Ander metodes moet ook gevind word om mense van werk te 

voorsien of by te staan om in die marksegment opgeneem te word. 

SAMEVATTING 

Tydens organisasievemuwing blyk dit belangriker te wees om op langtermynstrategiee eerder as 

op korttermynresultate te konsentreer. Indien personeel as die belangrikste hulpbron beskou 

word, kan die korrektiewe sisteem nie bekostig om sy menslike hulpbronne as uitruilbare dele 

van 'n groot masjien te beskou nie, en daarom is herstrukturering of herordening nie die 

aangewese metode vir organisasievemuwing nie. 

V oorts word die afleiding gemaak dat die hiperturbulente, komplekse en onvoorspelbare 

omgewing waarin die korrektiewe sisteem horn bevind, van horn vereis om weg te beweeg van 

die beskouing dat 'n organisasie enersyds 'n masjien is wat uit vaste, vervangbare en losstaande 

komponente bestaan wat op lineere wyse funksioneer, of andersyds 'n sisteem is wat uit 

interafhanklike eenhede bestaan wat met terugvoerlusse aan mekaar verbind is. Hoewel die 

beginsels van die masjienburokrasie en sisteembenadering steeds in baie organisasies voorkom, 

is daar 'n tendens om hedendaagse organisasies al hoe meer as sosiale netwerke te benader omdat 

alle organisasiekomponente met mekaar verband hou en 'n impak op mekaar het (Mitroff, 1985; 

Mitroff & Mohrman, 1986). 

Deur die werklike stand van die organisasie te vergelyk met die verlangde stand, kan 'n plan vir 

organisasievemuwing ontwikkel word. Om die dimensies binne elke organisasiekomponent te 

identifiseer wat verandering noodsaak, behoort 'n evaluering van elke komponent en 

subkomponent gemaak te word. Die regte organisasie-ontwerp, die kwaliteite van die regte 

mense en die bestuursbenadering hang dus af van die uitkomste wat verlang word (Beer, 

1980:104). Hoewel organisasies die herontwerpproses met twee komponente in plek kan begin, 

kan sukses slegs behaal word wanneer al drie organisasiekomponente in harmonie verkeer. 
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Faktore wat dus 'n bydrae kan lewer om te bepaal of organisasie-intervensies genoodsaak word, 
is die volgende: 

0 Is daar ooreenstemming tussen die organisasie en sy omgewing? 

0 Is die organisasie-ontwerp van so 'n aard dat ditsy strategiee ondersteun? 

0 Is die organisasie se kultuur en bestuursbenadering in lyn met sy strategiese ingesteldheid? 

'n Nuwe organisasie-ontwerp kan slegs suksesvol geimplementeer word indien alle lede van die 

organisasie hulle tot die vemuwing verbind. 'n Bereidwilligheid om in menslike bates te bele 

ontstaan gewoonlik wanneer 'n nuwe strategie en argitektuur deur die meerderheid personeel 

aanvaar word en 'n bestuursfilosofie wat die strategie en argitektuur ondersteun, geartikuleer 

word. Hierdie vereistes vorm 'n raamwerk vir diagnose en die suksesvolle implementering van 

'n nuwe organisasie-ontwerp. 

Bestuur se bereidwilligheid om organisasievemuwing met groot en tydige beleggings te 

ondersteun, raak 'n kritieke kwessie, veral namate meer organisasies besef dat hulle hul 

mededingende voordeel kan verhoog deur organisasievemuwing. W anneer organisasies hulle 

fokus op waardetoevoeging verskerp, word van hulle vereis om nuwe vaardighede in die bestuur 

van afwaartse en opwaartse verhoudinge aan te leer. 

Namate potensiele geleenthede eskaleer, word vemuwing 'n deurlopende proses en word daar 

van organisasies verwag om voortdurend die ooreenstemming tussen die omgewing en die 

organisasie te toets - 'n proses wat netwerkontwerpe fasiliteer. Enkele organisasies sal egter 

beide netwerkontwerpe en nuwe vaardighede ontwikkel sonder om groot veranderinge in hul 

bestuursfilosofie aan te bring. Daar is bevind dat die organisasies wat die mees suksesvolle 

herontwerppogings gerapporteer het, 'n bestuursfilosofie volg wat deur leidinggewende 

organisasies wereldwyd gedeel word (Miles et al., 1995:142-143). 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 40 



HOOFSTUK 

Drn PENOLOGIESE STELSEL IN 

PERSPEKTIEF 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPKTIEF 



1100 

INLEIDING 

Sisteme, strukture en bestuursbenaderings word dikwels gebruik sender om na te dink oor hoe 

of vir watter doel dit ontwikkel is, of hoekom dit in die eerste plek ge1mplementeer is. 

Aangesien hierdie aspekte selde ontleed word, is dit noodsaaklik om die historiese agtergrond 

van nader te beskou ten einde die kragte wat verandering binne die korrektiewe sisteem dryf, 

te verstaan en die sisteem soos wat dit tans daar uitsien, in konteks te plaas. 

Om die doel te bereik word Greiner se vyf fases van organisasie-ontwikkeling (kreatiwiteit, 

rigtinggewing, delegering, koordinering en interafhanklikheid) gebruik om die Lievegoed

model (pioniers-, differensiasie- en integrasiefase), wat as basis dien, aan te vul (Mauer, 1970; 

Greiner, 1972). 

PIONIERSFASE 
G 
R 
0 KIU}A 'ITIWJ~IT 

0 
T 

1' 
0 
R 

G 
A 

N 
I 

s 
A 

s 

E 

~ 

K 
L 
E 

N Leierskapskrjsi 

ONVOLWASSE 

RIGTING 

Outonomie
krisis 

DIFFERENSIASIEFASE 

DELEGERING 

Behccrkrisis 

KOORDINASIE 

Rompslomp
krisis 

VOLWASSENHEIDSVLAK VAN ORGANISASIE 

INTEGRASIEFASE 

I ~'Eru\FRA KLlKHEID 

Declname..krisis 

VOLWASSE 

Figuur 3.1: Fases van organisasie-ontwikkeling (aangepas uit Mauer, 1970; Greiner, 1972) 

Hoewel hierdie fases (uiteengesit in figuur 3.1) in 'n chronologiese volgorde bespreek word, 

beteken dit nie <lat die korrektiewe sisteem noodwendig van die een na die antler fase beweeg 

nie. Verskillende fases is ook dikwels tegelykertyd in die sisteem waarneembaar en kom 

veral voor waar nuwe afdelings tot stand kom of herorganisering plaasvind. Die begin van 

een fase impliseer ook nie noodwendig die afsluiting van die vorige fase nie. 

ORGANISASIEVERNUWllllG: 'Ill PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 42 



llOOFSTUI( 3: DIE PENOLOGIESE STHSEL rm PERSPEKTIEF 

DIE PIONIERSFASE 

Die pioniersfase word gekenmerk deur kreatiwiteit en innovering omdat daar besin word oor 

die doe! en lewensvatbaarheid van die korrektiewe sisteem of 'n nuwe afdeling ~inne die 

sisteem. Personeel het die vryheid om skeppend te wees, is gemotiveerd en weet presies wat 

van hulle verwag word. Leierskap is duidelik en personeel werk as 'n groep saam om 

organisasiedoelwitte te bereik. 

...:; Die totstandkoming van gevangenisse kan dus terugherlei word na 'n behoefte wat ontstaan 

het om oortreders te straf vir hul wandade en die gemeenskap teen misdadigers te beskenn. 

Een van die belangrikste oogmerke van gevangenisowerhede was en is nog steeds ( eie 

invoeging) om veiligheid en beheer binne gevangenisse te verseker (Bartollas en Miller, 

1978:57). Om die bereiking van hierdie doelwitte moontlik te maak is reels, prosedures en 

beleid gefonnuleer wat aan personeel die sanksie verleen vir die uitoefening van gesag en 

beheer. 

'n Eenvoudige funksionele struktuur is ontwikkel, spesifieke poste is aan individue toegeken 

en elke pos is behoorlik omskryf om voorsiening te maak vir elke moontlike situasie wat in 

die gevangenis kan voorkom (Neser, 1993:82). Dit het tot gevolg gehad dat die gevangenis 

ontwikkel het in 'n masjienburokrasie wat bestaan het uit vaste, alleenstaande, onafuanklike 

en onpersoonlike komponente wat op 'n lineere wyse gefunksioneer het. Hierdie 

veiligheidsbewuste en voorskriftelike omgewing het aanleiding gegee tot 'n beheptheid met 

beheennaatreels, die nougesette nakoming van voorskrifte en foutlose administrasie. 

Figuur 3.2: Masjienburokrasie 01 eldsman, 1994a: 18) 
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Weber (in Archambeault & Archambeault, 1982:69), wat alombekend was as een van die 

vroegste ontleders van die burokratiese benadering ( 1864-1920), het geglo 'n vaste en 

voorgeskrewe werksprosedure hou die voordeel in dat krisisse nie sommer in die 

werksituasie sal ontstaan nie, aangesien personeel deeglik met hul take vertroud is en 

gedwing word om hul verpligtinge nougeset volgens voorskrifte na te kom. 

Die pioniersfase kom gewoonlik tot 'n einde wanneer die grootte van die korrektiewe sisteem 

toeneem, die sisteem nie meer met verandering in sy omgewing tred hou nie, probleme met 

kommunikasie ervaar word, besluitneming oneffektief raak en bestuurskonflik moeilik 

opgelos word. In die differensiasiefase word hierdie leierskapskrisis oorkom deur 'n nuwe 

rigting in te slaan (Mauer, 1970:3). 

DIE DIFFERENSIASIEFASE 

In hierdie fase verskuif die fokus na vertikale en horisontale differensiasie en geografiese 

verspreiding omdat die korrektiewe sisteem te doen het met 'n groter en komplekser sisteem. 

Vertikale differensiasie verwys na die hierargie wat geskep word om die delegering van 

gesag en verantwoordelikheid te bewerkstellig. Horisontale differensiasie verwys na 

spesialisering en afdelingvorming. Hoe groter die verskeidenheid funksies in die korrektiewe 

sisteem wat gespesialiseerde kennis en vaardighede verg, hoe meer afdelings word gevorm. 

Ligging speel 'n rol in die sin dat hoe verder 'n organisasie se takke geografies van mekaar 

verwyderd is, hoe komplekser raak kommunikasie, koordinasie en beheer (Robbins, 

1998 :4 78-486). 

Bogenoemde faktore bemoeilik die bestuur van die korrektiewe sisteem. Dit verminder 

topbestuur se vem1oe om direkte beheer oor die aktiwiteite in die sisteem toe te pas, 

oneffektiewe kommunikasie kom voor, vinnige en akkurate besluitneming vind moeiliker 

plaas en omslagtige werksprosedures veroorsaak onnodige rompslomp. 

Hierdie oneffektiewe bestuurspraktyke frustreer laervlakbestuurders wat meer 

besluitnemingsbevoegdhede wil he met betrekking tot besluite wat hulle direk raak, en 

veroorsaak mettertyd 'n outonomiekrisis. Hoewel delegering die enigste oplossing vir 

hierdie krisis blyk te wees, is bestuurders dikwels onwillig om verantwoordelikheid en gesag 

te delegeer. Delegering hou egter die voordeel in dat topbestuur al hulle energie aan 

(strategiese) langtermynbeplam1ing kan wy terwyl die laervlakbestuurders hulle afdelings 

relatief outonoom kan bestuur. 
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Delegering veroorsaak mettertyd 'n beheerkrisis. Topbestuur voel dat hulle op operasionele 

vlak beheer verloor oor die werksaamhede, terwyl laervlakbestuur van mening is dat 

topbestuur dikwels verandering wil afdwing sonder om insette van praktykfunksionarisse te 

verkry. Wanneer dit gebeur, is topbestuur geneig om bepaalde funksies weer te sentraliseer, 

wat nie aangewese is nie. 

Hierdie beheerkrisis word gewoonlik opgelos deur inteme beheersisteme (inspektorate) te 

ontwikkel en personeelpraktisyns, voorsieningsbeamptes en rekenkundiges te betrek. Sodra 

dit gebeur, kom die lyn-en-staf-organisasiestelsel tot stand. Staffunksionarisse lewer 'n 

ondersteunende diens aan lynfunksionarisse en is verantwoordelik vir die koordinering van 

logistiek, finansiele en personeelaangeleenthede. Hierdie koordineringsaksies veroorsaak 

eiesoortige probleme. Dit gee aanleiding tot administratiewe rompslomp, en die operasionele 

werkers voel dat hulle toegegooi word met reels, regulasies en beheerprosedures wat nie met 

hul primere taak verband hou nie. 

Konflik ontstaan ook mettertyd tussen lyn- (vakkundiges ingesluit) en staffunk:sionarisse. 

Hierdie eenhede (lyn-, staf- en vakkundige afdelings) raak ongekoordineerd, met ander 

woorde die verskillende afdelings verstaan nie meer hoe hulle inmekaar pas en hoe die 

interaksie met mekaar behoort te wees nie. Kommunikasie raak 'n emstige probleem en 

funksionele empires kom tot stand. Omdat 'n bepaalde <liens deur elke afdeling (empire) 

binne die korrektiewe sisteem gelewer word, is hierdie afdelings slegs besorg oor die 

bereiking van hul eie doelwitte en word die sisteem as geheel misken. 'n Gebrek aan 

samewerking, deelname en 'n gedeelde visie in hierdie fase dui op 'n behoefte aan oorgang na 

die integrasiefase. 

DIE INTEGRASIEFASE 

Wanneer daar 'n opeenvolging van aktiwiteite binne die korrektiewe sisteem voorkom wat uit 

stabiele en betroubare prosesse voordeel kan trek, bestaan die moontlikheid vir die 

ontwikkeling van kemwerkspanne wat op hulself aangewese is. Hierdie moontlikheid is deur 

die Departement raakgesien, en semi-outonome eenhede (beskikking, fisiese versorging, 

inrigtingskomitees, vakkundige dienste en paroolrade) is binne die gevangenissisteem 

gevestig. 
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In die literatuur (Clegg, 1990; Lessing, 1982) word die sisteem omskryf as 'n netwerk van 

interafhanklike subsisteme (afdelings) wat voortdurend in wisselwerking met mekaar is om 'n 

gemeenskaplike doel te bereik. Die gevangenis as sisteem bestaan dus uit verskillende 

subsisteme, waar die uitsette van die een subsisteem as insette van die volgende subsisteem 

<lien. Doelwitte kan slegs bereik word as daar ooreenstemming tussen die subsisteme bestaan 

en die mense (intern en ekstem) wat by die sisteem betrokke is, hulself verbind tot 

afhanklikheid en onderlinge samewerking. Sodra 'n gevangene die sisteem (gevangenis) 

verlaat, behoort daar nie sprake van resividisme te wees nie. Indien wel, kan aanvaar word 

dat die behandelings- en opheffingsproses nie suksesvol was nie (Bruyns, 1997 :31 ). 

FAMILIE VAN GEVANGENES 

INSET 
GEVONNISTt 

GEVANGENE 

~ 

GEMEENSKAP 

STAAT 

PROSES 

TERUGVOER (RESIDIVISME) 

Figuur 3.3: Die gevangenis as sisteem (Bruyns, 1997:29) 

EKONOMIE 

/ 

VAKBONDE 

UITSET 
GEREHABILITEERDE ... 

PERSOON 

Gevangenisowerhede het wereldwyd besef <lat 'n af de ling se bydrae tot die bereiking van 

organisasiedoelwitte grootliks afhang van sy interaksie met en afhanklikheid van antler 

afdelings binne die orgamsas1e. Ten einde die probleme wat in die differensiasiefase 

ondervind is, te ondervang is 'n multidissiplinere benadering binne die gevangenissisteem 

gevestig. 

Hoewel die verskillende afdelings relatief onafhanklik funksioneer, het voorstanders van die 

sisteembenadering geglo <lat die interafhanklikheid van aktiwiteite die verskillende afdelings 

sou dwing om meer afhanklik van mekaar te wees en in die proses deelname sou bevorder. 
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Dit het egter nie gerealiseer nie, omdat hierargiese strukture, tradisionele bestuurspraktyke en 

uiteenlopende ideologiee (institusionalisering versus gemeenskapskorreksies en veilige 

bewaking versus behandeling) steeds verdeeldheid tussen afdelings veroorsaak. Gevangenis

owerhede hang ook reeds vir dekades 'n inset-gedrewe strategie (Harding, 1997:19) en 'n 

geslotesisteem-benadering aan. Klem word gele op die uitvoering van daaglikse aktiwiteite, 

die nakoming van gevestigde prosedures en foutlose administrasie. Pogings word aangewend 

om selfvoorsienend te wees en saver moontlik van interne hulpbronne gebruik te maak. 

In teenstelling hiermee is die tendens wereldwyd om oop penologiese sisteme daar te stel wat 

fokus op die 'suksesvolle' behandeling, ontwikkeling en herinskakeling van oortreders in die 

gemeenskap. Die klem verskuif dus na uitset-gedrewe strategiee met 'sukses' as die maatstaf 

waarteen prestasie gemeet word (Harding, 1997:19). Gevangenisowerhede word deesdae ook 

al hoe meer as sosiale sisteme beskou wat op deelname en diversifisering van werksaamhede 

fokus. 

Die mees resente ontwikkeling is gelee in die daarstel van selfbestuurde spanne en netwerk

ontwerpe (Coulson-Thomas, 1992; Miles et al., 1995; McLagan & Nel, 1995; Ashkenas, 

Ulrich, Jick & kerr, 1995; Overholt, 1997). Organisasies wend hierdie ontwerpe aan om 

enersyds die probleme wat met tradisionele werkswyses ondervind word te ondervang en 

andersyds werknemerdeelname en -betrokkenheid te verhoog met die oog op verbeterde 

prestasie, produktiwiteit en effektiwiteit. 

Die potensiaal om 'n verskeidenheid aktiwiteite oor grense heen te integreer is ook 

raakgesien, en pogings word tans aangewend om eenheidsbestuur in Suid-Afrikaanse 

gevangenisse te vestig met die oog op die optimalisering van behandeling en 

ontwikkelingsprogramme. 

Selfbestuurde spanne 

Bergmann en De Meuse (1996:39) beskryf spangebaseerde bestuur as 'n evolusionere proses 

waarin spanlede bemagtig word om alle besluite relevant tot die funksionering van 'n 

bepaalde eenheid of projekspan, self te neem. 'n Selfbestuurde span word gedefinieer as 'n 

groep mense wat van 'n verskeidenheid hulpbronne en tegnologie gebruik maak en wat 

saamwerk om 'n bepaalde <liens of produk te lewer wat aan voorafbepaalde doelwitte en 

standaarde voldoen (Chiat, 1998:491). 
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Om verandering van tradisionele werkgroepe na selfbestuurde spanne teweeg te bring vereis 

dus die aanleer van nuwe werkswyses en bestuurspraktyke. Paste wat in die verlede aan 

individue toegeken is of take wat deur 'n enkele persoon uitgevoer is, word saver moontlik in 

spanverband uitgevoer. Die volgende is kenmerkende eienskappe van selfbestuurde spanne: 

D Die spanlede verrig verskeie funksies en het verskeie vaardighede (multi-skilling) wat 

hulle in staat stel om hul werksaamhede in spanverband uit te voer. Korrektiewe 

beamptes wat in 'n gevangenis werk wat eenheidsbestuur toepas, sal byvoorbeeld 

daarvoor verantwoordelik wees om gevangenes te dissiplineer, hulle te klassifiseer, 

werkstoewysings te doen, opleiding en behandelingsprogramme aan te bied en 

aanbevelings met betrekking tot die vrylating of uitplasing van gevangenes te doen. 

Volgens McLagan & Nel (1995:76--78) kan selfbestuurde spanne permanent of tydelik 

van aard wees. Die kantore waar gevangenes opgeneem en inligting herkodeer word, is 

permanent van aard. Hoewel inrigtingskomitees, paroolrade en korrektiewe rade 'n 

permanente deel van die penologiese stelsel uitmaak, is dit voorbeelde van tydelike 

ontwerpe wat van tyd tot tyd byeenkom om bepaalde take te verrig. 

D Skeiding van lyn- en staffunksies is waarskynlik die grootste oorsake vir lae produktiwiteit 

en die onderbenutting van hulpbronne. In 'n selfbestuurde span neem die spanlede 

funksionele en staffunksies oor. Die uitdaging is om waarde aan die organisasie toe te 

voeg. Funksionele afdelings binne die eenheidsbestuurskonsep neem byvoorbeeld voile 

verantwoordelikheid vir die totale proses - van opname tot uitplasing van die gevangene. 

Staffunksies soos begrotings, aankope, personeelaanstellings, -opleiding en -plasing, 

dissiplinering en prestasiebestuur word in spanverband behartig met die ondersteuning van 

stafspesialiste waar nodig. 

Dit mag klink asof selfbestuurde spanne hul primere taak opsy skuif, maar die teendeel is 

eerder waar. Bulle aanvaar verantwoordelikheid en word aanspreeklik gehou vir besluite 

en afwykings wat mag voorkom. Spanne neem ook beter besluite omdat behoeftes 

persoonlik ervaar word (McLagan & Nel, 1995:83). 
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0 Die spankonsep impliseer dat alle spanlede na 'n gemeenskaplike doel streef. Die twee 

mededingende substruktuur-ideologiee, naamlik die bewakings- en behandelingsideologie 

word dus as 'n eenheid saamgesnoer. Dit het tot gevolg dat bewakingspersoneel, 

vakkundiges en staffunksionarisse gedeelde doelwitbereiking ontwikkel en mekaar nie 

meer vir swak besluite of onbetrokkenheid kan blameer nie. Wanneer spanne self besluit 

oor rolle wat vervul en doelwitte wat bereik moet word, ontstaan groepskohesie en 

verbondenheid. Spanne leer om saam besluite te neem oor wat gedoen moet word, wie wat 

sal doen, en hoe die span homself sal bestuur (McLagan & Nel, 1995:83). 

0 Hoewel die tradisionele bestuursfunksies (beplanning, orgamsermg en beheer) steeds 

waarde het, word die fokus verskuif na die aanwending daarvan in spanverband. Spanne 

word verantwoordelik gehou vir take en bestuursfunksies wat tradisioneel deur 'n 

bestuurder of toesighouer uitgevoer is. Die jaarlikse beplanning, beraming en besteding 

van fondse word deur die spanlede behartig. Hulle werk onder minimum toesig van 'n 

selfaangewysde leier. Hierdie leier kan ook wissel na gelang van spanbehoeftes of 

spesialis-kennis oor 'n bepaalde onderwerp of funksie. 

Spanne beskik oor besluitnemingsbevoegdhede, wat beteken dat spanlede die vryheid het 

om deel te neem aan strategiese beplanning, die oplossing van probleme en die monitering 

van uitsette. Spanlede aanvaar ook die verantwoordelikheid om mekaar op te lei en 

struikelblokke tussen ander eenhede of selfbestuurde spanne te verwyder ten einde 

samewerking en koordinasie te bewerkstellig. Die fokus is dus op selfbestuur. 

Vanuit 'n transformasie-oogpunt word die verskil tussen 'n tradisionele werkgroep (afdeling) 

en 'n selfbestuurde span in tabel 3.1 uitgebeeld as die wegbeweeg van 'n 'ek'- na 'n 'ons'

benadering. Hierdie transformasie is soortgelyk aan wat Mosley, Pietri en Megginson (1996) 

beskryf as transformele leierskapsontwikkeling. Dit is ook soortgelyk aan wat Beer, 

Eisenstat en Spector (1990); Momman, Mohrman, Ledford, Cummings, Lawler en 

Associates (1989); en Tichy en Devanna (1986) beskryf as organisasietransformasie. 
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Tabel 3.1: Die verskil tussen 'n tradisionele werkgroep en 'n selfbestuurde span (Chang 
& Curtin, 1994; McLagan & Nel, 1995) 

TRADfSlONELE WERKGROEP SELFBE J'UUROE SPAN 

0 "Ek"-benadering 0 "Ons"-benadering 

0 Bestuurder/leier word aangewys 0 Leiersrolle word gedeel of geroteer 

0 Individue word verantwoordelik gehou vir 0 Span word verantwoordelik en aanspreeklik gehou 

werksuitsette vir resultate/uitsette 

0 Doelwitte word as vanselfsprekend aanvaar en 0 Doelwitte word gesamentlik bepaal en in 

word individueel nagestreef spanverband nagestreef 

0 Pligte word deur individue uitgevoer 0 Aktiwiteite word in spanverband uitgevoer 

0 Fokus op aktiwiteite van afdeling met min 0 Fokus op gehalte, produktiwiteit en effektiwiteit 

waardetoevoeging tot organisasie van die organisasie as geheel 

0 Aktiwiteite word gemeet (aantal personeel opgelei, 0 Resultate/uitsette word gemeet (sukses behaal in 

hoeveelheid aanrandings, vrylatings, ens.) behandeling, ontwikkeling en resividisme) 

0 Bestuurders neem besluite, en werk word aan 0 Gerig op konsensusbesluitneming, en aktiwiteite 

individue gedelegeer word gedeel 

0 Wend individue selektief aan. Die bestuurder weet 0 Optimale benutting van spanlede se vaardighede, 

die beste vermoens, idees en ervaring 

0 Bestuurdergedrewe 0 Klientgedrewe 

0 Geisoleerde spesialiste 0 Multivaardige personeelkorps 

0 Nakoming van voorskrifte en pligstate 0 Vervul rolle met enkele riglyne 

0 Baie bestuursvlakke 0 Min bestuursvlakke 

0 Fokus op departemente of afdelings 0 Fokus op organi_sasie as geheel 

0 Gesentraliseerde beheer deur toesighouers 0 Seltbestuur en -beheer 

0 Werk volgens voorskrifte en prosedures 0 Werk word gerig deur waardes en beginsels 

0 Outokratiese leierseienskappe 0 Deelnemende leierseienskappe 

0 Hoe bestuursverbondenheid 0 Hoe werknemerverbondenheid 

N etwerkontwerpe 

'n Netwerkontwerp het die uitkontraktering van hulpbronne en bestaande eenhede binne die 

korrektiewe sisteem en die inkontraktering van hulpbronne of kundigheid ten doel. Hierdie 

eenhede vervang nie die kembesigheid van die korrektiewe sisteem nie, maar funksioneer 

vanuit die eksteme omgewing as outonome, onafhanklike en ondersteunende 

besigheidseenhede. 
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Netwerkontwerpe het nie die ontwikkeling van 'n nuwe organisasiefase ten doel nie, maar 

eerder 'n terugkeer na die pioniersfase. Waar die korrektiewe sisteem in die verlede tot 'n 

komplekse meganistiese masjienburokrasie verhef is, word die sisteem in teenstelling hiermee 

herontwerp om grensloosheid teweeg te bring en die sisteem met sy omgewing te Iaat 

harmoniseer. Hierdie verskuiwing erken die beperkinge van die volgende tipes 

organisasiegrense (Ashkenas et al., 1995:3): 

0 Vertikaal: tussen vlakke en range van mense 

0 Horisontaal: tussen funksionele grense en dissiplines 

0 Ekstem: tussen die sisteem en die gemeenskap wat hy <lien 

0 Geografies: tussen landsgrense, kulture en markte 

In die netwerkorganisasie word hierdie grense dus nie gebruik om mense, take, prosesse en 

plekke van mekaar te skei nie, maar eerder om idees, inligting, talent, vergoeding en aksies te 

verskuif na waar dit die meeste benodig word of waarde kan toevoeg (Ashkenas et al., 1995; 

McLagan & Nel, 1995). 

GBMBENSKAPSK0RREKSIES 

· VOEOING~

omNSTE 

Figuur 3.4: Die netwerkorganisasie 

Uit- en inkontraktering 

PAR().01-RAAO 

BEWAKINOSDIENSTE· 

Uit- en inkontraktering is 'n sinvolle opsie om te gebruik om waarde toe te voeg, omdat dit 

bepaalde voordele vir beide die korrektiewe sisteem en kontrakterende organisasie inhou. 

Die inkontraktering van bekwame en gespesialiseerde kundigheid soos personeelpraktisyns, 

rekenaarspesialiste, opvoedkundiges en maatskaplikes (om maar net 'n paar te noem) hou die 

voordeel in dat die korrektiewe sisteem: 

0 horn kan toespits op kembesigheidstrategiee soos die behandeling en ontwikkeling van 

oortreders 
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1100 T I 3. OIE PrnOLOCllE ~ ll: 

0 nie nodig het om komplekse infrastruk:ture daar te stel vir die lewering en instandhouding 

van personeel-, finansiele en logistieke dienste, rekenaarnetwerke en antler verwante 

dienste nie 

0 se administratiewe las met betrekking tot dienste wat tradisioneel self behartig is, 

verminder word 

0 se oorhoofse koste en personeelkoste soos vergoeding, pensioen, mediese fondse en ander 

verwante koste drasties verlaag kan word 

In teenstelling hiermee kan kontrakteurs hul produktiwiteit verhoog om hul inkomste te 

verbeter. Entrepreneurskap en nuwe werkskeppingsinisiatiewe kan ook hieruit voortspruit. 

Dit impliseer byvoorbeeld die voorsiening van gevangenisklerasie aan die korrektiewe 

sisteem, terwyl addisionele inkomste genereer kan word deur die marksegment te vergroot. 

Hierdie geleenthede bring ook vir beide partye nuwe uitdagings, soos die ontwikkeling van 

nuwe werkswyses en bestuurspraktyke. Uitkontraktering van eenhede soos menasies, 

gevangeniskombuise, werkswinkels, landbougrond en die uitverhuring van masjinerie, 

toerusting en gevangenesarbeid kan ook lonend raak vir beide die kontrakteur en die staat. 

Die begrip 'uitkontraktering' verwys nie net na privatisering nie, maar impliseer ook die 

toekenning van kontrakte aan die korrektiewe sisteem se eie personeel. Hierdie benadering 

het verskeie voordele, waarvan die verkleining van die permanente diensstaat moontlik die 

belangrikste is. 

Uitkontraktering as opsie impliseer dus dat die volgende afdelings nie noodwendig deel van 

die korrektiewe sisteem hoefte wees nie: 

0 Dienste wat verband hou met die fisiese versorging van gevangenes soos mediese sorg en 

voedingsdienste 

0 V akkundige dienste, byvoorbeeld sielkundige, maatskaplike en opvoedkundige dienste 

0 Privaat sekuriteitsmaatskappye wat bewakingsfunksies (nagdiens, toegangsbeheer, 

gevangenebeheer, spanbewaking en selfs begeleidingsdienste) kan oorneem 

0 Gemeenskapskorreksies en paroolrade 

0 Werkwinkels, fabrieke en landboubedrywighede 

0 Die logistiekafdeling kan byvoorbeeld ontbind, en eksterne verskaffers kan hulpbronne, 

toerusting en produkte direk aan funksionele afdelings verskaf 
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Die uit- en inkontraktering van dienste is op sigself nie 'n nuwe konsep in die penologiese 

stelsel nie. In die afgelope eeu het vrywilligers en niewinsgewende organisasies soos Nimro 

deelgeneem en bydraes gelewer in 'n poging om oortreders te rehabiliteer. 'n Verskeidenheid 

dienste word ook op kontrakbasis deur eksteme beraders, sielkundiges en konsultante 

voorsien. Hier word veral gedink aan gemeenskapsgebaseerde instansies wat programme in 

lewensvaardighede, alkohol- en dwelmmisbruik aanbied. 

FAKTORE WAT DIE BEHOEFTE AAN UITKONTRAKTERING VERSTERK 

Gevangenisowerhede het oor die jare heen gegroei tot administratiewe burokrasiee waarin 

gestandaardiseerde behandelings- en bewakingspraktyke toegepas is. Gevangenisowerhede is 

ook in baie opsigte selfvoorsienend, veral op die gebied van voedselverbouing, die 

vervaardiging van meublement en klerasie en die instandhouding van fasiliteite (Bowman, 

Hakim & Seidenstat, 1994:25). 

Die implementering en instandhouding van doeltreffende behandelingsprogramme in Suid

Afrikaanse gevangenisse word voortdurend deur 'n personeel- en akkommodasietekort 

gekortwiek. So byvoorbeeld was die personeeltekort in 1998 nagenoeg 6 000 (Botha, 

1998:13). Wat hierdie situasie vererger, is die feit <lat die gevangenisse landwyd met 

ongeveer 47 000 gevangenes oorbevolk is (Jaarverslag, 1998a:2). Volgens hierdie Jaarverslag 

(1998a:2) sien die nasionale besettingsvlakke van gevangenisse vir die afgelope vyf jaar soos 

volg daar uit: 

SELAKKOMMODASIE BES'ETT G OORBEVOLK 
1994 95 695 113 856 19.0% 
1995 94 381 112 572 19.3% 
1996 96 329 125 750 30.5% 
1997 99407 142 410 43.3% 
1998 99294 146 278 47.3% 

Volgens statistiek was daar in die 1998-verslagjaar 'n gemiddeld van 34 031 parolees en 

toesiggevalle onder korrektiewe toesig. Die totale gevangenesbevolking in Suid-Afrikaanse 

gevangenisse het ook in die afgelope drie jaar drasties toegeneem (Jaarverslag, 1997a:3, 

Jaarverslag, 1998a: 1 ): 

--O-~O-iR_T_RE_D_E_R_S __ IN __ A_ANH ___ O_VD __ IN __ G ____ ~--~-,----J-99_6 __________ 1_997------.-------19-98-

Totale gevangenesbevolking I 125 750 I 142 410 I 146 278 
I Ongevonnistegevangenes I 33 424 I 41435 I 54 121 I 
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Die toename het tot gevolg dat gevangenisowerhede nie meer met die groeiende 

gevangenesbevolking kan tred hou nie. Die afskaffing van die doodstraf en die toename in 

geweldsmisdaad het die Suid-Afrikaanse regsplegingstelsel byvoorbeeld genoodsaak om 

langer gevangenisstrawwe op te le. Baie van hierdie langtermyngevangenes word in 

gevangenisse aangehou wat nie vir die doel ontwerp is nie. 

Daar is ook toenemende druk op die staat om die belastinglas te verminder, die staatsdiens te 

verklein en bestuurspraktyke en werkswyses te begin volg wat die effektiwiteit van die 

staatsdiens kan verhoog. Die verbintenis van die staat tot 'n markgerigte ekonomie word 

gekritiseer, omdat privatisering van die staatsdiens nie tot sy reg kom nie en daar nie groter 

beweeglikheid in die arbeidsmag is nie. 

Die eise wat die nuwe arbeidswetgewing aan werkgewers stel, kan 'n groot versnelling in die 

groeiende neiging tot uitkontraktering meebring. Die nuwe arbeidswetgewing sluit in die Wet 

op Arbeidsverhoudinge, die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die Wet op Billike 

Indiensneming. 

Gevangenisowerhede sal steeds 'n gesamentlike verantwoordelikheid met die verskaffer van 

die uitgekontrakteerde diens he jeens werknemers wat sekere take uitvoer - ondanks die feit 

dat hulle die werknemers nie meer regstreeks in diens neem nie. 

Hierdie faktore het penoloe tot die besef gebring dat die privaat sektor 'n groter rol in die 

bestuur en bedryf van die korrektiewe sisteem kan speel. Net soos verskeie owerheidsdienste 

( soos vullisverwydering, vervoer en gesondheidsdienste) oor die j are heen gepri vatiseer is, is 

daar tot die besef gekom dat die uitkontraktering van verskeie dienste deur die korrektiewe 

sisteem ook moontlik is. 

Hoewel uitkontraktering die korrektiewe sisteem toelaat om horn meer op kernbedrywighede 

toe te spits, behoort dit nie as oplossing vir alle inteme probleme beskou te word nie. Dit is 

nie 'n eenvoudige proses nie en het verskeie regs-, finansiele en maatskaplike implikasies. 
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INTERNASIONALE TENDENSE 

Mediese, tandheelkundige en psigiatriese sorg was van die eerste dienste wat deur privaat 

praktisyns gelewer is. Namate uitkontraktering as praktyk posgevat het, is alkohol- en 

dwelmprogramme, oortrederberading, opleiding m vakmanskap en voedingsdienste op 

kontrak aangebied (Bowman, Hakim & Seidenstat, 1992; 1994; Cikins, 1986). Meer 

onlangse ontwikkelinge sluit in die uitkontraktering van die opname- en klassifikasieproses, 

rehabilitasieprogramme, die uitplasing van oortreders, asook parool en korrektiewe toesig 

(Bowman et al., 1992; 1994; Chi, 1989; Harding, 1997). Hierdie navorsers maak ook melding 

van staffunksies wat uitgekontrakteer word. Die mees resente ontwikkelinge op die gebied is 

die finansiering, ontwerp, oprigting en bestuur van gevangenisse deur privaat ondememings 

(Bowman et al., 1992:4). 

Voorstanders van uitkontraktering glo dat dienste deur die privaat sektor meer doeltreffend en 

koste-effektief gelewer kan word as wat die staat dit kan doen (Bowman et al., 1994:55). 

Omdat privaat instansies op die opemark meeding, argumenteer hulle, sal hierdie instansies 

die beste kwaliteit teen die laagste koste kan lewer, en sodoende kan 'n mededingende 

voordeel behou word. 

In die Verenigde State van Amerika (VSA) word daar, met die uitsondering van nege state, 

van uitkontraktering gebruik gemaak. Baie min navorsing is egter tot hede gedoen om die 

koste tussen staats- en geprivatiseerde gevangenisse te vergelyk. 'n Ondersoek in die VSA 

deur Camp en Camp (in Bowman et al., 1994:56) het in 1984 aan die lig gebring dat, uit 52 

privaat korrektiewe inrigtings, drie uit elke vier 'n besparing in koste meegebring het. Daar is 

ook bevind dat 22 van die grootste inrigtings ongeveer 26 persent minder betaal het vir 

ingekontrakteerde dienste. Ses inrigtings het aangedui dat hulle ongeveer 17 persent meer 

betaal het. Dit word toegeskryf aan kontrakte wat onder druk van 'n hofbevel onderteken is. 

Die betaling van markverwante salarisse, kontantbetaling vir dienste en produkte, en 

intensiewer ondersoeke na verskaffers wat dienste of goedere teen laer koste kan voorsien, is 

as hoofrede vir besparings aangedui. 

Gemeenskapsgebaseerde dienste 

Gemeenskapsgebaseerde dienste soos halfweghuise, voor-vrylatingsentrums, vrylatings- en 

uitplasingsprogramme, asook sentrums vir alkohol- en dwelmmisbruik is lank reeds in 

verskeie werelddele in gebruik. In die algemeen hou hierdie gemeenskapsgebaseerde dienste 

meer voordele as nadele vir gevangenisowerhede in. 
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Volgens Bowman et al. (1994:118) is die uitkontraktering van korrektiewe toesig en parool 

wereldwyd aan die toeneem omdat dit meer koste-effektief in die gemeenskap aangebied kan 

word. Korrektiewetoesig-beamptes en paroolbeamptes word ook in 'n toenemende mate as 

hulpbronbestuurders in die gemeenskap aangewend en vervul me meer net 'n 

diensverskaffers- rol nie. Permanente personeelaanstellings word ook vervang deur 

vrywilligers en kontrakwerkers wat volgens behoefte aangestel word. 

Besluite oor parolering word in alle state in die VSA deur outonome gesag hanteer. 

Korrektiewe beamptes word by paroolsittings betrek om verslag te doen oor oortreders se 

gedrag en aanpassing in die gevangenis (Harding, 1997:93). 

In sekere state, soos Florida, word privaat beheerde gevangenisse verbied om by die 

klassifisering van gevangenes betrokke te raak. In Australie (Queensland) is daar, in 

teenstelling met wat in Florida plaasvind, 'n kontrak aan 'n maatskappy met die naam van die 

Arthur Gorrie Correctional Centre toegestaan om alle nuut gevonniste oortreders in 

gevangenisse op te neem, te evalueer en behulpsaam te wees met die opstel van 

vonnisprogramme (Harding, 1997:92). 

Volgens Harding (1997:92) was die toekenning van hierdie tipe kontrak 'n fout - nie net in 

terme van aanspreeklikheid nie, maar ook in terme van die vermoe van privaat bestuurde 

gevangenisse om verantwoordelikheid te neem vir die bedryf van die gevangenissisteem as 

geheel. 

Aanwending van oortreders 

Privaat instansies en die gemeenskap het die afgelope dekade toenemend van 

gevangenisarbeid begin gebruik maak. Met die verligting van maatreels wat die gebruik van 

gevangenisarbeid verbied, het verskeie state in Amerika oar die jare heen gevangenisarbeid 

begin uitverhuur. So word gevangenes byvoorbeeld gebruik om telefoniese hotel- en 

vliegtuigbesprekings te doen. Volgens Sexton (in Bowman et al., 1994:56-57) het oortreders 

uit die inkomste wat in die eerste jaar gegenereer is, oor die $13 000 aan belasting, $15 000 

aan losies in gevangenisse en $11 000 aan slagoffervergoeding betaal. 

In Suid-Afrika word die gebruik van gratis gevangenesarbeid sander vergoeding beperk tot 

staatsinstellings. Gevangenes word egter teen 'n minimale dagtarief aan die plaaslike 

gemeenskap beskikbaar gestel. Streng beheer word egter toegepas oor die tipe arbeid wat 

verrig mag word. 'n Sisteem om vergoeding te doen is nag nie in Suid-Afrika in gebruik nie. 
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'n Veld wat nog weinig ontgin is, is die aanwending van gevangenes, parolees of toesiggevalle 

in die daaglikse aktiwiteite van die korrektiewe sisteem. Oortreders wat oor bepaalde 

vermoens, kundigheid en vaardighede beskik, kan byvoorbeeld onder leiding van personeel 

aangewend word om administratiewe en operasionele funksies te vervul. Gevangenes wat 

hulself reeds bewys het, kan ook byvoorbeeld betrek word by die voorkoming van geweld, 

dwelmmisbruik en antler verwante oortredings binne die gevangenisopset (Toch, 1994:69). 

Die navorser het in die vroee negentigerjare te Krugersdorpgevangenis 'n groep gevangenes 

opgelei in die vrylatingsbeleid en in die uitwerk van vrylatingsdatums. Hierdie groep 

gevangenes het antler gevangenes van raad bedien en het sodoende die werklas van die 

inrigtingskomitee verlig, terwyl klagtes en versoeke binne die gevangenis drasties afgeneem 

het. 

Die benutting van antler kategoriee oortreders (parolees of toesiggevalle) om toegangsbeheer, 

nagdiens, spanbewaking en antler venvante take as deel van hul vonnis te verrig behoort ook 

ondersoek te word. 

Gevangenisindustriee en die privaat sektor 

In die afgelope dekade was daar 'n hernieude oplewing in gevangenisindustriee en 

vakopleiding. Gevangenisindustriee bied geleenthede aan gevangenes om vaardighede aan te 

leer, verminder ledigheid, voorsien 'n bron van inkomste aan oortreders en die staat, en 

voorsien produktiewe dienste aan die staat of gemeenskap. 

Al die state in Amerika het een of antler gevangenisindustrie wat deur die staat bedryf word. 

In 1987 was daar 40 privaat beheerde industriee by 26 staatsinrigtings in werking (Auerbach, 

Sexton, Farrow and Lawson; in Bowman et al., 1994:119). In enkele state word industriele 

programme in fasiliteite op die gevangenisterrein deur privaat instansies bedryf. Hierdie 

fasiliteite word deur privaat instansies self opgerig of van die staat gehuur. In antler state 

voorsien die korrektiewe sisteem die fasiliteite en bewakingspersoneel, terwyl privaat 

instansies die materiaal voorsien en gevangenisarbeid huur (Mullen, Chabotar & Carrow; in 

Bowman et al., 1994:119). 
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Algemeen 

Die gebruik van privaat instansies om voedsel aan gevangenes te voorsien is ook aan die 

toeneem, en 'n aantal organisasies bied reeds 'n verskeidenheid opsies spesifiek vir die 

korrektiewe sisteem aan waaruit 'n keuse gemaak kan word om in spesifieke behoeftes te 

voorsien. Volgens Mullen, Chabotar & Carrow (in Bowman et al., 1994:118) word privaat 

kontrakteurs ook gebruik om instandhoudingswerk en vervoerdienste te voorsien. 

Uitkontraktering word in 'n mindere mate op die terrein van veiligheid en sekuriteit gebruik. 

Weerstand in die gebruik van privaat kontrakteurs vir veiligheidsdienste is in ooreensternming 

met die hoe prioriteit wat gevangenisowerhede op veiligheid en die beheer van oortreders 

plaas. Hierdie tendens is egter besig om veld te verloor namate voorsiening gemaak word vir 

die bestuur en bedryf van inrigtings deur privaat instansies. 

Privaat bestuur 

Die grootste besparings en potensieel grootste uitbreidings vind plaas in die oprigting en 

privaat bestuur van gevangenisse. Volgens Bowman et al. (1994:6-7) wissel die besparing 

met privaat bestuur tussen vyf en vyftien persent. Hoe groter die inrigting, hoe goedkoper 

blyk die bedryf daarvan te wees. Dit word toegeskryf aan 'n verhoging in koopkrag, 'n 

afname in arbeidskoste en die vervanging van personeel deur elektroniese monitering en 

beheer daar te stel. 

Kostevergelykings tussen privaat en openbare inrigtings word egter bemoeilik omdat daar 

soveel veranderlikes voorkom. Die grootte van inrigtings, aanhoudingstydperke, 

sekuriteitsvlakke en verskeidenheid dienste aan oortreders is enkele faktore wat 'n invloed het 

op die akkurate berekening van koste. 

In die VSA was privaat ondememings tot 1984 beperk tot laesekuriteitsinstellings en 

gemeenskapsgebaseerde fasiliteite soos halfweghuise en aanhoudingsentrums vir onwettige 

irnmigrante, vrouens en jeugdiges (Bowman et al., 1994; Hansen, 1991). Sedertdien is daar 

ook voorsiening gemaak vir die aanhouding van gevangenes in minimum-, medium- en 

maksimumsekuriteit-gevangenisse. Hierdie inrigtings het sedert 1984 ook in grootte 

toegeneem. Aanvanklik is kontrakte vir 80-bed-fasiliteite toegestaan terwyl groottes tussen 

500 en 600 die norm begin raak (Hansen, 1991:21-28). Teen einde 1995 was daar reeds 57 

659 oortreders in 92 privaat beheerde inrigtings in aanhouding (Harding, 1997:4). 'n Nuwe 

konsep, 'huur 'n sel', het ook posgevat met die idee dat die staat gevangenisselle sal huur om 

oorbevolking te verminder (Hanson, in NIC, 1992:3). 
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Australie en die Verenigde Koninkryk is die enigste ander lande wat oor privaat beheerde 

gevangenisse beskik, terwyl Nieu-Seeland, Kanada en Suid-Afrika in die proses van 

implementering is. Australie het teen einde 1996 sewe privaat inrigtings met 'n kapasiteit van 

ongeveer 1 782 oortreders in bedryf gehad. Die verwagting is dat Australie teen die einde van 

die eeu oor elf privaat inrigtings sal beskik wat ongeveer 20 persent van hul gevangenes

bevolking sal kan huisves. Aan die einde van 1996 was daar ook ongeveer 3 490 oortreders 

in ses privaat inrigtings in Engeland en Wallis in aanhouding (Harding, 1997:4-7). 

ARGUMENTE VIREN TEEN PRIVATISERING/UITKONTRAKTERING 

MacGowan (in Leech, 1997:412) is van mening <lat daar nie so iets soos privaat gevangenisse 

is nie. In opvoedkundige of gesondheidsinstellings word daar 'n onderskeid gemaak tussen 

privaat en staatsinstellings omdat daar bepaalde kriteria vir toelating tot die fasiliteite is, soos 

die vermoe om te betaal of keuringskriteria wat gebruik word vir toelating. Hierdie beginsels 

is nie van toepassing op korrektiewe inrigtings nie. Privaat gevangenisse is dus nie privaat 

nie en word beter beskryf as privaat beheerde of uitgekontrakteerde inrigtings. 

Besware teen uitkontraktering (Shaw, in Leech,1997:412-414) word hieronder opgeweeg teen 

die argumente ten gunste daarvan (MacGowan, in Leech, 1997 :414-415). 

Die staat kan nie van hul regsaanspreeklikheid of verantwoordelikheid vir die aanhouding van 

gevangenes afstand doen nie. Tradisioneel is die ontneming van 'n individu se vryheid by die 

staat gesetel. Die delegering van hierdie verantwoordelikheid moet op etiese gronde 

(winsbejag) heroorweeg word. 

Die staat behou beheer oor arrestasie, verhoor en vonnisoplegging terwyl paroolrade besluit 

oor die vroeer vrylating of uitplasil!g van oortreders. Net soos in enige ander gevangeni.s 

word van personeel verwag om verantwoordelikheid te aanvaar vir die menswaardige 

aanhouding, behandeling el'l' ontw.ikkeling van oortreders (eie toevoeging). Daar bems dus 'n 

verantwoordelikheid op alle personeel om regverdig en objektief verslag te doen oor die 

aanpassing en vordering van oortreders. Die teenargumente blyk emosioneel belaai te wees, 

want waar ook al die vonnis uitgedien word, bly dit die plig van die instansie om die 

opgelegde vonnis te administreer. 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 59 



K IEf 

Uitkontraktering van korrektiewe dienste aan privaat maatskappye skep inherente konflik van 

belange tussen 'n maatskappy se begeerte om wins te maak en die staat se pogings om 

alternatiewe te ontwikkel vir die aanhouding van verskillende kategoriee oortreders. 

Daar was nog altyd wins ter sprake op die penologiese terrein. Gevangenisse wat deur 

kontrakteurs gebou word, verskaffers van boumateriaal, voedsel en ander hulpbronne of 

dienste doen dit beslis nie sonder om 'n wins te maak nie. MacGowan merk tereg op dat 

privaat maatskappye gebruik word om die kembesigheid te behartig en nie soseer ingestel is 

op wins nie. 

Terwyl personeelvergoeding en byvoordele ongeveer twee derdes van die operasionele kostes 

van die korrektiewe sisteem uitmaak, is verskeie privaat maatskappye van mening dat die 

inkorting van salarisse en byvoordele een manier is om wins te optimaliseer. Huidige 

salarisse en byvoordele vir personeel is ontoereikend in vergelyking met die 

verantwoordelikhede, kompleksiteit en die hoe vlakke van stres en gevaar wat gepaard gaan 

met die beroep. Die werwing van bevoegde en gekwalifiseerde kundiges sal dus verhinder 

word deur 'n verlaging in salarisse en byvoordele. 

Daar word nie in Suid-Afrika onderskei tussen die salarisse van personeel in die dissipline

beroepsgroep wat primer vir bewakings- en begeleide dienste aangewend word en die van 

personeel wat betrokke is by die fisiese versorging en behandeling van oortreders nie. Sou 

bewakings- en begeleide dienste aan privaat sekuriteitsmaatskappye uitgekontrakteer word en 

salarisse markverwant aangepas word, sal die personeel wat vir die behandeling en 

ontwikkeling van oortreders aangewend word, beter vergoed kan word. Probleme wat in 

Suid-Afrika ondervind word met die werwing en behoud van vakspesialiste kan waarskynlik 

opgelos word deur markverwante vergoeding op kontrakbasis aan te hied. 

Huidige personeel-gevangene-verhoudings is reeds te hoog om die verlangde vlakke van 

veilige bewaking te handhaaf. Die vermindering van personeel mag winste vir privaat 

maatskappye teweeg bring, terwyl sekuriteit in die proses ingeboet word. 

Ander maniere soos elektroniese monitering en toegangsbeheer kan aangewend word. Die 

personeel-gevangene-verhouding kan ook verbeter word deur personeel wat tradisioneel in 

Suid-Afrikaanse gevangenisse vir spanbewaking, nagdiens en begeleide dienste gebruik word, 

met goedkoper arbeid te vervang. 
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Hoewel privaat maatskappye argumenteer dat hulle inrigtings goedkoper kan bedryf as die 

staat, sal die staat nog steeds koste moet aangaan om kontrakte op te stel en te moniteer, en sal 

die staat die risiko van die moontlike bankrotskap van die privaat maatskappye en antler 

verskuilde koste moet dra. 

Beheer en monitering van privaat maatskappye deur die korrektiewe sisteem is onnodig. Die 

staat is sonder twyfel in beheer - gegewe die standaard minimum reels en formele inspeksies 

deur instansies soos die Rooi Kruis, Departement van Justisie en antler rolspelers. 

SAMEVATTING 

Gevangenisowerhede bied, tradisioneel aan hul aard, weerstand teen die privatisering van 

gevangenisse of eenhede daarvan, terwyl 'n groot verskeidenheid gespesialiseerde en 

gemeenskapsgebaseerde dienste eeue lank reeds deur die privaat sektor behartig word. 

Hierdie weerstand word dikwels aangewakker deur ongegronde vrese dat personeel hul werk 

sal verloor of dat die staat beheer oor inrigtings sal verloor. Hierdie vrese ontstaan gewoonlik 

weens 'n gebrek aan inligting of weens oningeligtheid. 

Die vraag wat ontstaan, is of enigiets verander het? Wat verander het, is hoe die <liens 

gelewer word, nie hoe daarvoor betaal word nie. Die staat is steeds nou betrokke by die 

beskerming van die belastingbetaler se geld. Die staat sal egter moet leer om realistiese 

doelwitte te ontwikkel en standaarde daar te stel waarteen die prestasie van die privaat 

kontrakteur gemeet kan word. Dit behoort te geskied sonder oordrewe inmenging in die sake 

van die privaat kontrakteur en sonder die instelling van onnodige en burokratiese rompslomp 

(Bowman et al., 1992:228). 

In 'n vergelykende studie wat gedurende 1987-1988 in die state van Massachusetts en 

Kentucky gedoen is, is bevind dat privaat beheerde inrigtings oor jonger en minder ervare 

personeel beskik. Personeel se vergoeding was laer (gedeeltelik omdat hulle minder ervaring 

het) as hul ewekniee in die staatsdiens (Bowman et al., 1994:198). Daar is ook bevind dat 

personeel werksaam in privaat beheerde inrigtings baie meer entoesiasties was oor hul werk, 

meer betrokke is by hul werk, en meer belang gestel het om met oortreders te werk. Uit 'n 

bestuursoogpunt is bevind dat privaat beheerde inrigtings meer aanpasbaar is en dat 

beheermaatreels minder voorkom. Hierdie faktore in privaat beheerde gevangenisse blyk 'n 

bydrae te lewer tot 'n meer aangename klimaat vir beide personeel en gevangenes (Bowman et 

al., 1994:199). 
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Brakel (in Bowman et al., 1994:226) het in sy navorsing bevind <lat privaat beheerde 

gevangenisse deur oortreders hoer aangeslaan word op fisiese verbeteringe, instandhouding en 

higiene; personeelvaardighede en karakter; werkstoewysing; godsdienssorg en berading; 

klagtes en versoeke; korrespondensie en telekommunikasie en eksteme kontakte. Op areas 

soos veiligheid, sekuriteit, klassifikasie, mediese sorg, voedsel, opvoeding, dissipline en 

toegang tot regsverteenwoordiging was daar 'n balans tussen negatiewe en positiewe aspekte. 

Twee areas wat negatiewe aanslae ontvang het, is rekreasie en vrylatingsprosedures. 

Laasgenoemde was egter nie onder privaat beheer nie. 

In die lig van wat gese is oor uit- en inkontraktering wil dit tog voorkom of 'n bydrae gemaak 

kan word tot kwessies soos ledigheid in gevangenisse, indiensneming, opleiding, koste

effektiwiteit, gemeenskapsbetrokkenheid, slagoffervergoeding en die waardigheid van die 

oortreder. 

Die vraag wat mag ontstaan, is wie uit "privatisering" voordeel trek. In die eerste plek baat 

die gemeenskap daarby omdat die oortreder slagoffervergoeding kan doen, belastingpligtig 

kan wees en vir aanhoudingskoste kan betaal. Die gemeenskap het ook toegang tot 'n 

werkersmag wat andersyds ledig of werkloos is. Werkspasie op gevangenisterreine kan deur 

privaat instansies voordelig aangewend word, hetsy deur self fasiliteite op te rig of deur 

bestaande fasiliteite teen bekostigbare pryse van die staat te huur. 

Tweedens kan oortreders voordeel trek omdat hulle die geleentheid gebied word om 

vaardighede aan te leer, 'n addisionele inkomste te verdien en verantwoordelikheid te neem 

vir hul <lade deur te betaal vir huisvesting en restitusie. 

Hoewel ledigheid 'n groot probleem onder die gevangenesbevolking is en hydra tot geweld, 

bendebedrywighede, dwelmmisbruik of vandalisme, moet die aanwending van 

gevangenesarbeid steeds met groot omsigtigheid uitgeoefen word. Aspekte soos blootstelling, 

verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, opleiding en menseregte moet in ag geneem word. 

Daar word tot die slotsom gekom <lat die staat en privaat sektor 'n middeweg behoort te vind 

om die beste van twee werelde saam te snoer ten einde die krisisse wat gevangenisowerhede 

ervaar, so effektief moontlik op te los. Bowman et al. (1992; 1994) is van mening <lat daar nie 

onderskei moet word tussen staats- en privaat bestuurde inrigtings nie en stel voor dat die 

fokus met die oog op die verbetering van die korrektiewe sisteem as 'n geheel op 

vennootskappe moet val. Navorsing op die gebied sal egter noodsaaklik wees aangesien die 

benadering nog nie ondersoek is nie (Harding, 1997:119). 
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INLEIDING 

Die navorser is deeglik bewus van die feit dat die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste besig 

is om bepaalde strukture, prosesse en stelsels in plek te kry en dat baie van die probleme wat 

in hierdie hoofstuk beskryf word, in 'n groot mate deur hierdie nuwe inisiatiewe aangespreek 

word. 

Die doel van hierdie hoofstuk is om die huidige stand waarin die korrektiewe sisteem horn 

bevind, te beskryf. Benewens 'n beskrywing van die struktuur, ideologie en samestelling van 

die sisteem is die doel ook om probleemareas wat verandering noodsaak, te identifiseer. 

Aandag word geskenk aan die strategiese ingesteldheid, argitektuur en gedrag binne die 

sisteem. 

AGTERGROND 

Die Suid-Afrikaanse korrektiewe sisteem is volgens die land se nege provinsies georganiseer 

en maak voorsiening vir 'n nasionale hoofkantoor, nege provinsiale kantore en 144 

bestuursareas wat 222 gevangenisse republiekwyd in stede, dorpe en afgelee plattelandse 

gebiede bedien. Hierdie organisasie-eenhede word in drie kategoriee bedryf, naamlik 

funksionele dienste, bedryfsteun en hulpbronbestuur (Jaarverslag, 1998a; Persal, 1998). 

Die gevangenisse self verskil in menige opsig van mekaar. Gevangenesgetalle wissel tussen 

sestig tot etlike duisende per gevangenis. Gevangenes word gekategoriseer na gelang van die 

risiko wat hulle inhou vir antler gevangenes, die personeel en die gemeenskap. Die 

verskillende kategoriee gevangenes word afsonderlik aangehou in minimum-, medium- of 

maksimumsekuriteit-gevangenisse. Gevangenes word ook geklassifiseer in voorregte-groepe 

vir doeleindes van gedragsregulering. 

Die gevangenismileu omsluit twee mededingende substruktuur-ideologiee, naamlik die 

bewakingsideologie, met die fokus op die veilige bewaking van en beheer oor gevangenes, en 

die behandelingsideologie, wat die menswaardige aanhouding en behandeling van oortreders 

vooropstel. Gemeenskapskorreksies word ook as alternatiewe vonnisopsie aangewend, wat 

andersoortige werkswyses met betrekking tot toesig, behandeling, ontwikkeling en 

gemeenskapsinskakeling vereis. 
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Die personeelsamestelling in die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste is ook uiteenlopend. 

In klein gevangenisse word van een korrektiewe beampte verwag om verskeie rolle te vervul 

terwyl daar in 'n groter opset van 'n bepaalde groep beamptes verwag word om 'n 

gespesialiseerde rol te vervul. Anders as in antler organisasies bevind korrektiewe beamptes 

selfs op die laagste vlak van taakuitvoering hulself in 'n bestuurs- of toesighoudende 

hoedanigheid - hetsy dit oor personeel, gevangenes, parolees oftoesiggevalle is. 

Statistiek dui daarop dat die korrektiewe sisteem mensintensief is, in teenstelling met antler 

organisasies wat personeelintensief is. Teen 31 Desember 1998 was daar 'n totaal van 146 

278 oortreders onder die beheer van die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste en 30 199 

permanente lede in diens van die Departement (Jaarverslag, 1998a:2,39). Word die personeel 

uitgesluit van gevangenisadministrasie en personeeldienste wat nie direk betrokke is by die 

veilige bewaking van gevangenes nie, beteken dit 'n verhouding van ongeveer sewe 

gevangenes vir elke personeellid. 

Op 18 Augustus 1998 het die personeelsamestelling in die korrektiewe sisteem soos volg daar 

uitgesien (Persal, 1998). Personeelgetalle word tussen hakies langs elke personeelkategorie 

aangedui. 
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Figuur 4.1: Personeelsamestelling 
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PERSONEELKATEGORIEE 

Bewakingingsdienste (16 080) 
Personeeldienste (5 199) 
Gevangenisadministrasie (2 704) 
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Die agt bree kategoriee is vir doeleindes van die studie soos volg saamgestel: 

D Bewakingsdienste: Inteme en eksteme bewaking 

D Personeeldienste: Bestuurders op hootkantoor, provinsiale en bestuursareavlak; 

korporatiewe beplanning; effektiwiteits-, finansiele en logistiekdienste; 

personeelvoorsiening, -voorregte, en -administrasie; opleiding en ontwikkeling van 

personeel; regsdienste; administratiewe en kantoorhulpdienste; arbeidsverhoudinge; 

inligtingstegnologie en kommunikasiedienste 

D Gevangenisadministrasie: Bewakingsadministrasie, beskikkingskantore, 

inrigtingskomitees en paroolrade 

D Bedryfsteun: Plant- en diereproduksie en verwerking; omgewingsbestuur; 

produksiewerkwinkels; bou- en siviele werke; daaglikse instandhouding; krag, water en 

sanitasie; herstel van departementele toerusting; washuise; handkunsontwikkeling 

D Gemeenskapskorreksies: Toesig; korrektiewe programme en hervestiging 

D Fisiese versorging: Voedingsdienste en mediese behandeling 

D Behandeling: Geestelike sorg, sielkundige en maatskaplike dienste 

D Opleiding en ontwikkeling: Skoling in ontspanning, onderwys en opleiding van 

oortreders 

STRA TEGIESE INGESTELDHEID 

Die Departement streef in sy visie daama om 'n uitmuntende korrektiewe <liens te !ewer in 

belang van die gemeenskap en diegene wat in sy sorg is. In die missie word onderneem om 'n 

<liens te lewer wat sal bydra tot gemeenskapsontwikkeling, -beskerming en -stabiliteit 

(Jaarverslag, 1998a:omslag). 

Hoewel geleenthede geskep word vir die behandeling, ontwikkeling en hervestiging van 

oortreders in die gemeenskap, word dit sekonder gestel aan veilige bewaking (kyk figuur 4.2). 

Hierdie stelling word bevestig in die Nexus (Botha, 1998:13) waarin Stephen Korabie, die 

Hoofadjunkkommissaris: Funksionele Dienste gese het: "Dit is belangrik dat ons moet 

terugkeer na die basiese beginsels, want ons personeel het nie meer die behoefte om 'n <liens 

te !ewer en lojaal te wees nie. Ons het ook verstrengel geraak in side-shows en dit later as ons 

hooftaak gesien. Ons moet terugkeer na ons primere taak, wat die veilige bewaking van 

gevangenes is". 
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• Veilige bewaring 

• Behandeling 

D Gemeenskapskorreksies 

• Opleiding en Ontwikkeling 

Figuur 4.2: Personeelindeling: oortredersorg (Persal, 1998) 

•·· 

Uit die strategiese plan (1997b:4) van die Departement blyk die fokus te val op die volgende 

hoofstrategiee: 

D Die veilige bewaking van gevangenes 

D Die menswaardige aanhouding en behandeling van gevangenes 

D Die voorsiening van ontwikkelingsdienste 

D Toesig en beheer oor toesiggevalle en parolees 

D Die hervestiging van gevangenes in die gemeenskap 

D Die effektiewe benutting en bestuur van hulpbronne 

Na die evaluering van bogenoemde strategiee op 'n vier-punt-skaal (prestasie is totaal 

onaanvaarbaar, onaanvaarbaar, bevredigend en totaal bevredigend), het die rolspelers by die 

opstel van hierdie strategiese plan bevind dat prestasie op al die vlakke onaanvaarbaar is 

(Strategiese plan, 1997b:4). Hierdie swak prestasie word toegeskryf aan (Strategiese plan, 

1997b: 12-13): 

D 'n ontoereikende infrastruktuur 

D uiters moeilike en stresvolle werksomstandighede 

D 'n gebrek aan data-integriteit en bestuursinligting 

D personeelstelsels (loopbaanbeplanning en -ontwikkeling, prestasiemeting, en 

diensleweringstandaarde) wat ondoeltreffend is of ontbreek 

D gebrekkige kennis en vermoe by personeel om and er se uitsette effektief te bestuur 

D ontbrekende werksetiek en swak personeelverhoudinge 

D lae moreel en motiveringsvlakke by personeel en onvoldoende opleidingsgeleenthede 
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Die Departement se strategiese ingesteldheid blyk ook op die kort termyn (eenjaar) tot 

medium termyn ( drie jaar) gerig te wees met die hantering van spesifieke, inkrementele en 

beplande verandering (Strategiese plan, 1997b:38-53). 

WAARDES 

IE 

Gedurende 1997 1s 'n nuwe stel waardes vir die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste 

ontwikkel en aan die personeelkorps gekommunikeer, met die verwagting dat <lit die 

organisasie se besluite en aktiwiteite sal rig. Areabestuurders word verantwoordelik gehou vir 

die opleiding en instandhouding van die waardes. Aspekte wat tydens onderhoude na vore 

gekom het en kommer wek, is die volgende: 

0 Personeel verstaan nie die waardes onderliggend aan die tradisionele en deelnemende 

bestuursbenadering nie. 

0 Personeel beweer dat daar nie wyd genoeg gekonsulteer is tydens die identifisering van die 

Departement se waardes en die tipe gedrag wat verlang word nie. 

0 Nerens kon vasgestel word watter beheermaatreels toegepas word om te verseker dat 

personeel volgens die waardes sal optree nie. Daar bestaan geen formele proses waarteen 

personeel se gedrag teenoor die waardes op 'n daaglikse basis geevalueer kan word nie. 

0 Waardes word nie eksplisiet in menslikehulpbron-praktyke (byvoorbeeld tydens werwing, 

keuring, induksieprogramme en prestasie-evaluering) gebruik nie. 

0 Personeel is ook van mening dat die nuwe waardes verskil van die verwagtinge wat 

bestuurders van hulle koester. Waardes wat as belangrik geag word, is ondergeskiktheid, 

streng beheer en toesig, beperkte deelname en nougesette uitvoering van voorskrifte. 

KEURING EN AANSTELLING VAN PERSONEEL 

Die herdefiniering van die aanstellings- en bevorderingskriteria vir personeel het aanleiding 

gegee tot die wegbeweeg van die konvensionele omskrywing van meriete na 'n breer 

perspektief wat vermoens en potensiaal om 'n taak uit te voer, in ag neem. 'n Hoer prioriteit 

word geplaas op ervaring, die vermoe om te leer, verbondenheid en die potensiaal om die taak 

uit te voer (Employment Equity Workshop Report, 1998b:8). Psigometriese toetsing word 

weens die kulturele onvriendelikheid daarvan nie as keuringsinstrument gebruik nie. 

Tans word daar in die keuringsproses gebruik gemaak van 'n gestandaardiseerde vraelys (kyk 

tabel 4.1) wat nie met 'n spesifieke pos verband hou nie. Die aansoeker se antwoorde word op 

'n vyf-punt-skaal beoordeel deur 'n paneel saamgestel uit personeelpraktisyns, personeel van 
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die betrokke bestuursarea en vakbondverteenwoordigers. Na wat vemeem word, word nuwe 

aanstellings op grond van 'n algemene indrukspunt gedoen. 

In die Employment Equity Workshop Report (1998b) het <lit duidelik na vore gekom dat 

personeel nie tevrede is met die hantering van die keuringsproses nie. Personeel is van 

mening <lat die kriteria vir aanstelling in vakante poste duidelik uitgespel moet word en dat <lit 

belangrik is om te weet oor watter vaardighede 'n aansoeker moet beskik. 

Tabel 4.1: Vraelys: Finale onderhoud (Korrektiewe Dienste-vraelys, 1998c) 

1. An old lady asks you to look after her bags at a station, you agree, your train arrives and 
she's still not there, what do you do? 

2. You drop an expensive glass object in a shop and it breaks. The owner did not see you 
and you do not have the money to pay for it, what will you do? 

3. How would you go about convincing a difficult person to accept your view? 
4. Which kind of people do you find you get along with? How would you go about 

improving your relationship with them? 
5. You have to start working at 07:00, unfortunately you overslept. 

i) What will your reaction be? 
Ii) How will you handle the situation? 

6. If you made a decision and the consequences of it is very negative, what would you do to 
rectify the situation? 

7. You have been working under conditions that require you to concentrate for long periods 
of time. The work you do is of a dangerous nature. The workload that you have been 
facing is just increasing all the time. How will you manage it? 

8. How will you respond to a situation that requires you to function in an isolated 
environment for extended periods of time? 

9. You are approached by your boss with the request to use a state vehicle to purchase 
groceries for private purposes (a state vehicle may not be used for private purposes). He 
indicates that quicker promotion can follow for you. What will you do and why? 

10. You are with your friends and they suggest that you do something which is against your 
principles. How will you handle the situation? 

11. The manager at your place of work makes £r few very unreasonable requests and expects 
you to follow it without questioning his decision. How will you react? 

12. If you are sent to work at a post as a Correctional Officer, what do you think your main 
duties will be? 

13. How will you go about ensuring that you perform your task well? 

---------------------------
BEVORDERINGSVEREISTES 

Die Personeeladministrasiestandaard (PAS) vere1s dat personeel basiese opleiding na 

aanstelling ondergaan. Personeel moet oor 'n sekere aantal jare op 'n bepaalde rangvlak wees, 

alvorens bevordering na die volgende vlak of kerfverhoging oorweeg sal word. Bevordering 

gaan oak gepaard met die suksesvolle aflegging van 'n bevorderingseksamen of die behaling 

van 'n naskoolse kwalifikasie. 
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Personeel vind dit vreemd dat persone wat oor 'n matrieksertifikaat beskik, dikwels by die 

aanstelling en bevordering van personeel voorkeur geniet bo persone met hoer kwalifikasies. 

Die algemene gevoel is dat hoer kwalifikasies erken en in ag geneem moet word 

(Employment Equity Workshop Report, 1998b:2). 

In teenstelling hiermee word die bevorderingseksamen as problematies beskou omdat ouer 

personeel wat oor die nodige kennis en vaardighede beskik, nie oor die vermoe beskik om die 

eksamen te slaag nie. In hierdie opsig word voorgestel dat die vermoe om 'n taak uit te voer 

as die enigste kriteria vir bevordering gebruik moet word (Employment Equity Workshop 

Report, 1998b:l). 

PLASING VAN PERSONEEL 

Die plasing van personeel (veral op die operasionele vlak) word nie altyd oordeelkundig 

gedoen nie. Personeel word dikwels in poste geplaas waar hulle nie graag wil werk nie. Die 

probleem ontstaan egter reeds by die aanstelling van personeel wat nie behoeftegerig 

plaasvind nie en nuwelinge wat dikwels oningelig is oor die aard van die werk waarvoor hul 

aansoek doen. Nuwelinge glo dat hulle nou betrokke sal wees by die behandeling en 

ontwikkeling van oortreders, net om later met 'n skok agter te kom dat die werk hoofsaaklik 

verband hou met die veilige bewaking en fisiese versorging van gevangenes. Daar word ook 

van 'n korrektiewe beampte verwag om 'n verskeidenheid van take binne die Departement 

baas te raak, en min ruimte word in die dissipline-beroepsgroep vir spesialisering toegelaat. 

Nuwe posbekleers ontvang gewoonlik 'n verskeidenheid take om uit te voer, sonder <lat <lit in 

die konteks van die oorhoofse doelstellings van die korrektiewe sisteem geplaas word. 

Hierdie take word dikwels aanvaar sonder enige verduideliking oor hoe dit verband hou met 

die geheel. Weens 'n gebrek aan die geheel is hierdie posbekleers ook dikwels nie in staat om 

probleme raak te sien, te identifiseer of te verstaan nie. Dit gee aanleiding tot 

kwaliteitsprobleme en die vermyding van verantwoordelikheid. 

OPLEIDING EN ONTWIKKELING VAN PERSONEEL 

Opleiding in die korrektiewe sisteem geskied in drie kategoriee, naamlik basiese, funk.sionele 

en bestuursopleiding. Basiese opleiding word gesentraliseerd vir alle nuwe aanstellings by 

opleidingsentrums te Zonderwater en Kroonstad aangebied. Gespesialiseerde funksionele en 

bestuursopleiding word gesentraliseerd deur hoofkantoorfunksionarisse en eksteme 

organisasies aangebied, terwyl posspesifieke en bestuursorienteringskursusse deur opleiers op 
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'n gedesentraliseerde basis in bestuursareas aangebied word. Pligstaatopleiding is die 

verantwoordelikheid van lynbestuurders. 

Die menslikehulpbron-ontwikkelingspan (MHO) te hoofkantoor is verantwoordelik vir die 

ontwikkeling en implementering van opleidingsprogramme, terwyl opleiers in die 

verskillende provinsies verantwoordelik is vir die aanbied van 'n aantal kursusse per jaar. Uit 

die jaarverslae van die verlede en ongestruktureerde onderhoude met opleiers blyk dit dat die 

MHO-departement gemeet word aan die aantal aktiwiteite wat per jaar aangebied word, en nie 

aan die impak wat dit op die organisasie het nie. Oor hierdie aktiwiteite ( aantal kursusse 

ontwikkel en aangebied, hoeveelheid personeel wat die kursusse bygewoon het) en die 

uitgawes daaraan verbonde word dan j aarliks verslag gedoen. 

Kursusse is opleiergesentreerd, vind verwyderd van die werksomgewing plaas, en die enigste 

evaluering wat plaasvind, is gewoonlik die reaksieverslae wat aan die einde van 'n kursus deur 

kursusgangers voltooi word. V aardigheidsoordrag van die klaskamer na die werk is 

onbekend. Geen ondersteuning- of evalueringstelsel bestaan om te verseker dat 

kursusgangers hul nuut verworwe kennis in die praktyk toepas nie. Lynbestuur word ook nie 

verantwoordelik gehou om toe te sien dat leer en die aanleer van vaardighede wat plaasgevind 

het, in die praktyk toegepas en versterk word nie. 

Daar blyk ook 'n gebrek aan ooreenstemming te wees tussen die behoeftes van personeel, die 

organisasie en aktiwiteite wat die MHO-departement aanbied. So byvoorbeeld is daar 'n paar 

jaar gelede 'n behoefte ge'identifiseer om personeel bewus te maak van die veranderende 

bestuursrol en is Full Range Leadership en ander verwante kursusse ontwikkel wat vandag 

nog aangebied word. Aan die struktuur van die Departement is daar egter nog niks gedoen 

om hierdie transformele leierskapsbehoeftes en deelnemende bestuursfilosofie te ondersteun 

nie. 'n Daadwerklike paging sal dus aangewend moet word om die strategiee, argitektuur en 

personeelsamestelling van die Departement aan te pas of te verander ten einde 'n kultuur van 

deelname en spanwerk te bevorder. 

Personeel word funksioneel goed onderle m gevangenisadministrasie en die 

bewakingsfunksies, maar weinig (indien enige) opleiding word verskaf in die veranderende 

rol van die korrektiewe beampte, naamlik in die hantering van gedragsmoeilike oortreders, 

observasie en verslagdoening oor die aanpassing van oortreders in aanhouding. Korrektiewe 

toesigbeamptes fokus ook primer op die beheer van voorwaardes wat verbreek word terwyl 
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die klem op behandeling en ontwikkeling behoort te val. Die Departement ervaar ook 

probleme met dienslewering, kommunikasie en die vestiging van nuwe waardes wat deur 

opleiding aangespreek behoort te word. 

Die volgende faktore is deur personeel landwyd gei'dentifiseer as kritieke aspekte wat aandag 

benodig (Employment Equity Workshop Report, 1998b:7): 

0 Die behoefte aan opleiding word lukraak gedoen en is selde behoeftegerig. 

0 Opleiding is nie vaardigheidsgebaseer nie. 

0 Opleiding word nie aan personeel verskaf wat bevorder word na junior of senior 

bestuursposisies nie. 

0 Nominasies vir opleiding geskied formeel. Personeel word nie voor 'n keuse gestel of 

opleiding deurloop moet word nie. 

0 Kursusse deurloop word tydens prestasie-evaluering in ag geneem, terwyl personeel nie 

hulself kan nomineer om kursusse by te woon nie. 

PRESTASIE-EV ALUERING EN VERGOEDING 

Swartz (1994:223); Ahituv en Neumann (1990:459) het bevind dat baie min organisasies oor 

'n effektiewe prestasie-evalueringsinstrument beskik. Dit het tot gevolg dat wat nie gemeet 

word nie, onbekend bly en nie verbeter kan word nie. Hierdie scenario impliseer dat 

organisasies nie uit hul foute leer nie en dat dieselfde foute dus bly voorkom. 

Die bestuur van personeel se prestasie is seker een van die mees kommerwekkende aspekte in 

die Departement. Die bestaande prestasie-evalueringsinstrumente fokus op die nakoming van 

gevestigde prosedures, die nougesette uitvoering van daaglikse aktiwiteite en foutlose 

administrasie, terwyl dit noodsaaklik is om prestasie te koppel aan die bereiking van die 

korrektiewe sisteem se oorhoofse doelwitte. 

Korrektiewe beamptes spreek in die algemeen baie kritiek uit oor die kompleksiteit en 

omegverdigheid wat met die huidige prestasie-evalueringstelsel gepaard gaan. Hierdie stelsel 

vereis die aantekening van kritieke insidente wat nie duidelik omskryf en verstaan word deur 

personeel nie. Personeel beskou die insidente wat bygehou moet word as diskriminerend 

omdat hulle voel dat daar baie korrektiewe beamptes is wat weens die geroetineerdheid van 

hul werk en oorlading nie kan presteer nie. Baie personeel voel dat hulle hardwerkend is, 

maar hulself nie op papier kan uitdruk nie. Die persepsie bestaan ook dat beleid dikwels 
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verkeerd vertolk en inkonsekwent toegepas word, verskillende standaarde vir beoordeling 

gebruik word en dat onregverdige en onbillike bestuurspraktyke in omloop is (Employment 

Equity Workshop Report, 1998b). 

Die Staatsdienskommissie bepaal beleid rondom die vergoeding van staatsdienspersoneel. As 

gevolg hiervan het die Departement nie direkte beheer oor die vergoedingstelsel nie en is 

bestuurders nie in staat om die vergoeding met organisasiestrategiee en personeeluitsette te 

versoen nie. Die gebruik in die Departement is om personeel te bevorder vir die nakoming 

van gevestigde prosedures en voorskrifte, die toepassing van streng beheer en toesig, die 

uitvoering van daaglikse aktiwiteite en foutlose administrasie. Kreatiwiteit word in die proses 

ge1nhibeer en 'n verbreking van bogenoemde verwagtinge het gewoonlik 'n negatiewe invloed 

op toekomstige bevorderings. 

Prestasiebeloning waaroor daar wel beheer is, word weer dikwels gemanipuleer tot voordeel 

van 'n klein groepie mense (Employment Equity Workshop Report, 1998b). Die behoefte aan 

'n prestasie-evalueringstelsel wat aan organisasiedoelwitte gekoppel is en personeel sal 

aanmoedig om hulself te ontwikkel en beter te presteer, word dus as uiters noodsaaklik 

beskou. 

KORPORATIEWE KULTUUR EN BESTUURSFILOSOFIE 

Hoewel die Departement besef dat 'n deelnemende bestuursfilosofie die organisasie se 

effektiwiteit sal verbeter, word tradisionele werkswyses en bestuurspraktyke steeds sender 

teenkanting aanvaar en toegepas, soos uit die bespreking hieronder sal blyk. 

Nieteenstaande pogings om deelnemende bestuur in die korrektiewe sisteem gevestig te kry, 

word 'n hierargiese struktuur wat streng vertikaal van bo na onder loop en rigied en 

meganisties van aard is, steeds aangehang. Afdelings is funksioneel gestruktureer en werk is 

verdeel om die bestuur en uitvoering daarvan te vergemaklik. 

Hoewel daar weggedoen is met die militere rangstruktuur, het die Departement steeds die 

veilige bewaking van gevangenes as kembesigheidsbeginsel behou (Jaarverslag, 1998a). 

Hierdie ingesteldheid lei outomaties daartoe dat groter klem op veiligheidsaspekte geplaas 

word, dat daaglikse taakuitvoering op 'n geroetineerde en gestruktureerde grondslag plaasvind 

en dat voorskrifte nougeset nagekom word. 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 73 



Bestuurders maak hoofsaaklik van outokratiese bestuurspraktyke gebruik. Mense wat in 

bestuursposisies aangestel word, word gemagtig om antler persone te verteenwoordig en 

besluite namens hulle te neem. Meganismes binne die korrektiewe sisteem verleen ook steun 

aan bestuurders om besluite af te dwing. 

Van topbestuurders word verwag om denkers en langtermynbeplanners te wees en om 

antwoorde op alle probleme te he. Van bestuurders word verwag om nooit foute te maak nie 

of hul besluite te verander nie. Ondergeskiktes spandeer baie tyd en energie in 'n poging om 

bestuurders te behaag of in hul 'goeie boekies' te bly. Leierskap word gekenmerk deur die 

ondergeskiktheid van operasionele werkers aan hul toesighouers of afdelingshoofde. 

Gesprekke met korrektiewe beamptes het aan die lig gebring dat jaarlikse beplanning 

gewoonlik deur areabestuurders, hoofde van gevangenisse en afdelingshoofde gedoen word. 

Besigheidsplanne word noukeurig nagegaan en word dikwels gewysig of na hoer 

bestuursvlakke verwys vir goedkeuring. Goedgekeurde besigheidsplanne en strategiee word 

nie geredelik tot op operasionele vlak deurgegee nie en inligting word selektief op 'n need to 

know-basis gekommunikeer. Die toekenning van fondse en voorraad word deur senior 

bestuurders en staffunksionarisse bepaal en beheer. Toesighouers aanvaar 

verantwoordelikheid vir voorraad, maar het geen beheer oor fondse nie. Die ontneming van 

hierdie verantwoordelikheid gee ook dikwels aanleiding tot die misbruik van voorraad, 

voertuie en antler staatseiendom. 

Funksionele beleid en antler voorskrifte word hoofsaaklik deur beleidmakers ontwikkel en by 

wyse van streng beheermaatreels en toesig van die hoogste tot die laagste vlak afgedwing. 

Operasionele beleid word na gelang van eiesoortige behoeftes op provinsiale vlak, 

bestuursareas en gevangenisse ontwikkel en gei'mplementeer. Gedetailleerde voorskrifte en 

pligstate word gebruik om afwykings te bepaal en te voorkom. Dit verg baie tyd en 

mensekrag om hierdie beheermeganismes in stand te hou en toe te sien dat aktiwiteite 

nougeset daarvolgens nagekom word. 

Om gestandaardiseerde werksprosedures en uitsette te verseker geskied oorhoofse beheer 

vanaf die Departement se hoofkantoor. Beheer geskied ook met die meeste mag op die 

hoogste vlak. Beheer en toesig word deur hoofde en afdelingshoofde uitgeoefen om te 

verseker dat beleid en voorskrifte nougeset uitgevoer word. Personeel op die laer vlakke het 

beperkte diskresie en moet biru1e die perke van hul toegekende bevoegdhede optree en hul 

take volgens neergelegde voorskrifte en taakomskrywings uitvoer. 
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Bestuurders beheer die vloei van werk en verkry hierdie beheer deur voorskrifte, reels en 

regulasies op personeel af te dwing. Daaglikse take word aan toesighouers en bestuurders 

gerapporteer wat die werk nagaan en die finale besluite neem of na 'n hoer vlak verwys. 

Teen hierdie agtergrond word daar tot die slotsom gekom dat beheer op voorspelbaarheid en 

die uitskakeling van verrassings fokus. Streng beheer het ook tot gevolg dat personeel hul 

anders gedra as bestuur teenwoordig is as wanneer hulle alleen is. Personeel hou ook dikwels 

nie by die gees van die reels nie terwyl hulle streng by die wet hou. So byvoorbeeld is 'n 

aansoek deur 'n manlike ongetroude persoon met athanklikes om behuising op die 

gevangenisterrein afgekeur sonder deeglike oorweging van die meriete van die saak. Die 

aansoek is op grond van die A-order afgekeur, waarin bepaal word dat staatsbehuising slegs 

aan getroude personeel toegeken mag word. 

Yourdon (1994: 12) en Tissiman (1994:20) het in navorsing bevind <lat dit in tradisionele 

organisasies normaalweg aanvaarbaar is om dokumentasie te laat rondle of dat sekere 

individue hul tyd kan neem om dokumente te voltooi. Die duplisering van administratiewe 

take en dokumentasie is ook aanvaarbaar en gaan dikwels ongesiens deur verskillende 

afdelings omdat daar weinig, indien enige, kontrole oor die duplisering van aktiwiteite is. 

In die gevangenisopset waar kommunikasie en spoed van kardinale belang is, is dit ook 

verbasend om te sien hoe dokumente deur funksionele afdelings hanteer word. 

Administratiewe werk word nie met dieselfde ems en athandelingsdrang hanteer as wat daar 

met sigbare aktiwiteite soos die fisiese versorging van gevangenes gehandel word nie. Die 

probleem word egter in 'n groot mate ondervang deur die stel van keerdatums. 

Boshoff (1994:4) en Lipkin (1993:1) het bevind dat daar in 'n administratiewe omgewing 

dikwels werk gedoen word op die wyse waarop voorgangers dit gedoen het. Die status quo 

word selde bevraagteken en dikwels word gister se oplossings vandag se probleme. 'n Paar 

jaar gelede is beleid byvoorbeeld verander wat gevangenes gemagtig bet om kontant aan hulle 

te dra. Tans word projekte te Pretoria-Maksimum en in die Johannesburg-bestuursarea 

geloods om die beleid te herroep (Huma, 1999:23). In plaas daarvan om rekenaar- en 

elektroniese tegnologie in te span, word daar weer van handstelsels (G349-kaarte) gebruik 

gemaak om kontantvloei te beheer. 
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Die toepassing van burokratiese bestuurspraktyke het oor die jare heen onderstrominge van 

vervreemding tussen bestuurders en operasionele werkers veroorsaak en gevoelens van 

antagonisme, agterdog en wantroue is deurgaans tydens gesprekke met korrektiewe beamptes 

bespeur. Tradisionele beheer en 'sameswering' (collusion) hou egter hierdie onderstrominge 

sluimerend. 

Volgens Mol (1990: 15-16) ontwikkel ondergeskiktes van outokratiese bestuurders dikwels 'n 

onvermoe en 'n onwilligheid om self besluite te neem. Wanneer sake skeef loop, plaas hulle 

die blaam op antler. Hulle raak lui en doen die minimum of vermy werk waar moontlik. 

Hulle kan nie werksprobleme self oplos en selfstandig optree nie, omdat die kennis, 

vaardighede en ervaring ontbreek. Hierdie optredes is tydens die navorser se eie dienstermyn 

in die Departement self ervaar en word tydens besoeke en praktykskakeling al hoe meer 

waargeneem. 

Wanneer daar te streng opgetree word teenoor personeel wat nie die voorskrifte nakom nie, 

blyk dit aanleiding te gee tot verlaagde moreel en lojaliteit jeens die organisasie. Verder kan 

dit onverskilligheid, gewoonte-afwesigheid en traagheid onder personeel veroorsaak. Uit 

ervaring het <lit ook geblyk dat swak gemotiveerde personeel ook geneig is om werk van laer 

gehalte te lewer en om sonder veel oorreding by ongewenste praktyke met gevangenes 

betrokke te raak. 

Die beklemtoning van menseregte het sedert die verkiesing in 1994 bygedra tot die 

aanwending van 'n meer humanistiese bestuursbenadering. Hierdie benadering het gelei tot 

die groter gebruikmaking van deelname in die werksplek. Vakbonde word ook betrek by alle 

besluite wat met personeelaangeleenthede verband hou. 

Die humanistiese bestuursbenadering word as 'n warm, sagte en ondoeltreffende benadering 

beskou omdat hierdie tipe bestuurders oorwegend ingestel is op die handhawing van goeie 

personeelverhoudinge (Khumalo, 1995:81). Die gevolge hiervan het duidelik na vore gekom 

tydens persoonlike besoeke aan gevangenisse. Die volgende is enkele voorbeelde: 

D Daaglikse aktiwiteite word uitgevoer sonder behoorlik geformuleerde standaarde waarteen 

resultate gemeet word. 

D Afdelings se effektiwiteit in doelwitbereiking word nie gemeet nie - prestasie en 

dienslewering word nie maklik in twyfel getrek nie. 
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0 Toesighouers kla oor die onbetrokkenheid en swak prestasie van personeel, maar verskans 

<lit tydens prestasie-evaluering ter wille van goeie verhoudinge. 

0 Swak presteerders of 'ou hout' word behou en word gemoedelik in 'n pos gedra. 

0 Patemalisme kom tydens werwings- en aanstellingsaksies voor, en realiteite oor 

werksaarnhede binne die korrektiewe sisteem word nie aan voomemende personeel 

voorgehou nie. 

0 Personeel lyk besig maar presteer nie. Daar word bereken dat bestuurders ongeveer 45 

persent van hul tyd in vergaderings deurbring. 

PERSONEELVERHOUDINGE EN -GEDRAG 

Hayeslip (1982:70-71) het in navorsing bevind <lat personeel werksaam in die 

gevangenisopset in die algemeen ontevrede is met die tipe werk wat hulle verrig. 

Korrektiewe beamptes beskou die posisies wat hulle beklee as minderwaardig, geroetineerd, 

vervelig en stresvol. 'n Gevoel van isolasie, nutteloosheid en frustrasie lei ook dikwels tot 

belangeloosheid en afwesigheid van <liens. 

Poste wat min uitdaging bied en min ruimte vir prestasie laat (byvoorbeeld begeleide <liens, 

toegangsbeheer en posstaan), gee aanleiding tot verveeldheid en personeel verloor 

belangstelling in die werk wat verrig moet word. Rapportering vir <liens en blote 

teenwoordigheid word mettertyd deur personeel tot die belangrikste doelwit verhef. 

Die geroetineerdheid en vervelige aard van die korrektiewe beampte se werk dra by tot 

werksontevredenheid. Gevangenes word byvoorbeeld daagliks op dieselfde tyd wakker 

gemaak en getel, voedsel word bedien, en gevangenes wat nie werk buite die gevangenis 

verrig nie, word gebruik om die gevangenis skoon te maak. Visentering en die tel van 

gevangenes is 'n ritueel wat horn aanhoudend herhaal. N agdienspersoneel word op 

ongereelde tye besoek om te verseker <lat hulle nie aan die slaap raak nie. Menige 

korrektiewe beamptes beman toegangshekke en moet <lit aanhoudend oop- en toemaak vir 

gevangenes/personeel wat van die een na 'n antler afdeling moet beweeg. Hierdie 

werksomstandighede moet beslis 'n negatiewe effek op personeel se lewens he in terme van 

prestasie, gemotiveerdheid en persoonlike ontwikkeling. 
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Verhoudinge tussen korrektiewe beamptes en oortreders word dikwels vertroebel omdat 

oortreders wat in aanhouding of onder korrektiewe toesig is, nie graag aan die streng 

beheermaatreels van die korrektiewe sisteem onderwerp wil word nie. Dit gee aanleiding tot 

aggressie en opgekropte emosies wat die werksomstandighede van personeel verder 

bemoeilik. 

In onderhoude is personeel gevra om voorvalle te herroep wat werksbevrediging meebring. 

Met die uitsondering van enkele voorvalle waar personeel in krisissituasies moes optree (soos 

wanneer gevangenes baklei, selle afbrand of betrap word met dwelms ), kon nie een positiewe 

voorval herroep word nie. Korrektiewe beamptes is dit eens dat werksbevrediging verhoog 

sal word indien hulle betrek sou word by die behandeling, opleiding en ontwikkeling van 

oortreders. 

Personeel is van mening dat bestuurders/toesighouers hulle soos kinders behandel en hulle nie 

in die uitvoering van pligte vertrou nie. Beheer en besluitneming is gesentraliseerd omdat 

toesighouers glo dat personeel nie sonder toesig kan werk of selfstandige besluite kan neem 

nie. Toesighouers aanvaar dat ondergeskiktes onbetroubaar, oneerlik, lui en onbesorg is en 

nie oor die vermoe beskik om verantwoordelikheid te aanvaar nie. Hoewel hierdie boodskap 

nie aan ondergeskiktes gekommunikeer word nie, weet hulle dat bestuurders so oor hulle voel. 

In een van die onderhoude het 'n respondent die Departement beskryf as 'n sirkus vol 

hansworse (bestuurders) wat diere (ondergeskiktes) aan hul neuse rondlei en toertjies laat 

do en. 

Hierdie bestuurspraktyke het dikwels tot gevolg dat personeel optree in ooreenstemming met 

die gedrag hierbo beskryf. So het ondersoek mi ondersoek ook aan die lig gebring dat, hoe 

meer 'n organisasie sy personeel beheer, hoe minder bestaan die moontlikheid dat hulle sal 

presteer (Wright, 1994:45). Dit beteken egter nie dat beheer onnodig is nie, maar dat 

afdelings eerder behoort te fokus op die formulering van doelwitte en standaarde waarteen 

individuele en spanprestasie gemeet kan word. 

Tydens die onderhoude het dit ook na vore gekom dat personeel nie die nodige erkenning 

ontvang vir werk wat goed gedoen word nie. Bestuurders aanvaar dat die werk gedoen moet 

word sonder dat dit nodig is om personeel te prys, aan te moedig of op een of antler wyse te 

vergoed - selfs al is dit by wyse van 'n skrywe of 'n middag vrygestel van <liens. 
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Sedert die implementering van regstellende aksie blyk die motiveringsvlakke van blanke 

personeel veel laer as die van antler kultuurgroepe te wees. Werksentoesiasme ontbreek en 'n 

afname in persoonlike ontwikkeling (naskoolse kwalifikasies) is te bespeur. Ander 

kultuurgroeperinge is weer begerig om hul kennis en vaardighede te verbreed, maar is minder 

genee om verantwoordelikheid te aanvaar. Vermyding van verantwoordelikheid kan 

toegeskryf word aan die gebrek aan bestuursvaardighede en ervaring. 

Hayeslip (1982:20) het bevind dat korrektiewe beamptes wat getrou rapporteer vir <liens, maar 

werksontevredenheid ervaar, gewoonlik een of meer van die volgende gedragswyses 

openbaar: 

0 Administratiewe prosedures word nie nagekom nie en voorskrifte word dikwels vermy. 

0 Personeel doen net genoeg om hul werk te behou. 

0 Ontevredenheid word te kenne gegee deur sloerstakings of formele werkstakings. 

0 Sabotasie vind binne die werksomgewing plaas. 

Rusbult en Lowery (1985:82-83) het in hul navorsmg bevind dat daar vier moontlike 

uitkomste van ontevredenheid is. Hierdie uitkomste word in figuur 4.3 uitgebeeld. 

Uittrede Uiting gee 

DE TRUKTIEF KON 'T'RUKTIEF 

Versuim Lojaliteit 

IBF 

Figuur 4.3: Respons tot werksbevrediging (Rusbult & Lowery, 1985:83) 

Die figuur dui aan hoe personeel optree wat werksontevredenheid ervaar. Die 

passiewe/destruktiewe dimensie dui daarop dat personeel wat ongemotiveerd is en frustrasie 

beleef, hul werk kan verwaarloos. Dit kan aanleiding gee tot toenemende foute, 'n afname in 

prestasie en werksafwesigheid. Dit ondersteun die argument dat werksbevrediging 

produktiwiteit kan bei'nvloed. Die aktiewe/destruktiewe dimensie gee gewoonlik aanleiding 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 79 



11· I J\ K RREI< IEWf "'IS EE I 

tot uitdienstreding van personeel, en die organisasie verloor personeel wat hul graag sou wou 

behou. 

Die model toon ook positiewe resultate. In die konstruktiewe/passiewe modus kan personeel 

lojaal wees en hulle tot organisasiedoelwitte verbind. Altematiewelik kan personeel in die 

konstruktiewe/aktiewe modus poog om toestande te verbeter deur uiting aan hul gevoelens te 

gee. 

Personeel se gesindheid jeens hul werk hou verband met persepsies, persoonlikhede en 

motivering (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1991 :70-71). Werksverwante gesindhede word 

in drie kategoriee verdeel, naamlik werksbevrediging, werksbetrokkenheid en organisasie

verbondenheid. 

Werksbevrediging 

Volgens Mol (1988:42) word personeel nie gemotiveer deur hulle taakomgewing nie, maar 

deur die taak self. As die taak hulle dus nie die geleentheid bied om te presteer nie, sal hulle 

nooit 'n gevoel van prestasie kry nie en dus ook nooit erkenning vir prestasie ontvang nie. As 

hulle werk nie verantwoordelikheid behels nie, kan daar nie verwag word dat hulle 'n sin van 

verantwoordelikheid moet openbaar nie. Personeel word dus gemotiveer deur wat hulle doen 

en nie deur die goeie behandeling wat hulle van die bestuurder kry nie. 

Werksbetrokkenheid 

Werksbetrokkenheid kan omskryf word as die mate waarin die individu homself met sy werk 

kan identifiseer (Robbins, 1998:142). Verandering in die korrektiewe sisteem lei dikwels tot 

die herstrukturering van poste en die aanstelling van nuwe persone in poste. Dit gebeur ook 

<lat individue (veral nuut aangestelde bestuurders) weens 'n gebrek aan kennis en vaardighede 

nie met hulle nuwe poste kan identifiseer nie. Dit het lae werksbetrokkenheid en verhoogde 

werksafwesigheid tot gevolg wat weer 'n invloed op organisasie-effektiwiteit het. 

Hoevlakbetrokkenheid sal tot 'n vermindering in werksafwesigheid en verplasing van hierdie 

persone aanleiding gee. 

Organisasieverbondenheid 

'n Lae verbondenheid kan aanleiding gee tot verhoogde personeelomset en werksafwesigheid 

(Robbins, 1998:142-143). Regstellende aksie kan veroorsaak <lat personeel vertroue in en 

verbondenheid tot die organisasie verloor. Personeel wat maklik 'n antler heenkome kan vind, 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 80 



H OF l'U 

verlaat gewoonlik die korrektiewe sisteem. In die proses word 'n verlies aan produktiwiteit 

ervaar en moet nuwe personeel van meet af aan opgelei word. 'n Afname in produktiwiteit 

kan veroorsaak word deur personeel wat hulself in die passiewe/destruktiewe modus bevind. 

Hoewel daar teoretiese fundering bestaan dat produktiwiteit kan afneem weens negatiewe 

gesindhede, is daar nog nie afdoende bewys nie en moet gesindheidsteoriee dus met 

omsigtigheid bejeen word. 

DIE EFFEK VAN VERANDERING OP PERSONEEL SE INGESTELDHEID 

In aansluiting by die gedragsimplikasies hierbo bespreek, word daar nou gefokus op die effek 

van verandering op personeel se ingesteldheid teenoor hul werk. Die effek hiervan word aan 

die hand van populere organisasiegedragsteoriee bespreek. 

Die inhoudelike teoriee van Maslow, Alderfer, Herzberg en McClelland fokus op die 

innerlike behoeftes van die mens en suggereer dat mense gemotiveer word deur 'n strewe om 

bepaalde behoeftes te bevredig of doelwitte te bereik (Gibson et al., 1991; Robbins, 1998). 

Sukses is dus gelee in die intemalisering van persoonlike doelwitte met organisasiedoelwitte. 

Hierdie integrasie beteken dat die korrektiewe sisteem geleenthede vir werknemers moet 

skep om hulle persoonlike behoeftes te kan bevredig in die nastrewing van 

organisasiedoelwitte. 

Maslow (Gibson et al., 1991; Robbins, 1998) postuleer dat individue gemotiveer word deur 

die bevrediging van behoeftes wat hierargies geprioritiseer is. Behoeftes aan die onderkant 

van die piramide moet eers bevredig word voordat hoer op beweeg kan word. In 'n stabiele 

omgewing (soos voor die 1994-verkiesing) het personeel in die Departement daarna gestreef 

om die hoer vlakke binne die hierargie te bereik. Namate skeidingspakette tussen Desember 

1996 en Maart 1997 aan middel- en topbestuur toegestaan is, het personeel (veral blankes) 

wat die korrektiewe sisteem nie verlaat het nie, weer begin om hul laerordebehoeftes te 

bevredig. Hulle is bekommerd oor hul werksekuriteit en ofhulle tuishoort in die sisteem. Die 

bewuswording van laervlakbehoeftes wat in gevaar is, was heel waarskynlik ook die oorsaak 

van 'n afname in motiveringsvlakke. 

McClelland se teorie postuleer dat mense gemotiveer word deur drie behoeftes, naamlik die 

behoefte aan mag, affiliasie en prestasie (Gibson et al., 1991; Robbins, 1998). Alle individue 

beskik oor hierdie behoeftes, hoewel in verskillende mate. Personeel wat hulle tans in die 
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korrektiewe sisteem bevind, kan 'n gevoel ontwikkel dat hulle nie meer hulle behoeftes binne 

die veranderende organisasie kan bevredig nie. Daar is ook geen waarborg dat daar verdere 

verandering of regstellende aksie sal plaasvind nie. Dit plaas die moontlike bereiking van 

bogenoemde drie behoeftes in twyfel. 

Die behoefte aan mag kan geaffekteer word omdat die organisasiestrukture, posinhoud en 

werksprosesse binne die korrektiewe sisteem ter enige tyd verander kan word. Individue wat 

magsbasisse ontwikkel het, kan dus gedemotiveerd raak weens die verlies aan hierdie 

magsbasisse. 

Die behoefte aan prestasie kan geaffekteer word in die sin dat daar tot die besef gekom word 

dat die bereiking van die hoogste sport binne 'n bepaalde afdeling of binne die korrektiewe 

sisteem geen waarborg is nie. Prestasie is ook geen waarborg vir bevordering of 

werksekuriteit nie. Personeel kan die rasionaal vir die strewe na prestasie in hul werk 

bevraagteken en in die proses ongemotiveerd raak. 

Die behoefte aan affiliasie raak problematies omdat die verhoudinge tussen individue versteur 

is deur afbetalings, regstellende aksie en onoordeelkundige veranderinge. Personeel ervaar 

die verlies van kollegas wat uit <liens tree, en vertrouensverhoudinge tussen personeel en hul 

meerderes word verbreek. Dit kan 'n negatiewe effek op personeel he wat die 

veranderingsproses deurstaan het. 

In terme van McClelland se teorie kan 'n mens aanvoer dat die begeerte om die drie behoeftes 

te bevredig, noodwendig sal verlaag weens die onsekerheid en veranderde werksomgewing 

waarin personeel hulself bevind. 

Herzberg se teorie postuleer dat werkseienskappe in twee kategoriee verdeel word, naamlik 

higieniese faktore (ontevredemakers) en motiveerders. Higieniese faktore sluit faktore in soos 

personeelbeleid, administratiewe prosedures, interpersoonlike verhoudinge, die aard van 

toesighouding, fisiese werksomstandighede, werksekuriteit, status en vergoeding. Hierdie 

faktore is ekstrinsiek tot die werk en kan personeel demotiveer. Intrinsieke faktore 

(motiveerders) hou verband met 'n gevoel vir prestasie, erkenning vir prestasie, 

verantwoordelikheid, interessante werk, groei en vordering (Mol, 1988:37-40). 
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Nadat regstellende aksie plaasgevind het, kan 'n mens van die veronderstelling uitgaan dat 

beide motiveerders en higieniese faktore die motiveringsvlakke van personeel sal be'invloed. 

Higieniese faktore kan werksekuriteit bedreig, werksuitsette op die kort termyn be'invloed en 

die organisasiekultuur versteur. Organisasiefrustrasie kan ook beleef word weens die 

onsekerheid wat met verantwoordelikheid, erkenning en prestasie gepaard gaan. 

Die billikheidsteorie van Adams fokus op individue se persepsies oor hoe regverdig hulle 

behandel word in vergelyking met antler persone wat dieselfde of soortgelyke werk verrig. 

Dit hou ook verband met individue se besorgdheid oor erkenning (belonings) vir hul bydraes 

asook hul persepsies oor hierdie belonings in verhouding tot wat antler ontvang (Gibson et al., 

1991; Robbins, 1998). 

Noudat regstellende aksie plaasgevind het, kan daar baie vrae ontstaan oor die regverdigheid 

van die prosedures wat toegepas is om die regstellende kandidate te keur. Personeel wat in 

die korrektiewe sisteem agtergebly het, moet sekerlik ook die regverdigheid van die proses 

bevraagteken wat die ontslag (afbetaling) van bekwame en vaardige mense betref. Personeel 

se belewenis hiervan kan wees dat ervaring en vaardighede nie werksekuriteit verseker nie. In 

die geval kan die billikheid van die situasie bevraagteken word, en dit kan ook aanleiding gee 

tot dissonansie en 'n afname in motiveringsvlakke. 

Vroom se verwagtingsteorie is een van die mees populere motiveringsteoriee. Hierdie teorie 

suggereer dat 'n sekere prestasie tot 'n verlangde resultaat of beloning sal lei (Gibson et al., 

1991; Robbins, 1998). Personeel werksaam in die korrektiewe sisteem het gewoond geraak 

aan die wyse waarop die organisasie verwagte gedrag beloon. So word goeie werk, streng 

beheer, lojaliteit en nougesette nakoming van reels en prosedures in ag geneem tydens 

prestasie-evaluering met die oog op bevordering en kerfverhogings. Die gevolg van 

regstellende aksie in die korrektiewe sisteem het die patroon egter vervang. Personeel kan nie 

!anger hul pogings en prestasie met die organisasie se vergoedingstelsel versoen nie. Dit moet 

die personeel se begeerte om te presteer beperk en organisasiedoelwitbereiking eweneens in 

die wiele ry weens 'n afname in motivering. 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 83 



SAMEVATTING 

In elk van die vyf teoriee wat bespreek is, is aangedui hoe verandering 'n effek op 

organisasiegedrag kan he. 'n Afname in individuele motiveringsvlakke kan dus lei tot 

verlaagde moreel en lojaliteitjeens die organisasie. Verder kan <lit onverskilligheid, traagheid 

en gewoonte-afwesigheid onder personeel veroorsaak (Mol, 1990; McGregor, 1960). Swak 

gemotiveerde personeel is geneig om die minimum werk te doen, werk van laer gehalte te 

lewer en sonder oorreding by ongewenste praktyke betrokke te raak. Hierdie argument is in 

lyn met navorsing gedoen deur Sutermeister (1963:43), waarin bevind is <lat motivering en 

werknemerprestasie 'n invloed op produktiwiteit het. 
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INLEIDING 

Die korrektiewe sisteem sal waarskynlik altyd 'n tekort aan personeel en hulpbronne he, 

terwyl die oortreder en gevangenesbevolking sal bly groei. Nieteenstaande hierdie feit moet 

antwoorde gevind word om die probleme te oorkom en 'n meer effektiewe penologiese stelsel 

daar te stel. 

In die voorafgaande hoofstukke is die essensie van organisasievemuwing beskryf. In hierdie 

hoofstuk word die insigte wat uit die navorsing verkry is, krities evalueer met die oog op 

waardetoevoeging tot die penologiese terrein. Die hoofstuk word in drie afdelings verdeel, 

naamlik 'n oorsig van die studie, 'n toekomsvisie en menslikehulpbron-aanwending. 

OORSIG VAN DIE STUDIE 

In die oorsig word die kemelemente wat in hoofstuk 2 beskryf is, saamgevat en 'n logiese 

analise van die strategiese ingesteldheid, bestuurspraktyke en doel van transformasie binne 

die Suid-Afrikaanse korrektiewe sisteem gemaak. Die analise van hoofaspekte is 'n poging 

om verby die ooglopende te kyk en dus ook die gei'mpliseerde te beskryf. Dit kom daarop 

neer dat daar gesoek word na bewyse vir standpunte ten opsigte van die verskillende aspekte 

en hul verhouding tot mekaar. 

Strategiese ingesteldheid 

Vanuit die literatuurstudie word die gevolgtrekking gemaak dat organisasievemuwing teweeg 

gebring kan word mi ts die veranderingstrategie en veranderingsproses duidelik omskryf word. 

Die ontwikkeling van 'n veranderingstrategie verskil duidelik van die ontwikkeling van 'n 

veranderingsproses. Om 'n veranderingsproses te ontwikkel sonder om eers die 

veranderingstrategie in plek te he is baie soos die bou van 'n huis sonder 'n plan. Die 

veranderingstrategie word dus gelyk gestel aan die ontwikkeling van organisasiestrategiee en 

is dringend noodsaaklik in die veranderingsproses en die bestuur van grootskaalse 

verandering, 

By die daarstel van 'n veranderingstrategie blyk dit dus noodsaaklik om: 

0 'n organisasie-ontwerp (argitektuur) te kies wat die kultuur, bestuursfilosofie en strategiee 

van die korrektiewe sisteem sal ondersteun. So sal 'n organisasie-ontwerp wat kleiner 

eenhede en direkte toesig voorstaan, spanwerk en deelname aan besluitneming bevorder. 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 86 



0 personeel (hulpbronne) werksaam in die korrektiewe sisteem te assesseer ten einde te 

bepaal wie watter rolle behoort te vervul, en of personeel by die nuwe organisasie-ontwerp 

sal aanpas. Voorkeurvorms kan in die assesseringsproses gebruik word om personeel se 

loopbaankeuses aan die hand van ervaring, opvoeding, kennis en vaardighede te bepaal. 

Dit kan ook noodsaaklik wees om psigometriese meetinstrumente te vind wat beduidend 

suksesvol met die betrokke pos korreleer. In die keuringsproses kan daar byvoorbeeld van 

psigometriese meetinstrumente gebruik gemaak word om aggressiewe, oneerlike en 

onverantwoordelike persoonlikheidseienskappe uit te wys, aangesien hierdie eienskappe 

nie tuishoort by korrektiewe beamptes wat daagliks in aanraking met oortreders is nie. 

0 'n aksieplan (strategie) te ontwikkel ten einde die korrektiewe sisteem van die huidige na 

die nuwe model te beweeg. 

Tradisioneel is die ontwikkeling van 'n veranderingstrategie eng gedefinieer of deur bestuur 

ge1gnoreer. Daar word geglo dat die ontwikkeling van 'n visie, missie en strategie dieselfde is 

as om 'n veranderingstrategie te ontwikkel. 'n Persepsie bestaan ook dat die 

veranderingsproses ge'implementeer kan word nadat 'n visie, missie en strategie ontwikkel is. 

Om onder hierdie veronderstelling te funksioneer, bring vinnige en selfs betekenisvolle 

verandering teweeg. Hierdie tipe verandering is egter dikwels tydelik van aard. Die 

verandering 1s me blywend nie, omdat die korrektiewe sisteem en sy omgewing 

onverenigbaar is. Sodra eksteme druk ervaar word, is die korrektiewe sisteem geneig om na 

die ou bestuurspraktyke en werkswyses terug te keer. Dit laat die sisteem dikwels swakker 

presteer as voorheen. 

'n Sprekende voorbeeld hiervan is waar gevangenisowerhede in die vroee sewentigerjare die 

behandelingsmodel aanvaar het, maar stelselmatig weer verval het in die bewakingsfunksie as 

primere besigheidstrategie. Die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste moet waak om nie 

dieselfde pad te loop nie, in die lig daarvan dat daar soveel klem geplaas word op veilige 

bewaking en die strategie rondom die behandeling en ontwikkeling van oortreders as 

sekonder beskou word. 

In hoofstuk 2 word daar tot die gevolgtrekking gekom dat die korrektiewe sisteem oor die 

vermoe moet beskik om interne organisasiekomponente aan te pas en regstellende aksie toe te 

pas ten einde te voldoen aan die behoeftes van die sisteem en sy eksterne omgewing. Dit 

impliseer dat die korrektiewe sisteem as geheel beskou moet word en dat daar 'n 

veranderingstrategie ontwikkel moet word wat die sisteem met die nuwe ontwerp in lyn sal 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 87 



00 

bring. In die literatuur (Beer, 1980; Beckhard & Harris, 1987; Veldsman, 1994a) word die 

balansering van organisasiekomponente en die skepping van kongruensie tussen en binne 

organisasiekomponente as die sleutel tot die stabilisering van grootskaalse verandering 

beskou. So sal die verandering van tradisionele na nuwegenerasie-gevangenisse vemuwing in 

al die organisasiekomponente tot gevolg he ten einde die andersoortige werkswyses en 

bestuurspraktyke te akkommodeer. Personeel se vaardighede sal ook ontwikkel moet word 

om by die nuwe praktyke aan te pas. Die inlynbring van die argitektuur, strategiee en 

menslike hulpbronne sal verseker dat die nuwe ontwerp werk en dat personeel nie sal 

terugkeer na meer gemaklike, ou en 'bewese' werkswyses nie. 

Strategiese beplanning raak dus 'n integrale deel van 'n meer omvattende, interaktiewe proses 

of transformatiewe diagnose. Organisasiediagnose behoort uiteindelik terug herlei te kan 

word na die strategiese ingesteldheid, strategiee en doelwitte van die korrektiewe sisteem. 

Operasionele standaarde (soos die menswaardige aanhouding en behandeling van oortreders) 

behoort ook verbind te word met die strategiese ingesteldheid (die lewering van 'n 

uitmuntende korrektiewe <liens in belang van die gemeenskap en die mense in die sorg van die 

korrektiewe sisteem). Die aard van strategiese beplanning verander dus van die tradisionele 

vooruitskouing na 'n meer interaktiewe, toekomsgedrewe of lerende paradigma (Grundy, 

1994; Liedtka & Rosenblum, 1996). 

Tradisionele vooruitbeplanning is hoofsaaklik geng op reaktiewe beplanning waar 

operasionele planne saamgevoeg word in 'n oorhoofse besigheidsplan. Die fokus is hoogstens 

takties van aard. Organisasie-eenhede word onafhanklik en afsonderlik hanteer, sonder om 

die interaksie van die verskillende dele in ag te neem. Hierdie beplanning, soos hieronder 

aangetoon, neem 'n tipiese probleemoplossingsorientasie aan. 

Tradisionele reaktiewe vooruitbeplanning 

DJAGNOSf; 
PROBL,EEM

IDENTIFISERING 

ME TO DE 

REG TE_LLENDE 

PLAN 

OOGMERK 

DOELWilTE 

Vooruitbeplanning kan ook meer proaktief wees deur voorspellings en vooruitskattings op die 

verskillende vlakke en areas van die organisasie te maak, ten einde die doelwitte afgelei uit 

die voorspellings, te bereik. 
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Gevorderde proaktiewe vooruitbeplanning 

HllJDTGE 

·A D STA D 

ME TO DE 

D0ELWJTTE 

ING 

OOGMERK 

TMl'LEMENlft:Rl GSPl;.Al'!I 

Beide hierdie benaderings verteenwoordig middel-tot-doel-beplanning (means-ends 

planning), naamlik 'n projeksie van die huidige na die toekoms (Aucamp, 1992). 

Die interaktiewe, toekomsgedrewe of lerende paradigma evalueer, in teenstelling met 

bogenoemde benaderings, die korrektiewe sisteem vanuit 'n holistiese raamwerk. Die proses 

poog om eenstemmigheid in denke oor die huidige en toekomstige strategiee te bewerkstellig. 

Ten einde 'n geheelbeeld te verkry word die interafhanklikheid van die verskillende 

organisasiekomponente deurlopend in ag geneem. Beplanning wat onafhanklik van ander 

afdelings op enige vlak of area binne die korrektiewe sisteem gedoen word, kan nie effektief 

wees nie, behalwe as al die vlakke en areas gelyktydig en interafhanklik van mekaar, binne 'n 

bepaalde tydsraamwerk beplan, en die planne vergelyk en ge'integreer word. 

Tradisionele bestuurspraktyke 

In die tagtigerjare het die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste 'n multidissiplinere proses 

binne die gevangenissisteem gevestig. Werkstasies, produktiwiteitsverbeteringsprogramme 

en ander vorme van samewerking is aangemoedig om doeltreff endheid binne die sisteem te 

bevorder. Hoewel sukses met sommige van die intervensies behaal is, het baie van hierdie 

inisiatiewe weens onrealistiese verwagtinge en administratiewe rompslomp gefaal. V erskeie 

prestasiebestuurstelsels is ook in gebruik geneem, maar min sukses is hiermee behaal. 

Die Departement faal ook om sy missie (die ontwikkeling en behandeling van oortreders) ten 

volle uit te voer. Dit word hoofsaaklik toegeskryf aan veilige bewaking wat steeds as kem

besigheidstrategie aangehang word, 'n personeeltekort en 'n gebrek aan kennis en vaardighede 

om die veranderingsproses te bestuur. 

McLagan en Nel (1995:14) is van mening dat intervensies, soortgelyk aan die hierbo beskryf, 

in 'n groot mate faal omdat dit in isolasie en gefragmenteerd aangewend word. Tradisionele 

bestuurspraktyke en werkwyses dra ook daartoe by dat hierdie intervensies nie tot hul reg 

kom nie. In die literatuur (Daft, 1997; McLagan & Nel, 1995; Senge, 1990) word 'n 

fundamentele verskuiwing van die tradisionele na 'n deelnemende bestuursfilosofie as 
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antwoord voorgehou omdat dit buigsaamheid (Overholt, 1997) en interaktiewe leer (Daft, 

1997; Senge, 1990) binne organisasies aanmoedig. 

Die begrip 'interaktief verwys na die wisselwerking tussen individue, afdelings binne die 

korrektiewe sisteem en die omgewing waarin die sisteem funksioneer. Die vraag is nou of 

deelname as altematiewe bestuursbenadering kragtig genoeg is om beter prestasie in die 

korrektiewe sisteem teweeg te bring. Die navorser is van mening dat deelname beter prestasie 

teweeg sal bring, mits dit deur die waardesisteme binne die korrektiewe sisteem ondersteun 

word. 

Deelnemende bestuur 

Die verandering op politieke, sosio-ekonomiese, sosio-kulturele en tegnologiese gebied in 

Suid-Afrika gaan gepaard met toenemende druk op openbare instellings om die beginsels in 

die Grondwet te aanvaar. Hierdie verandering verteenwoordig die volwassewording van die 

werksmag en die humanisering van werkplekverhoudinge. Vanuit hierdie perspektief is die 

ontwikkeling, verloop en implementering van grootskaalse organisasieverandering in hierdie 

studie ondersoek met 'n besondere fokus op die Suid-Afrikaanse korrektiewe sisteem. 

Hoewel daar me eenstemmigheid is oor 'n perseps1e en enkelvoudige betekenis van 

deelnemende bestuur nie, is daar in die literatuur wye steun vir die onderliggende beginsel dat 

die werksmag groter seggenskap in hul werksomstandighede moet he (Beach, 1980; Cotton, 

Vollrath, Froggatt, Lengrick-Hall & Jennings, 1988; Locke, Schweiger & Latham, 1986; 

McLagan & Nel, 1995; Robbins, 1998). Vanuit hierdie beskouing blyk dit dat 'n 

deelnemende bestuursfilosofie altyd as 'n deel van die korporatiewe kultuur aangespreek 

behoort te word. 

Na aanleiding van die bespreking in hoofstuk 2 is daar tot die gevolgtrekking gekom dat 

deelname alleenlik suksesvol kan wees indien die kultuur van die korrektiewe sisteem 

ontvanklik is vir deelname. Vandaar die uitgangspunt dat die bestuur van verandering gelee is 

in die bestuursfilosofie en kultuur van die organisasie. Hierdie twee komponente behoort dus 

as fundamentele vertrekpunt gebruik te word om vemuwing in die korrektiewe sisteem 

teweeg te bring en die sisteem met sy omgewing te laat saamsmelt. 
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Ten einde die problematiek onderliggend aan die implementering van deelnemende 

bestuurspraktyke aan te spreek, is dit dus nodig om die kultuur binne die korrektiewe sisteem 

ontvanklik te maak vir deelname. Kennis van die heersende kultuur is ook noodsaaklik om 'n 

effektiewe bestuursbenadering daar te stel. Die onsuksesvolle implementering van 

deelnemende bestuurspraktyke in die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste kan dus 

toegeskryf word aan die feit dat die korporatiewe kultuur nie die operasionalisering van 

sodanige aksies fasiliteer nie. By implikasie word veronderstel dat veral die waardesisteem 

van personeel, wat die kem van die korporatiewe kultuur uitmaak, nie die beginsels 

onderliggend aan deelnemende bestuur steun nie. In aansluiting hierby word voorgestel dat 

die Suid-Afrikaanse korrektiewe sisteem ondersoek instel na die waardesisteme onderliggend 

aan hul kultuur, ten einde vas te stel of die heersende kultuur ontvanklik is vir die 

implementering van deelnemende bestuurspraktyke. 

Ten einde momentum te verleen aan die vestiging van deelnemende bestuurspraktyke behoort 

(McLagan & Nel, 1995:59-70): 

0 personeel te weet watter praktyke en denkrigtings gevolg moet word om deelname te 

bevorder 

0 personeel die sisteme en waardes van beide die tradisionele en deelnemende 

bestuursbenaderings te herken 

0 alle rolspelers betrokke te wees by die identifisering van waardes en die tipe gedrag wat 

verlang word om die waardes te ondersteun 

0 tradisionele gebruike plek te maak vir menswaardigheid en waardes wat die organisasie se 

visie en missie ondersteun 

0 beheermaatreels ingestel te word om te verseker dat personeel nuwe waardes nakom 

0 verandering aan al die organisasiekomponente gelyktydig aangespreek te word 

Doel van verandering 

Waar die doel van die Suid-Afrikaanse Polisiediens die beheer van misdaad en die van die 

Departement van Justisie die oplegging van straf is, word die Departement van Korrektiewe 

Dienste as die administrateurs van oortreders se vonnis beskou. In die 1998-verslagjaar is 

ongeveer 25% van die gevangenesbevolking aan maatskaplike en sielkundige behandeling 

blootgestel, terwyl 11.6% formele of beroepsgerigte opleiding ontvang het (Jaarverslag, 

1998a). Dit beklemtoon die feit dat daar baie meer aandag geskenk moet word aan die 

behandeling en opheffing van oortreders met die oog op die voorkoming van resividisme. 'n 
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Soeke na altematiewe om die probleme te ondervang en die herintegrering van die oortreder 

in die gemeenskap te verwesenlik, word jare reeds beplan. 

Dit maak geen sin om oortreders tot gevangenisstraf te vonnis sonder dat 'n bydrae tot die 

ontwikkeling en groei van die oortreder gelewer word nie. Nog minder maak dit sin om 

menslike hulpbronne op 'n permanente basis aan te stel om gevangenes te bewaak terwyl 'n 

meer bekostigbare diens deur eksteme sekuriteitsmaatskappye gelewer kan word. 

Die fokus van die penologiese stelsel behoort dus op die voorkoming van resividisme te val. 

Die korrektiewe sisteem se kembesigheid behoort die behandeling en ontwikkeling van 

oortreders te wees, terwyl veilige bewaking en sekuriteit as outonome entiteit binne die 

penologiese stelsel hanteer behoort te word. 

Ledigheid in inrigtings moet verminder word. Werk, opvoeding, opleiding en rekreasie

geleenthede behoort verbeter te word ten einde die oortreder die geleentheid te bied om te 

ontwikkel en te groei. Die beginsel van normalisering behoort aanvaar te word ten einde 

oortreders te help om na ontslag buite die gevangenis aan te pas. 

Nieteenstaande die fokus daarop om gevangenes suksesvol in die gemeenskap in te skakel, is 

daar 'n toenemende behoefte aan die verandering van die korrektiewe beampte se 

ingesteldheid en gedrag om die ideale van die korrektiewe sisteem te verwesenlik. Groter 

samewerking tussen die korrektiewe sisteem en die gemeenskap, antler departemente in die 

strafregsplegingstelsel en die effektiewe aanwending van hulpbronne in die korrektiewe 

sisteem word ook genoodsaak. 

Transformasie behels dus die inlynbring van die Suid-Afrikaanse penologiese stelsel met 

intemasionale standaarde, sonder om unieke omstandighede in te boet. Om dit te bereik is dit 

noodsaaklik om die rigting wat die Suid-Afrikaanse korrektiewe sisteem wil inslaan, duidelik 

uit te klaar alvorens die herontwerp van die sisteem oorweeg word. Transformasie binne die 

korrektiewe sisteem moet dus as 'n proses van oorgang van een organisasie-ontwerp na 'n 

antler beskou word (kyk tabel 5 .1 ). 
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Die verskuiwing van burokrasie na deelname noodsaak grootskaalse verandering aan die 

korrektiewe sisteem se waardes, strukture, bestuursprosesse en die mens se denke, gedrag en 

ingesteldheid jeens nuwe bestuurspraktyke en werkswyses. Die fokus van die korrektiewe 

sisteem behoort dus op die mobilisering, ontwikkeling en versterking van die mens se gedrag 

jeens die nuwe bestuurspraktyke gerig te wees. Wat aandag benodig, is die indiensneming, 

plasing, opleiding en prestasie-evaluering van personeel. 

Vervolgens word in die bree verwys na kemorganisasiekomponente wat vemuwing teweeg 

bring en 'n impak op die effektiwiteit van die korrektiewe sisteem kan he. Word hierdie 

komponente negeer, kan dit 'n wanbalans tot gevolg he en selfs veroorsaak dat die sisteem 

onveranderd bly. 

TOEKOMSVISIE 

Elke werknemer of persoon wat 'n belang by die korrektiewe sisteem het, behoort die sisteem 

as geheel te verstaan en te weet waar hulle in die 'prentjie' inpas. Hoe die korrektiewe sisteem 

ontwikkel het, waarom dit bestaan (doel), hoe dit bedryf word (missie) en wat dit wil wees 

(visie), moet duidelik begryp word. 

Deelnemende organisasies heg baie waarde aan die verbetering van organisasie-effektiwiteit 

en dit is dus noodsaaklik om op die toekoms (visie) te fokus. By die ontwikkeling van 'n visie 

is dit belangrik om te fokus op dit wat moontlik is, eerder as op waarskynlikhede (Wright, 

1994:150). 

Ten einde intemasionale standaarde te handhaaf sal dit vanuit 'n korrektiewe perspektief 

nodig wees om die bestuursfilosofie ( deelname) en besigheidstrategiee (bewaking, 

behandeling en ontwikkeling) te versoen met omstandighede uniek aan Suid-Afrika en 

verwagtinge wereldwyd. Dit beteken dat werknemers die bestuursfilosofie en 

besigheidstrategiee moet verstaan, aanvaar en uitleef. Die Suid-Afrikaanse korrektiewe 

sisteem sal ook moet besluit watter rigting (kyk tabel 5 .1) hy gaan inslaan en homself daartoe 

verbind. 
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Tab el 5.1: Evolusie versus revolusie binne die korrektiewe sisteem 

1-ll:JIDIGE S't.(.ND STREWE IDEAAL 
('WAT IS') ~'V'.OLUSIONER) (REVor.usrord1R) 

0 Vertikale hierargiese strukture 0 Platter en buigsamer strukture 0 Horisontale netwerkontwerpe 
0 Tradisionele burokratiese 0 Deelnemende bestuur binne 'n 0 'n Kombinasie van voormelde 

bestuurspraktyke kom nog sisteem wat eenheidsbestuur en selfbestuurde, onafhanklike, 
hoofsaaklik voor en spandeelname bevorder outonome besigheidseenhede 

0 Individualisme 0 Interafhanklikheid 0 Holisme 

Die tekortkominge in die Suid-Afrikaanse korrektiewe sisteem kan toegeskryf word aan 'n 

gebrek aan verantwoordelikheid en besluitnemingsbevoegdheid op die laer vlakke. Die 

aanhang van die tradisionele bestuursbenadering kan ook as 'n struikelblok in die verbetering 

van organisasie-effektiwiteit, prestasie en uitsette beskou word. 

Die abnormale voorkoms van reels en prosedures in die korrektiewe sisteem het sy oorsprong 

by die volg van 'n bestuursbenadering wat sentrale arbeidsbeheer voorstaan. Die wyse 

waarop dinge gedoen word, het veroorsaak dat die korrektiewe sisteem vasgevang is in 'n 

roetine wat innovasie, kwaliteit en effektiwiteit negatief beYnvloed. Die motivering van 

personeel het as gevolg hiervan problematies geraak. 

Sedert 1994 het verandering hoofsaaklik bygedra tot die vervulling van korttermyndoelwitte 

(regstellende aksie en demilitarisering), terwyl die kultuur en bestuursfilosofie nog dieselfde 

gebly het. Demilitarisering het wel bygedra tot die verandering van militere gebruike, maar 

behoort nou as vertrekpunt gebruik te word om nuwe strukture, werkswyses en 

bestuurspraktyke in plek te kry. Die potensiaal bestaan om groter betrokkenheid onder 

personeel deur middel van deelnemende bestuurspraktyke daar te stel. Daar is ook reeds 

prosedures en afdelings (paroolraad, inrigtingskomitee) in plek, wat deelnemende 

bestuurspraktyke ondersteun. Personeel moet egter onderle word in die toepassing van 

hierdie bestuurspraktyke. Deelnemende bestuur kan dus geleenthede vir personeel skep om 

betrokke te raak by die bestuur en ontwikkeling van die korrektiewe sisteem. 

Die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste het met loodsprojekte begin deur eenheidsbestuur 

in sekere gevangenisse te vestig. Eenheidsbestuur kom egter nog nie tot sy volle reg nie, 

omdat die argitektuur nie onderstetm word deur strukture, stelsels en prosedures wat deelname 

bevorder nie. Hierdie multidissiplinere benadering verg ook kundiger personeel wat 'n 

verskeidenheid rolle (soos observasie, evaluering, berading, behandeling en die ontwikkeling 

van oortreders) kan vervul. Eenheidsbestuur vereis dat tradisionele gevangenisse in kleiner 
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outonome eenhede verdeel word. Dit impliseer ook groter verantwoordelikheid en 

besluitnemingsbevoegdhede aan die operasionele werkersmag. 

Die implementering van eenheidsbestuur sal die herstrukturering van die korrektiewe sisteem 

op plaaslike en nasionale vlak noodsaak. Die ideaal sou wees dat die hoofkantoor hoofsaaklik 

gemoeid sal wees met die formulering van bree beleid wat verband hou met oortredersorg en 

die bestuur van gevangenisse of verwante afdelings. Groter verantwoordelikheid behoort aan 

eenheidsbestuurders gegee te word om inhoud aan die beleid te gee en die implementering 

daarvan sinvol in hul unieke omstandighede teweeg te bring. Dit impliseer verdere 

herstrukturering van die korrektiewe sisteem om voorsiening te maak vir selfbestuurde 

spanne. Die huidige fokus op streng vertikale hierargiee inhibeer deelname en kommunikasie 

tussen die verskillende afdelings en vlakke in die korrektiewe sisteem. Herstrukturering 

behoort dus die kanale wat deelname en kommunikasie verhoed, uit die weg te ruim. 

Personeel werksaam in 'n gevangenis waar eenheidsbestuur as bestuursbenadering gevolg 

word, sal dus funksioneer as multidissiplinere span wat oor 'n verskeidenheid vaardighede 

beskik. Individuele taakspesialisering en -uitvoering sal vervang word met die spankonsep 

waar werksaamhede om prosesse eerder as funksies georganiseer word. 

Die verwagting is dat deelname betekenisvoller (meer sinvol) sal raak as personeel se kennis 

en vaardighede wat met spanwerk verband hou, ontwikkel word. Personeel ondervind tans 

probleme omdat: 

0 individuele taakspesialisering en -uitvoering steeds in afdelings aangehang word 

0 eenheidsbestuur geYmplementeer word sonder dat hulle toegerus word om in spanverband 

te werk 

0 duidelike doelwitte en standaarde in terme van meetbare uitsette ontbreek 

0 vergoeding nie gekoppel word aan spanuitsette en organisasiestrategiee nie 

0 strukture, stelsels, prosedures en rolle wat vervul moet word, nie aangepas is om 

eenheidsbestuur te ondersteun nie 

0 taakuitvoering deur beperkte verantwoordelikheid en besluitnemingsbevoegdhede 

belemmer word 
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Daar word voorgestel <lat die beheer oor personeel deur spanwerk en selfbestuur binne 

eenhede vervang word. Niekem-besigheidstrategiee behoort uitgekontrakteer of as outonome 

eenhede bedryf te word. Die gebruik van kontrakwerkers en outonome eenhede sal die 

volgende effek he op die kemorganisasie, in hierdie geval die gevangenis: 

D Die operasionele kem sal 'n netwerk van semi-outonome eenhede word. 

D Die tegnostruktuur (vakkundiges en inrigtingskomitee) sal 'n integrale deel van die semi

outonome eenhede word. 

D Die behoefte aan staffunksionarisse (personeel-, logistieke en finansiele dienste) sal 

afneem. 

D Top- en middelbestuursvlakke sal verminder en hoofsaaklik m selfbestuurde spanne 

opgeneem word. 

Die voordele van die vemuwingsproses is voor die hand liggend. Probleme wat voorsien 

word, is die subkontraktering van eenhede aan permanente personeel. Dit sal meebring <lat 

opleiding in die bedryf van outonome besighede aan ambagspersoneel, spyseniers en ander 

verwante dienste wat gesubkontrakteer word, voorsien moet word. Word vakkundige dienste 

uitgekontrakteer, sal vakkundiges onder die vaandel van professionele liggame dienste tot 

beskikking van die korrektiewe sisteem moet voorsien. Verpligte <liens aan die staat, net soos 

in die geval van geneeshere en die regsberoep kan oorweeg word. 

Die gebrek aan produktiwiteit in die Suid-Afrikaanse korrektiewe sisteem kan grootliks 

toegeskryf word aan 'n gebrek aan werksverbondenheid. Die gebrek aan verbondenheid word 

hoofsaaklik toegeskryf aan die geroetineerdheid van bewakingsdienste en lae 

werksbevrediging wat uit die werksaamhede verkry word. Hierdie strategie behoort verander 

te word ten einde voorsiening te maak vir outonome eenhede wat as klein besigheidseenhede 

binne die gevangenis of vanuit die eksterne omgewing opereer. 

Die sub- of uitkontraktering van bewakings-, voedings-, vakkundige en ander dienste word 

aanbeveel. Dit sal aanleiding gee tot 'n groter pligsbesef, betrokkenheid en 

verantwoordelikheid onder personeel. Subkontraktering en uitkontraktering van organisasie

aktiwiteite is in lyn met kontemporere bestuurspraktyke en word reeds wereldwyd in 

ontwikkelde lande toegepas. Uitkontraktering van outonome eenhede sal ook die daarstel van 

'n algemeen aanvaarde korporatiewe kultuur vergemaklik. 
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Uitkontraktering stel werksgeleenthede oop aan die bree arbeidsmark en sal gefragmenteerd 

voorkom. Dit kan aanleiding gee tot meer realistiese indiensnemingsooreenkomste in terme 

van verwagtinge deur die werkgewer enersyds en deur die werknemer andersyds. Dit sal ook 

meer werksgeleenthede binne die korrektiewe sisteem skep. Probleme wat ondervind word 

met die behoud van deskundiges of vakkundiges kan ondervang word. 

Entrepreneurskap sal in die penologiese stelsel floreer. Talentvolle persone wat normaalweg 

nie om 'n staatsdiensbetrekking aansoek sou doen nie, kan nou van die geleentheid gebruik 

maak om hulle dienste op 'n deeltydse basis aan te bied. Die penologiese stelsel sal baat vind 

by die goeie resultate wat verkry word, terwyl die kontrakwerker waardevolle ervaring sal 

opdoen deur betrokke te raak by 'n omgewing waarin hy/sy andersins nie blootstelling sou kry 

me. 

Uitkontraktering van bestaande dienste (soos gevangeniswerkwinkels) aan permanente 

personeel moedig entrepreneurskap aan, terwyl bestaande kennis, vaardighede en ervaring 

terselfdertyd teruggeploeg word. Hierdie benadering kweek 'n groter verantwoordelikheidsin 

by personeel wat in effek kwaliteit en produktiwiteit meebring. 

Die korrektiewe sisteem kan ook daarby baat dat daar nie voorsiening gemaak hoef te word 

vir diensvoordele soos pensioen en mediese fondse aan kontrakwerkers nie. Kontrakte kan 

ook verleng of beeindig word na gelang van die gekontrakteerde se prestasie. 

Bogenoemde aanbevelings behoort emstig oorweeg te word, veral in die lig van die nuwe 

sosio-politiese omgewing waarin die land horn bevind. 

MENSLIKEHULPBRON-AANWENDING 

Die ondoeltreffendheid van die menslikehulpbron-departement kan hoofsaaklik toegeskryf 

word aan die tradisionele bestuurspraktyke wat aangehang word. Die duidelike skeidslyn 

tussen lyn- en staffunksionarisse het tot gevolg dat stafspesialiste hoofsaaklik 'n 

ondersteunende <liens aan lynfunksionarisse lewer wat andersins deur hulself gedoen sou 

moes word. Hierdie verdeeldheid het veroorsaak dat die lyn- en staffunksionarisse slegs 

besorg is oor die bereiking van hul eie doelwitte, en sodoende word die belange van die 

korrektiewe sisteem as geheel misken. 

ORGANISASIEVERNUWING: 'N PENOLOGIESE PERSPEKTIEF 97 



OUI rn 

'n Gebrek aan samewerking het ook aanleiding gegee tot administratiewe rompslomp. 

Lynfunksionarisse word byvoorbeeld toegegooi onder beheerprosedures, terwyl 

staffunksionarisse hoof saaklik administratiewe take verrig soos die proses sering en liassering 

van vorms. Tydens besoeke aan bestuursareas is gevind <lat staffunksionarisse ongeveer 70 

persent van hul tyd aan administratiewe aktiwiteite bestee. 

In die lig van gespesialiseerde kundigheid en koste-effektiwiteit behoort daar oorweging 

geskenk te word aan die sub- of uitkontraktering van sekere personeeldienste. Die 

inkontraktering van bekwame menslikehulpbron-praktisyns hou die voordeel in <lat die 

korrektiewe sisteem nie nodig het om komplekse infrastrukture daar te stel vir die lewering 

van personeel- en ander verwante dienste nie. Dit impliseer egter nie dat staffunksionarisse 

voor die voet vervang moet word nie. 

Die rol van die menslikehulpbron-praktisyn sal egter in die nuwe ontwerp noodgedwonge 

moet verander om samewerking tussen lyn- en staffunksionarisse te bewerkstellig. Vir 

doeleindes van die hoofstuk word gefokus op werknemerverhoudinge, bestuurstyl, 

personeelvoorsiening, -plasing, -opleiding, prestasie-evaluering en vergoeding binne die 

konteks van transformasie binne die korrektiewe sisteem. 

Werknemerverhoudinge 

Deelname as bestuursfilosofie is nie onmoontlik nie, hoewel verandering in verhoudinge 

tussen bestuur en operasionele werkers vereis word. Die bestuurstyl, dienskontrak, 

aanstellingsvereistes en vergoedingstelsel sal ook noodgedwonge aangepas moet word om 

deelname te ondersteun, eerder as om die wetenskaplik-administratiewe model van Taylor te 

bly aanhang. 

Onlangse mediaberigte en persoonlike waarneming dui daarop dat verhoudinge tussen bestuur 

en personeel gekenmerk word deur wantroue en suspisie. Hierdie situasie sal aangespreek 

moet word alvorens werknemerdeelname of enige antler vorm van deelname suksesvol kan 

wees. 
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Korporatiewe kultuur verwys na 'n sisteem wat gemeenskaplike doelwitte binne die 

korrektiewe sisteem nastreef en is 'n bepalende faktor vir personeel se gedrag. Bestuur 

behoort dus daama te streef om werknemeridentifisering met die korrektiewe sisteem te 

vestig, sodat personeel met die sisteem as geheel kan identifiseer en nie net met spesifieke 

poste of afdelings nie. Dit behoort lojaliteit en betrokkenheid binne die korrektiewe sisteem 

te verhoog. 

Bestuurstyl 

In die verlede is die waarde van korrektiewe beamptes gemeet aan hul fisiese bou, ervaring, 

lojaliteit aan en afhanklikheid van die organisasie. Van personeel is verwag om te doen wat 

hulle beveel is om te doen. Personeel word ook vergoed vir die uitvoering van hul pligte, 

eerder as vir hul denkwyse. Dit het meegebring <lat personeel oor die jare heen so 

ge1ndoktrineer geraak het dat hulle later nie meer presteer nie, maar slegs doen wat van hulle 

verwag word. Hulle raak afhanklik van die organisasie en ervaar 'n hoe mate van stres 

wanneer hulle dienste om die een of ander rede beeindig moet word. 

In gesprekke met korrektiewe beamptes het <lit na vore gekom dat besluite dikwels eensydig 

geneem word deur bestuur en <lat personeel slegs ingelig word of eers gekonsulteer word 

nadat besluite reeds geneem is. Bestuur word geadviseer om personeel deel van die 

besluitnemingsproses te maak, sodat hul insette verkry kan word oor hul denkwyse van hoe 

die werk verbeter kan word om werknemersprestasie en -effektiwiteit te verbeter. Sodoende 

sal personeel aangemoedig word om oor hul werk te <link en nie net hul werk uit te voer nie. 

Personeel moet ook aangemoedig word om verantwoordelikheid te aanvaar vir hul prestasie 

en probleme, maar hulle sal dit slegs kan doen as hulle toegelaat word om by 

besluitnemingsprosesse in hul werksomgewing betrokke te wees. 

Hoewel <lit belangrik is om die korporatiewe kultuur te versterk, is dit noodsaaklik dat 

personeel hulself ook identifiseer met die korrektiewe sisteem se visie, missie en 

doelstellings. Bestuur moet ook besef dat personeel nie altyd hul doelwitte en belange deel 

nie. Personeel en bestuur se belange moet gesamentlik oorweeg word sodat kompromiee 

bewerkstellig kan word. Eienaarskap en verbondenheid tot organisasiedoelwitte kan by 

personeel versterk word deur hulle te betrek by die doelwitformuleringsproses. 
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Reels en prosedures is noodsaaklik vir die gladde verloop van die korrektiewe sisteem en 

veral omdat oortreders se gedrag gereguleer moet word. Daar word voorgestel <lat personeel 

toegelaat moet word om hul eie inisiatief en diskresie te gebruik, en <lat hulle betrek word by 

die ontwikkeling van reels en prosedures wat van hul verwag word om na te volg. Die 

geleentheid om personeel by hierdie prosesse te betrek het aangebreek, veral met die oog op 

die ingebruikneming van eenheidsbestuur as bestuursfilosofie in Suid-Afrikaanse 

gevangenisse. 

Die fokus behoort dus op dienslewering, kwaliteit en prestasie te val. Hierdie uitsette kan 

verbeter word deur die wisselwerking te verhoog tussen individue, afdelings binne die 

korrektiewe sisteem en die omgewing waarbinne die sisteem funksioneer. 

In die lig hiervan word voorgestel dat laevlakdeelname-programmme vir operasionele 

personeel en toesighouers gei'mplementeer word, omdat daar geglo word <lat die wantroue en 

agterdog wat tussen bestuur en personeel bestaan, in 'n groot mate hierdeur ondervang kan 

word. Laevlakdeelname word deur individue ondemeem en nie verteenwoordigers nie, omdat 

<lit binne afdelings geskied waar individuele insette moontlik is. Hierdie deelname hou direk 

verband met werkverwante aspekte en die prestasie van die span, soos om byvoorbeeld as 'n 

afdeling saam te besluit oor 'n geskikte kandidaat vir aanstelling in 'n vakante pos. 

Elke afdeling, hetsy dit 'n eenheid binne die gevangenis, administratief of tegnies van aard is, 

behoort 'n forum vir deelname daar te stel. Hierdie forum word byvoorbeeld daargestel om 

werks- en personeelverwante probleme op te los. Deelname behoort gebaseer te word op 

voorstelle en konsultasie, met medeverantwoordelikheid en konsensusbesluitneming as reel, 

eerder as uitsondering. Die mening word gehuldig <lat hierdie benadering sal bydra tot die 

ontwikkeling van deelname tussen personeel en bestuur. Steun word hiervoor gevind in 

deelnemende bestuursteoriee waar navorsers van mening is <lat werknemerdeelname leer en 

persoonlike ontwikkeling bevorder. 

'n Deelnemende bestuursfilosofie verg egter 'n drastiese verskuiwing in die mens se denke en 

ingesteldheid jeens werk. Hierdie verandering kan onder andere meegebring word deur 

aanpassings aan personeelstelsels (soos die dienskontrak en vergoedingstelsel) aan te bring 

met die oog op verhoogde organisasie-effektiwiteit. 
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Die dienskontrak 

Wanneer 'n individu 'n loopbaankeuse maak, is hy/sy in werklikheid besig om 'n voorspelling 

te maak van sy toekomstige beroepsaanpassing. Die voorneme om 'n bepaalde beroep te 

betree beteken dat hy/sy voorsien dat van alle beroepe wat aan hom/haar bekend is, hierdi'e 

een die grootste geluk, welvaart, erkenning of <lit waama hy/sy streef, sal bring. Maar ten 

spyte van goeie bedoelinge, slaag individue dikwels nie daarin om hul aanvanklike 

beroepsaspirasies te verwesenlik nie. Talle nuwe toetreders ervaar reeds teleurstellings in hul 

eerste aantal weke of maande in hul nuwe beroep. Die oorsaak van sodanige teleurstellings is 

dikwels die feit dat daar nie aan die toetreder se verwagtinge voldoen word nie. Nuwelinge se 

verwagtinge word dikwels deur die aard van die werk, medewerkers, bestuurders en die 

organisasie as geheel, met ander woorde, die realiteit verpletter. Indien verwagtinge wel 

realiseer, lei <lit tot goeie aanpassing by die organisasie en aanvaarding van die organisasie se 

doelwitte. 

In hierdie wedersydse verhouding, wat beskou word as 'n proses van individu-organisasie

aanpassing, word daar volgens Kotze (1989) en Knowles (1986) gestreef na 'n tweerigting 

sielkundige kontrak wat wedersydse en gelyktydige bevoordeling van die werknemer binne 

die arbeidsisteem akkommodeer. Die sielkundige kontrak is dus 'n implisiete kontrak tussen 

'n individu en die organisasie wat spesifiseer wat elkeen verwag om in die werksituasie te gee 

of te ontvang (Baker, 1985; Knowles, 1986). Die sielkundige kontrak wat tussen die individu 

en die organisasie tot stand kom, is die resultaat van individuele behoeftes, die invloed van die 

organisasie en die invloed van die omgewing. 

In die passingsproses wat tussen die individu en die organisasie plaasvind, is die strewe om 

passing te bereik tussen individuele behoeftes, vermoens en vaardighede enersyds, en die rol 

en organisasievereistes andersyds. 'n Positiewe sielkundige kontrak wat die resultaat is van 

goeie passing, lei enersyds tot produktiewe arbeid vir die organisasie en andersyds tot 'n hoer 

lewenskwaliteit vir die individu. 'n Negatiewe sielkundige kontrak, wat die resultaat is van 

swak passing, veroorsaak frustrasie, ontevredenheid, onvervulde en konflikterende 

verwagtings en rolkonflik. 

Verskeie navorsers (Greenhaus en Callahan, 1994; Schein, 1978) huldig die mening dat die 

meeste nuwe toetreders tot die werkswereld 'n realiteitskok ervaar omdat die toetreder vir die 

eerste keer die gaping tussen sy verwagtinge en drome enersyds en die realiteit andersyds 

moet konfronteer. Aanpassingsprobleme kan toegeskryf word aan die feit dat daar nie 
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eenvormigheid tussen die behoeftes en verwagtinge van die individu en die behoeftes en 

verwagtinge van die organisasie bestaan nie. 

Die identifisering van potensieel suksesvolle werknemers is vir enige organisasie om verskeie 

redes van groot belang. Deur psigometriese meetinstrumente te vind wat beduidend suksesvol 

met die betrokke pos korreleer, kan persone ge'identifiseer word wat op die vereiste peil 

behoort te kan presteer (Martin & Lehnen, 1992; Ryan & Sackett, 1992). So 'n proses sal 

besliste voordele vir die werknemer en die organisasie inhou, soos verhoogde verbondenheid 

tot die organisasie (Becker, 1992; Johnson & Snizek, 1991; Mayer & Schoorman, 1992), 

werkstevredenheid (Bacharach, Bamberger & Conley, 1991; Dailey & Kirk, 1992), 

werksbetrokkenheid (Magjuka, 1993; Solomon, 1992), werksukses (Katz & Van Greunen, 

1990), verlaagde arbeidsomset (Cohen, 1993), sowel as die uitskakeling van onnodige 

personeeluitgawes (Angus & Humphrey, 1989). 

Om persoonlikheidsredes mag sekere persone beter funksioneer in bepaalde poste as in antler. 

So het Day en Silverman (1989) gevind dat suksesvolle rekenmeesters oor bepaalde 

persoonlikheidseienskappe beskik, soos hoe taakorientasie, dominansie, vriendelikheid en 

sosialiteit. Entrepreneurs was byvoorbeeld emosioneel meer stabiel, agterdogtig en 

ontoegeeflik (Van Vuuren & Boshoff, 1994). Munson en Posner (1980) het gevind dat die 

prestasie-georienteerde persoon onathanklik optree. Navorsers (Swanepoel & Van 

Oudtshoom, 1988) het ook bevind dat onsuksesvolle busbestuurders aggressief, oneerlik, 

onverantwoordelik en minderwaardig voorkom. 

Reeds in 1979 het Van der Westhuizen verwys na die belangrikheid van 

persoonlikheidsmeting en gese dat die ontwikkeling van vermoens onder meer bepaal word 

deur die persoon se motiverings- en persoonlikheidstruktuur, sy houdinge, behoeftes en 

belangstellings. Dit is laasgenoemde eienskappe wat rigting gee aan die persoon se vermoens 

en wat sal bepaal wat hy met daardie vermoens sal doen. 

Birkenbach en Botha (1989) wys daarop dat hoewel die mate waarin 'n werknemer sukses in 

sy/haar werk behaal, athang van die vaardighede en intellek waaroor die werknemer beskik, 

alle intelligente persone nie noodwendig suksesvol is nie: persoonlikheidseienskappe, 

motivering en belangstelling dra almal by tot die mate waarin die persoon sy vaardighede 

gebruik. 
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Die VlSle van die Departement behoort dus gefokus te wees op die daarstel van 'n 

gei"ntegreerde, organisasiewye aanstellingstrategie wat aan die behoeftes van 'n veranderde 

werkersmag voldoen. Om hierdie visie te bereik, sal die menslikehulpbron-departement, in 

vennootskap met elke eenheid binne die korrektiewe sisteem, besigheidsplanne moet hersien 

om personeelbehoeftes te bepaal. Rolle sal uitgeklaar moet word om die kemgedrag en 

vaardighede wat verlang word, te bepaal. Hiema sal herplasing en aggressiewe 

werwingsaksies moet plaasvind om voorsiening te maak vir die samestelling van 'n talentvolle 

werkersmag binne die diversiteit wat eenheidsbestuur sal meebring. 

Die doel van die strategie is om die verantwoordelikheid van menslikehulpbron-praktisyns vir 

die taksering van personeel en verhoging van werknemerverhoudinge na lynbestuurders te 

verskuif. Die rol van die psigometris en vergoedingsanalis behoort ook gekombineer te word 

om nuwe stelsels te ontwikkel met die oog op die keuring en vergoeding van personeel wat in 

lyn is met die deelnemende bestuursfilosofie. 

Daar word voorgestel dat die herplasing van personeel op grond van die nuwe profiel en rol 

van die korrektiewe beampte in eenheidsbestuur behoort te geskied. Onderhoude behoort so 

gestruktureer te wees dat dit gedrag en vaardighede wat verlang word, meet. Die tradisionele 

verplasingsproses na ander poste moet vervang word deur aan alle personeel die geleentheid 

te gee om 'n 'voorkeurvorm vir loopbaanareas' te voltooi. Hierdie vorm behoort daarvoor 

voorsiening te maak dat personeel drie loopbaankeuses binne die korrektiewe sisteem kan 

kies en hul ervaring, opvoeding, kennis en vaardighede of ander faktore relevant tot hul 

keuses kan beskryf. Nadat die sluitingsdatum vir aansoeke verstryk het, behoort al hierdie 

voorkeurvorms deur spanne (bestaande uit personeelpraktisyns, lynbestuurders en ander 

rolspelers) beoordeel te word en behoort onderhoude gebaseer op die vaardighede wat nodig 

is om die werk te doen, met geselekteerde kandidate gevoer te word. 

Besluite wat deur hierdie spanne geneem word, behoort dan deur advieskomitees hersien te 

word om konsekwentheid, regverdigheid en legaliteit te verseker. Deur hierdie objektiewe 

proses konsekwent toe te pas, kan elke pos in die korrektiewe sisteem gevul word met die 

beste kandidaat beskikbaar. Om personeel deur die transformasieproses by te staan is die 

daarstel van 'n loopbaanvoorligtingsdiens en spanbou-aktiwiteite noodsaaklik. 
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Na mening behoort hierdie proses 'n beduidende impak te he op die vemuwingstrategiee en 

effektiwiteit van die korrektiewe sisteem, aangesien personeel gemotiveerd en betrokke sal 

wees en eienaarskap sal aanvaar vir die werk wat verrig moet word. 

Vergoedingstrategiee 

In tradisionele organisasies is die gebruik om werknemers se dienstermyn, aanpassing by die 

organisasiekultuur en lojaliteit teenoor die organisasie in ag te neem wanneer bevordering 

oorweeg word. Namate organisasies deelnemende bestuurspraktyke, selfbestuurde spanne en 

netwerkontwerpe implementeer, word bevorderingsmoontlikhede minder en word 

organisasies genoodsaak om altematiewe vergoedingstrategiee te implementeer. 

Vergoeding word as 'n persoonlike, emosionele en gevoelige kwessie beskou omdat mense <lit 

as terugvoer oor hulself en hul werksprestasie ervaar. Hoewel vergoeding nie goeie 

verhoudinge bevorder nie, kan verhoudinge daardeur geskaad of ondermyn word. Die 

prestasiebeloningstelsel in die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste is 'n sprekende voorbeeld 

hiervan. Dit word dikwels gemanipuleer tot voordeel van 'n klein groepie mense en 

veroorsaak jaarliks groot ongelukkigheid onder personeel. Die mening word gehuldig <lat 

prestasiebeloning mense se gevoel van eiewaarde ondermyn en werksbetrokkenheid verlaag, 

omdat die meeste personeellede voel <lat hulle meer werd is as waarvoor hul toesighouers hul 

aanslaan, veral wanneer personeel hulself vergelyk met kollegas. 

V ergoeding speel ook 'n belangrike rol in die ontwikkeling en handhawing van 'n organisasie 

se ingesteldheid teenoor bestuurspraktyke. Vergoedingstelsels wat gebruik word om mense 

teen mekaar op te weeg, vir swak prestasie te straf en mense te manipuleer, versterk die ou 

tradisionele (burokratiese) bestuursbeginsels. Deursigtige vergoedingstelsels wat spanwerk 

en leer aanmoedig, organisasiestrategiee ondersteun en die welstand van die organisasie en sy 

mense bevorder, verbeter die effektiwiteit van die organisasie. 

Maslow (1954) en Herzberg (in Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959) het in afsonderlike 

navorsing bevind <lat passing tussen die organisasie en mense verbeter wanneer geleenthede 

vir groei, verantwoordelikheid en prestasie bestaan. 'n Vergoedingstelsel wat bestaan uit 'n 

basiese salaris is dus onvoldoende, mits <lit prestasie stimuleer en gebruik word as erkenning 

vir prestasie. 
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Die staatsdiens (wat die korrektiewe sisteem insluit) word weens druk uit die eksterne 

omgewing en die Grondwet gedwing om te verander en deelnemende bestuurspraktyke te 

aanvaar, terwyl vergoedingstelsels dikwels in stryd is met die bestuurspraktyke wat 

aangehang word. Beperkinge word ook op die korrektiewe sisteem geplaas omdat die 

vergoedingsbeleid by die Staatsdienskommissie berus. Dit veroorsaak dat die korrektiewe 

sisteem nie sy strategiee met die vergoedingstelsel kan versoen nie. Die effek hiervan blyk 

duidelik uit onderstaande tabel. 

Tabel 5.2: Organisasie-uitsette versus vergoeding (Kerr, 1995; Labich, 1995) 

Organisasies verlang ... maar beloon ... 
0 spandeelname en -uitsette 0 individuele prestasie en uitsette 
0 ontwikkeling in mensvaardighede 0 funksionele vaardighede en prestasies 
0 selfbestuur en selfbeheer 0 streng toesig en beheer 
0 mededingende voordeel en langtermyngroei 0 uitvoering van daaglikse aktiwiteite 
0 kwaliteit dienslewering en produkte 0 foutlose administrasie 
0 innoverende denke en die loop van risiko's 0 nakoming van gevestigde prosedures 

Prestasiebeloning dien as aansporingsmaatreel vir personeel wat hulle deur volgehoue 

bogemiddelde werksprestasie oor 'n tydperk van hul ranggenote onderskei het. Daar word dus 

voorgestel dat individue of afdelings oor grense heen (byvoorbeeld al die paroolrade of 

inrigtingskomitees in Gauteng) gekontrakteer word om bepaalde uitsette te behaal en dat 'n 

gesonde kompetisiegees onderling gevestig word om die gestelde doelwitte en standaarde te 

behaal. Die vergoedingstelsel behoort ook, soos hierbo aangedui, versoen te word met die 

bestuurspraktyke en strategiee van die korrektiewe sisteem. 

Opleiding 

Tradisioneel is opleiding beskou as die verbetering van kennis met die doel om werksekuriteit 

te verseker. Opleiding word dikwels beperk tot posspesifieke en pligstaatopleiding. 

Opleiding geniet 'n lae prioriteit, en hulpbronne word nie geredelik beskikbaar gestel vir 

persoonlike ontwikkeling nie. Kursusbywoning is gewoonlik verpligtend. Kursusse is 

opleiergesentreerd, vind verwyderd van die werksomgewing plaas en word deur lynbestuur as 

nice to have beskou. Lynbestuur word ook nie verantwoordelik gehou vir die opleiding en 

ontwikkeling van personeel nie. 
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In teenstelling met die tradisionele opleidingsbenadering vind leer binne die leerorganisasie 

gestruktureerd, geintegreerd en op 'n vrywillige basis plaas. Leer hou verband met 

organisasiestrategiee en -doelstellings, is leerdergesentreerd, impak-gedrewe en vind binne 

die werkplek plaas (ervaringsleer). 

Leer word gesien as die ontwikkeling van die mens in 'n verskeidenheid vaardighede met die 

oog op wyer aanwendingsmoontlikhede. Selfbestuurde spanne neem verantwoordelikheid vir 

die ontwikkeling van spanlede. Posrotering, werksverryking en -verruiming word ook 

deurgaans toegepas. In Semco (Semler, 1994:71) kry die ses topbestuurders byvoorbeeld die 

geleentheid om op 'n sesmaandelikse basis as uitvoerende hoof van die organisasie waar te 

neem. In die organisasie word begrotings ook sesmaandeliks afgesluit en hertoegeken om 

elke bestuurder die geleentheid te gee om volle verantwoordelikheid vir finansiele besluite te 

aanvaar. 

Bestuurders word aanspreeklik gehou vir die ontwikkeling van hul personeel en om aspekte 

aan te spreek wat individuele en spanprestasie, en die kwaliteit van die werksomgewing 

bernvloed. Organisasies verwag ook van hul personeel om verantwoordelikheid te neem vir 

hul eie ontwikkeling en prestasie, en aktief by die leerproses betrokke te wees. Daar word 

ook van hulle verwag om meer aktief betrokke te raak by die bereiking van 

veranderingstrategiee namate die organisasie beweeg van 'n statusbewuste na 'n bemagtigende 

kultuur. 

Die rol van en verhoudinge tussen personeel en oortreders verander drasties binne die 

gevangenisopset wat eenheidsbestuur as bestuursfilosofie aanvaar. Dit impliseer verder dat 

personeel onderle moet word in nuwe vaardighede soos selfbestuur, spanwerk, kritiese 

denkvermoens en interaktiewe groepdinamika. 

Dit kan nie genoegsaam beklemtoon word dat deelname radikale veranderinge verg in beide 

bestuur en personeel se denkwyses nie. Opleiding in deelnemende bestuurstegnieke en 

praktyke is uiters noodsaaklik vir beide bestuur en operasionele personeel. Daar word 

voorgestel dat afdelings laevlakdeelname-programme bywoon, aangesien hulle as span 

verantwoordelik sal wees om die spantegnieke binne hul afdelings te implementeer. Hierdie 

opleidingsessies kan dien as simulasies oor hoe om deelname binne die betrokke afdeling te 

benader met inagneming van elke afdeling se unieke omstandighede. Daar word ook 

voorgestel <lat eksteme praktisyns gebruik word om die opleidingsprograrnme aan te hied ten 

einde bevooroordeeldheid uit te skakel. 
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Bemagtiging van personeel is noodsaaklik om te verseker dat hulle 'n bydrae lewer tot die 

sukses van die korrektiewe sisteem. Om waarde tot die korrektiewe sisteem toe te voeg is dit 

belangrik dat elke individu betrek word op alle vlakke van besluitneming wat op sy/haar 

werksterrein 'n effek het. Alleenlik dan sal probleme akkuraat geYdentifiseer en opgelos kan 

word en verbeteringe geYmplementeer kan word. 

Bemagtiging beteken ook dat enige werknemer 'n leier kan wees. Leierskap het weinig te 

doen met formele posisies wat persone in 'n organisasie beklee. Leierskap kan ontwikkel 

word deur individue op te lei in en bloot te stel aan besluitneming en probleemoplossing, 

spanwerk, prosesverbetering, konflikbestuur en bemiddeling. Deurlopende leer tydens 

formele opleiding of deur ervaring versterk individue se vertroue vir die aanpak van nuwe 

inisiatiewe of aktiwiteite (Chiat, 1998:491). 

Leierskap 

F ormele leierskap is hoofsaaklik daarop ingestel om vemuwing in die korrektiewe sisteem 

teweeg te bring ten einde effektiwiteit op die lang termyn te bewerkstellig. Die korrektiewe 

sisteem het dus leiers nodig wat die organisasie se visie en missie nastreef en 

verantwoordelikheid kan aanvaar vir vemuwing. 

Die primere rol van die leier is om 'n verantwoordelikheidsin by personeel te kweek sodat 

verandering met 'n hoe mate van toegewydheid aangepak kan word. Volgelinge het leiers 

nodig om hulle te begelei in die oplossing van probleme, die neem van besluite en die 

uitvoering van daaglikse aktiwiteite. 

McLagan en Nel (1995:93-100) postuleer dat leiers vier uitdagings in die gesig staar om 

organisasies van outokrasie na deelname te beweeg. Eerstens rus daar 'n 

verantwoordelikheid op leiers om af te sien van tradisionele bestuurspraktyke en werkswyses. 

Tweedens word daar van leiers verwag om hul personeel deur die emosionele proses van 

transformasie te begelei. In die derde plek word spanlede begelei, opgelei en ondersteun in 

die verandering van gedrag, waardes, strukture en bestuursprosesse. In die laaste fase word 

spanlede aangemoedig om leierskapsrolle te deel. 
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Gardner (in Wright, 1994:173) is van mening dat leiers oor die vermoe moet beskik om 

mense se energievlakke op te wek, ten einde deurlopende vemuwing in die organisasie te 

bevorder. Leiers behoort 'n klimaat te skep waarin individue veilig genoeg voel om foute uit 

te wys en voorstelle aan die hand te doen om dit reg te stel. Leiers moet gewillig wees om 

foute te maak en antler toelaat om foute te maak, ten einde kreatiwiteit en innovasie te 

stimuleer. Volgens Gardner (in Wright, 1994:173-176) kan vemuwing bevorder word deur: 

0 personeel toe te laat om besluite te neem, selfs in krisissituasies. So kan personeel se 

talente en energie optimaal benut word in die soeke na nuwe idees en oplossings. 

0 'n goed beplande personeelrotasieprogram. Personeel kry die geleentheid om die 

organisasie as geheel te leer ken en te verstaan, kommunikasie word bevorder en 

ongelukkigheid word in 'n mate verminder. 

0 individue te identifiseer wat oor die vermoe beskik om antler te inspireer, te begelei en op 

te lei. Hierdie persone kan dan gebruik word om antler personeel positief te bei"nvloed tot 

voordeel van die organisasie en sy werknemers. 

0 reels, prosedures en werkswyses voortdurend, deur personeel wat dit moet nakom, te laat 

herevalueer met die doel om die sinvolheid daarvan te bepaal. 

0 oop kommunikasie, sowel as 'n toeganklike en deursigtige inligtingsbeleid daar te stel. 

Die vraag wat egter ontstaan, is hoe leiers te werk moet gaan om mense se samewerking en 

verbondenheid te verkry. Kanter (Abernathy, 1998:44) stel voor dat die behoeftes, belange 

en sienswyses van personeel as vertrekpunt gebruik moet word om verandering te rig. 'n 

Nuwe visie of veranderinge aan die organisasie word byvoorbeeld nie aangekondig sonder 

werknemers se insette nie. Die beste manier bly steeds om alle personeel van meet af in die 

transformasieproses te betrek. Goeie leiers luister dus altyd na hul volgelinge. 

Leiers moet ook werknemers se denke verander met betrekking tot werksingesteldheid. 

Kanter (Abernathy, 1998:45-46) postuleer dat produk-ingesteldheid vervang moet word met 

dienslewering. Soos sy dit stel, niemand verkoop meer produkte nie - alles is 'n <liens. Dus 

moet korrektiewe beamptes definieer wat hul doen, nie in terme van administrasie nie, maar 

in terme van waardetoevoeging tot die oortreder en aan die gemeenskap. 
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Leiers van selfbestuurde spanne moet leer hoe om hierdie spanne te bestuur - spanne word 

nie deur hulleself bestuur nie. Leiers moet goed wees in die ontwikkeling van doelwitte en 

weet wat hulle wil bereik. Hulle moet ook goed wees in die omskrywing van rolle wat vervul 

moet word, die meting van vordering en die voorsiening van terugvoer. Selfbestuurde 

spanne kan slegs suksesvol wees, mits dit goed georganiseer en goed bestuur word. 

In die opleiding van leiers in die korrektiewe sisteem behoort daar gefokus te word op die 

verbetering van interpersoonlike kommunikasie en die skep van orde in individuele en 

spanaktiwiteite. Dit sal leiers en spanlede loon om vaardighede in kommunikasie, 

konflikbestuur, besluitneming en probleemoplossing en projekbestuur te bemeester ten einde 

by te dra tot die sukses van selfbestuurde spanne. Volgens Malan (in Bruyns et al., 

1997:141-143) behoort opleidingsprogramme wat probeer om personeel met 'n enkele 

voorkeurleierskapstyl toe te rus, vermy te word aangesien leiers in verskillende situasies die 

regte balans tussen transformele en transaksionele leierskap, en tussen harde realiteite en 

idealisme moet vind. Hoewel opleiding leierskapsvermoens kan ontwikkel en stimuleer, bly 

dit egter 'n lewenslange leerproses waarvoor elke individu verantwoordelikheid moet 

aanvaar. 

AANBEVELINGS VIR VERDERE NAVORSING 

Hierdie studie dui daarop dat meer diepgaande navorsing genoodsaak word rakende 

deelnemende bestuurstegnieke in die korrektiewe sisteem. Personeel en bestuur behoort 

bewus gemaak te word van hul rolle, en dit kan gefasiliteer word deur 'n kwalitatiewe studie. 

Die gebrek aan opleiding en ervaring van personeel en bestuur in terme van deelname behoort 

ook aangespreek te word. Dit dui op die noodsaaklikheid van 'n behoefte-ontleding in die 

verband. Die sukses van opleidingsintervensies kan ook geevalueer word deur die proses 

voor en na die opleiding te vergelyk. 

Toekomstige navorsing behoort gedoen te word om die moontlike bydrae aan te toon wat 

werkstevredenheid, organisasieverbondenheid en werksbetrokkenheid, en die verband met 

werksukses wat sodanige faktore tot die voorspelling van werksukses mag he. 
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SAMEVATTING 

Die meeste gevangenisse m Suid-Afrika pas steeds die tradisionele beginsels toe omdat 

bestuurders hoofsaaklik handel volgens oortuiginge wat in hul onderbewussyn vasgele is. 

Sommige bestuurders glo dat die humanistiese bestuursbenadering beter resultate lewer as die 

burokratiese model. Baie bestuurders beskou ook die burokratiese en humanistiese 

benadering as die enigste opsies beskikbaar en vind dit moeilik om 'n balans tussen die twee 

benaderings te handhaaf. Niemand kan egter ontken dat hierdie benaderings 'n demper op 

menseverhoudinge en die effektiwiteit van die korrektiewe sisteem plaas nie. 

Hoewel die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste steeds die tradisionele en 

sisteembenadering aanvaar en toepas, kom die sosiale of deelnemende sisteem gaandeweg 

sterker na vore. In teenstelling met die sisteembenadering waar aktiwiteite en funksies 

hoofsaaklik binne die organisasie plaasvind, fokus die sosiale sisteem op die diversifisering 

van aktiwiteite. Die vraag is nou of die sosiale sisteem kragtig genoeg is om beter prestasie in 

die penologiese stelsel teweeg te bring. 

Personeeldeelname is steeds 'n nuwe en relatief onbekende konsep in dienslewerende 

organisasies in Suid-Afrika, en nog te meer in die Suid-Afrikaanse Korrektiewe Dienste. 

Hoewel geleenthede bestaan om werk in spanverband te hanteer en deelname te bevorder, 

word korrektiewe beamptes steeds aan spesifieke poste gekoppel en word pligte hoofsaaklik 

individualisties uitgevoer. Die navorser se ervaring is ook dat korrektiewe beamptes verkies 

om byvoorbeeld net verantwoordelik gehou te word vir 'n spesifieke taak soos die hantering 

van gevangenesprofiele, eerder as om medeverantwoordelik gehou te word vir die kantoor of 

afdeling se werksaamhede. Hoewel die voordele duidelik blyk, behoort die implementering 

van deelnemende bestuurspraktyke met groot omsigtigheid benader te word. Nie alle 

personeel is vatbaar, toegerus of gereed vir werknemerdeelname nie. 

'n Evolusie in bestuurs- en werknemerverhoudinge is noodsaaklik indien die heersende 

verhoudinge vervang moet word met samewerkende verhoudinge. Dit is te verstane dat beide 

bestuur en personeel hierdie verandering vrees, omdat dit beteken dat hulle afstand moet doen 

van hul magsbasisse en verhoudinge sal moet ontwikkel om wedersydse respek en 

aanvaarding te bewerkstellig. 
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Hierdie evolusie is van die uiterste belang indien deelname in die korrektiewe sisteem 

suksesvol gei"mplementeer moet word. Daar moet ook nie uit die oog verloor word nie dat 

hierdie verandering ook verandering aan al die antler komponente van die korrektiewe sisteem 

noodsaak. 

Die daarstel van 'n gei"ntegreerde, organisasiewye personeelvoorsieningstrategie moet as 

doelwit gestel word wat die behoeftes van die veranderende rol van die korrektiewe beampte 

aanspreek. Om die oogmerk te bereik sal die menslikehulpbron-departement in samewerking 

met lynfunksionarisse die behoeftes moet bepaal. 

Die daarstel van deelnemende strukture, bestuurspraktyke en selfbestuurde spanne beteken nie 

dat die tradisionele bestuursbenaderings voor die voet vervang moet word nie. Baie 

organisasies skep egter vir hulself probleme deur strukturele en/of strategiese aanpassings te 

maak, aangesien dit onvoorspelbare gevolge inhou. Hierdie aanpassings lyk gewoonlik sinvol 

vir bestuur en blyk korttermynprobleme op te los. Dit het egter ernstige gevolge vir die 

onderliggende operasionele logika of organisasie - implikasies wat nie altyd ten voile in ag 

geneem word nie. Die soeke na 'n operasionele sisteem wat in die behoeftes van die 

korrektiewe sisteem voorsien en 'n weldeurdagte, saamgestelde geheel vorm, moet dus 

deurgaans as oogmerk gestel word. 

Om as wereldklas gereken te word, beteken egter om: 

D besluitneming en beleidformulering tot die laagste moontlike vlak te delegeer 

D opleidingsgeleenthede in deelnemende bestuurspraktyke en eenheidsbestuur daar te stel en 

ervaringsleer aan te moedig 

D prestasiebestuurstelsels daar te stel wat diensuitnemendheid, voortreflikheid, doeltreffende 

hulpbronbenutting en koste-effektiwiteit sal verseker 

Dit impliseer minder struktuur en meer buigsaamheid; minder voorspelbaarheid en meer 

entrepreneurskap, minder reels en meer deelname en gesamentlike besluitneming. 

Die aanvaarding van deelnemende bestuurspraktyke en eenheidsbestuur blyk 'n oplossing te 

wees. Hierdie praktyke en filosofiee le egter in die hande van diegene wat <lit moet 

implementeer. As dit met 'n hoe mate van professionalisme en integriteit hanteer word, sal dit 

nie net effektiwiteit binne die korrektiewe sisteem teweeg bring nie, maar ook penoloe, 

oortreders en die gemeenskap tot voordeel strek. 
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Dit wil ook voorkom of die suksesvolle bestuur van grootskaalse organisasieverandering 

besig is om 'n noodsaaklike kemvaardigheid vir korrektiewe bestuurders te word wat 

doelbewus ontwikkel moet word om die bestaan en groei van die korrektiewe sisteem te 

verseker. 

Die doel van die navorsing was om deur middel van verkenning enersyds die rol van teorie as 

'n instaatstellende instrument vir organisasievemuwing te oorweeg en andersyds duidelikheid 

te verkry rakende die bestuur van grootskaalse verandering in die praktyk. Hierdie doelwit is 

in hoofstuk twee bereik. In die tweede plek was die doel om die bestaande personeel- en 

bestuurspraktyke te bevraagteken en nuwe uitdagende praktyke op die penologiese terrein te 

verken. Die historiese agtergrond en nuwe uitdagende praktyke op die penologiese terrein is 

in hoofstuk drie ondervang, terwyl die huidige stand van die Suid-Afrikaanse korrektiewe 

sisteem in hoofstuk vier beskryf is. In die laaste hoofstuk is die normatiewe dialoog beskryf 

oor hoe die Suid-Afrikaanse penologiese stelsel horn kan en behoort te organiseer en 

kwalitatief te verifieer. 

( 
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