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Sessie Datum Tyd Onderwerp

1 11-05-2022 16h00 - 17h00 Professionalisme & Etiek

2 03-11-2022 16h00  -17h00
Spandinamika en 
konflikbestuur

UITSAAI SESSIES

GRAAD 11 Vind die onderwerpe en datums van die 2022 
Besigheidstudies Telematiese Sessies hieronder

Bladsy 

2 

SESSIE 1: PROFESSIONALISME EN ETIEK

• Professionalisme beskryf die internasionale aanvaarde standaard of verwagtinge wat die 
samelewing van mense se gedrag en vlakke van bevoegdheid in die werkplek het. 

• Etiek verwys na idees oor wat moreel korrek is of nie en dit  wat  nie in 'n besigheidsituasie 
toegepas moet  word nie. 

• Wanneer dit gekombineer word, verskaf professionalisme en etiek die basis vir 
werknemers om hul kennis, vaardighede en vermoë te kombineer met hul gedrag om ten 
alle tye in die beste belang van die besigheid op te tree.

WAT DIE LEERDER MOET KEN:

• Definieer etiese en professionele gedrag
• Onderskei tussen die verskille tussen professionalisme en etiek
• Skets/Stel/Verduidelik die beginsels van professionalisme en etiek 
• Verduidelik kortliks die teorieë van etiek wat in die werkplek van toepassing is
• Onderskei tussen goeie en slegte besluite en gee voorbeelde van elk.
• Stel maniere voor hoe professionele, verantwoordelike, etiese en effektiewe sakepraktyke 

uitgevoer moet word
• Verduidelik/Bespreek die voordele van etiese sake ondernemings.
• Gee voorbeelde van etiese sakepraktyke 
• Evalueer 'n etiese kode vir enige besigheid en maak aanbevelings vir verbetering.
• Bespreek verskillende perspektiewe op etiek
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1. TERMINOLOGIE
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Term Definisie

Etiek
Verwys na morele beginsels wat 'n persoon se gedrag beheer wanneer 'n 
aktiwiteit uitgevoer word.

Professionalisme 
Die gespesialiseerde kennis en vaardighede wat gebruik word om 'n 
spesifieke werk of taak uit te oefen.

Professionele gedrag 
Professionele gedrag beteken dat jy trots is op jou werk en altyd aan die 
vereiste standaarde van jou beroep voldoen.

Etiese gedrag 
Verwys na die handhawing van die hoogste wetlike en morele standaarde 
wanneer jy met belanghebbendes te doen kry.

Bevoegdheid 
Verwys na werknemers wat  hul kennis, vaardighede en vermoë op hul gebied 
van kundigheid gebruik  tot voordeel van die organisasie, die samelewing en 
die omgewing.

Integriteit 
Verwys na die vermoë om al jou werk-verwante pligte op die korrekte wyse 
uit te voer selfs wanneer jy nie gemonitor word nie.

Konsekwensie
'n Teorie wat die reg of verkeerd  van 'n handeling beoordeel, gebaseer op die 
gevolge wat die handelinge het.

Algemene goeie 
benadering 

Verwys na aksies wat geneem word of beleide wat ingestel word om nie net 
'n sekere groep individue te bevoordeel nie, maar die samelewing.

Verantwoordelikheid 
Die wetlike en morele verpligting van die besigheid met betrekking tot die 
ekonomiese, sosiale en natuurlike omgewing waarbinne dit werk.

King kode  'n Kode wat verduidelik wat etiese en effektiewe leierskap behels.

2. VERSKILLE TUSSEN PROFESSIONALISME EN ETIEK

PROFESSIONALISME ETIEK

• Verwys na wanneer 'n persoon kennis en 
vaardighede verwerf om 'n spesifieke 
werk/professie te beoefen

• Verwys na die beginsels van reg en
verkeerd/aanvaarbaar in die samelewing

• Stel standaarde van verwagte gedrag • Voldoen aan 'n stel waardes wat moreel 
aanvaarbaar is

• Toepassing van 'n gedragskode van ‘n
beroep of besigheid

• Vorm deel van 'n gedragskode om
werknemers te lei om eties op te tree

• Fokus op die handhawing van die reputasie 
van 'n besigheid/professie

• Fokus op die ontwikkeling van 'n morele
kompas vir besluitneming

• Sluit riglyne in oor werknemers se voorkoms 
/ kommunikasie / houding / 
verantwoordelikheid, ens.

• Behels die navolging van die beginsels van 
reg en verkeerd in besigheidspraktyke
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3.  BEGINSELS VAN PROFESSIONALISME 
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BEVOEGDHEID: Werknemers pas hul kennis en vaardighede toe in die belang van die samelewing en 
die omgewing.

INTEGRITEIT: Werknemers werk met integriteit, eerlikheid en volgens die wet en in die algemeen-
aanvaarde norm van professionele gedrag.

RESPEK: Werknemers respekteer die waardigheid en regte van ander en die beeld van die beroep of 
besigheid.

OBJEKTIWITEIT: Werknemers bly objektief en tree op in ’n  manier  wat billik en regverdig is teen 

almal sonder enige vooroordeel of guns.

VERTROULIKHEID: Werknemers maak nie besonderhede van die besigheid of kliënte aan ander 
bekend of gebruik vertroulike inligting tot hul eie voordeel nie.

4. BEGINSELS VAN ETIEK

DEURSIGTIGHEID: Volle openbaarmaking van alle rigting 

VERMY SELFBELANG: Vermy botsing van belange wat die onderneming nadelig kan beïnvloed

VERBINTENIS: Werknemers respekteer die waardigheid en regte van ander en die beeld van die 
beroep of besigheid.

OMGEE: Maak sosiale verantwoordelikheid deel van die besigheidsdoelwitte 

OMGEWINGSVERANTWOORDELIKHEID : Verseker dat die optrede van die onderneming nie tot 
nadeel van die ongewing is nie 

5. TEORIEë VAN ETIEK 

Konsekwensie 
teorie

• Die konsekwensie teorie probeer om die etiese vrae oor reg of verkeerd te 
beantwoord en hoe ons by hierdie antwoord uitkom.

• Dit bepaal of iets gedoen moet word of nie, gebaseer op die verwagte 
resultaat van die handeling.

• As die verwagte resultaat goed is, dan is dit eties reg om  te doen; as dit 
sleg is, is dit eties verkeerd om te doen.

Algemene goeie 
benadering 

• Die algemene goeie benadering verseker dat besigheidswaardes en etiese 
beginsels in lyn is met die samelewing waarin die besigheid funksioneer.

• Dit erken dat etiek en waardes verskil van gebied tot gebied, en van land 

tot land.

Regte benadering • Die fokus van die regte benadering is op individuele regte – waar mense 
met respek en waardigheid behandel word.

• Besigheid dring nie sy missie of produkte op mense af nie.
• Geen persoon moet sleg behandel word nie.
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6. GOEIE & SLEGTE BESLUITE
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Goeie besluite Slegte besluite

• Goeie besluite word dikwels gemaak met 
deurdagte, voldoende inligting en deur
etiese beginsels.

• Dit is dikwels die beste om jou instink te volg 
wanneer jy al die feite het.

• Dit is dikwels die gevolg van op die 
ingewing van die oomblik besluit, sonder 
om al die feite beskikbaar of seker te maak 
dat hulle volledig en korrek is.

• Die menings van ander belanghebbendes 
word nie in ag geneem word. 

• Die gevolge en etiek is nie oorweeg nie.

7. MANIERE HOE PROFESSIONELE, VERANTWOORDELIKE, ETIESE EN DOELTREFFENDE BESIGHEID 
PRAKTYK MOET GEDOEN WORD

❖ Besighede moet al hul werknemers gelyk behandel, ongeag hul ras / kleur / ouderdom / geslag / 

gestremdheid ens.

❖Missie stelling moet waardes van gelykheid/respek insluit.

❖ Behandel werkers met respek / waardigheid deur goed verrigte werk te erken.

❖ Betaal billike lone / salarisse wat in lyn is met die minimum vereistes van die WBDV.

❖ Vergoed werknemers vir die werk wat verrig word vir oortyd / tydens openbare vakansiedae.

❖ Alle werkers moet toegang hê tot gelyke geleenthede/poste/hulpbronne.

❖ Beplan behoorlik en plaas voorkomende maatreëls in plek.

❖ Verseker dat werknemers in 'n werksomgewing werk wat bevorderlik is vir veiligheid / regverdigheid / 

vry van verleentheid.

❖Moenie 'n onderneming begin met die gebruik van ander besighede se idees wat

deur die wet beskerm word nie.
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10. VERSKILLENDE PERSPEKTIEWE OP ETIEK

❖ Gebruik billike advertensies.

❖ Besigheidstransaksies word openlik gedoen. 

❖ Betaal billike lone.

❖ Verseker dat die omgewing nie besoedel word nie.

❖ Nie betrokke by onwettige besigheidspraktyke nie.

❖ Nie van kinderarbeid gebruik maak nie. 

❖ Instelling van kodes van goeie etiese praktyke.

❖ Etiek is nie universeel nie.

❖ Etiek verskil volgens kultuur, godsdiens, sosialisering en opvoeding.

❖ Daar is geen absolute reg of verkeerd wanneer dit by etiek kom nie.

❖ Elke samelewing moet self besluit wat aanvaarbaar is.

❖ Besigheid is geregtig om te besluit watter soort gedrag hy van sy werknemers eis.

❖ ‘n Etiese kode is van waarde vir die besigheid.

9. VOORBEELDE VAN ETIESE BESIGHEIDSPRAKTYKE

❖ Besighede kan 'n goeie reputasie opbou en meer beleggers lok en sodoende winsgewendheid 
verhoog.

❖ Kliënte lojaliteit word gekoester, en 'n positiewe besigheidsbeeld sal geskep word.

❖ Personeel  se moraal kan verhoog word deur werknemers billik te betaal.

❖ Personeel wat hardwerkend en produktief is, sal lojaal en toegewyd aan die besigheid wees.

❖ Positiewe verhoudings sal tussen medewerkers ontwikkel, wat tot verbeterde produktiwiteit sal lei.

❖ Besighede wat aan omgewingsregulasies voldoen, sal onnodige fooie of sanksies vermy.
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WERKBLAD

ONDERWERP: 

Beantwoord die DRIE vrae en 
skryf die korrekte antwoorde 
aan die regterkant van die 
bladsy neer 

Jy behoort die DRIE vrae binne 
10 minute te kan voltooi

Vraag 1 Antwoord 1

1. Noem DRIE beginsels van 
professionalism.

1 _______________________

2 _______________________

3 _______________________

Vraag 2 Antwoord 2

2. Noem DRIE beginsels van 
etiek.

1 _______________________

2 _______________________

3 _______________________

Vraag 3 Antwoord 3

Dui die teorie van etiek aan 
waarna elkeen van die stellings 
hieronder verwys:

3.1 Die klem is op individuele regte

– waar mense respek en  
waardigheid behandel word.

3.2 Teorie probeer om die
etiese vrae oor reg
of verkeerd en hoe ons by 
hierdie antwoord uitkom.

3.3 Benadering verseker dat
besigheidswaardes en etiese
beginsels  in lyn is met die   
samelewing waarin die     

besigheid bedryf word.

3.1 ______________________

3.2 ______________________

3.3 ______________________

SESSIE 1: PROFESSIONALISME & ETIEK

Bladsy  

7 
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PROBEER EN LEER

AKTIWITEIT 1

BESIGHEIDSROLLE

ONDERWERP: PROFESSIONALISME & ETIEK

Afdeling C:  Opsteltipe Vraag 

Besighede moedig etiese en professionele gedrag in die 
werkplek aan. Die teorieë van etiek lei besluite in die werkplek 

oor wat moreel korrek is. Besighede moet verseker dat hulle hul 
bedrywighede professioneel en eties uitvoer om mededingend 
en volhoubaar te bly.

Skryf 'n opstel oor professionalisme en etiek waarin jy die 
volgende aspekte insluit: 

• Skets die verskille tussen professionalisme en etiek.
• Verduidelik VIER beginsels van professionalisme.
• Bespreek die volgende teorieë oor etiek:
o Algemene goeie benadering 
o Regte benadering 
• Beveel maniere aan hoe professionele, verantwoordelike, 

etiese en effektiewe sakepraktyk uitgevoer moet word.                                                          
[40]

AKTIWITEIT 1

Bladsy 

8 

In jou Gekontroleerde Toetse 
en Eksamens sal daar van jou 
verwag word om EEN 
opsteltipe vraag van 40 punte 
te beantwoord. Jy moet die 
antwoord van die opstel binne 
30 minute kan voltooi.

Let asseblief op die volgende 
met betrekking tot 'n opstel in 
Besigheidstudies:

Jou opstel bestaan uit:
❖ Inleiding 
❖ Liggaam 
❖ Slot

Inleiding: 
• Begin met die woord

'Inleiding' as 'n opskrif.
• Jou openingsverklaring

moet aan die
vrae met kolpunte gekoppel 
word. 

Liggaam: 
• Moenie die woord 'Liggaam' 

as 'n opskrif skryf nie.
• Gebruik inligting in die vrae 

onder die scenario as 
opskrifte in die liggaam.

Slot
• Skryf die woord ‘Slot' as 'n 

opskrif.
• Eindig jou opstel af met EEN

betekenisvolle feit – Moenie  
die feite herhaal wat in die
inleiding /liggaam geskryf is 
nie.
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GRAAD 12

Bladsy 9

In Graad 10 is jy aan die konsep van spanwerk bekendgestel. Die voordele van spanwerk vir 'n 
besigheid is uiteengesit en die faktore wat spanverhoudings beïnvloed, is verduidelik. Daar is van jou 
verwag om maniere aan te beveel hoe besighede faktore kan aanspreek wat spanverhoudings 
beïnvloed. Die kriteria vir suksesvolle spanprestasie is uiteengesit. In Graad 11 word  die belangrikheid 
van 'n span uitgebrei. Die vier stadiums van spanontwikkeling sal vir jou uiteengesit word.

SESSIE 2: SPAN DINAMIKA & KONFLIK 

WAT DIE LEERDERS MOET WEET 

•   Verduidelik/bespreek die belangrikheid van spanwerk.

•   Skets/Noem die stadia van spanontwikkeling.

•   Definieer die term konflik. 

• Verduidelik die oorsake van konflik. 

•    Brei uit/Noem/Verduidelik/Bespreek die funksie van werkplekforums.

•   Verduidelik die verskille tussen vakbonde en werkplekforums.

1. TERMINOLOGIE

Terme Definisie
Span 'n Groep mense wat georganiseer is om saam te werk.

Spanwerk 
Die gesamentlike optrede deur 'n groep mense waarin elke persoon daarna streef 
om na 'n gemeenskaplike doel te werk.

Vorming 
Die eerste fase van spanontwikkeling. Dit begin wanneer die span lede mekaar die 
eerste keer ontmoet.

Bestorming
Dit is 'n tydperk wat gekenmerk word deur konflik en mededinging soos 
individuele persoonlikhede na vore kom.

Stel van norme
Die derde fase van spanontwikkeling. 'n Span sal na die normering stadium 
beweeg wanneer hulle meer effektief as 'n span begin saamwerk.

Werks verrigting
Die span funksioneer op 'n hoë vlak wat prestasie en groei betref.Span bereik 
doewitte.

Ontbinding 
Die verdaag fase vind plaas aan die einde van die projek wanneer die spanlede  die 
span verlaat nadat die take voltooi is. 

Konflik Die verskil/onenigheid of disharmonie tussen persone.

Konflik bestuur Die planne wat ons maak om konflik te voorkom of op te los.
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2. BELANGRIKHEID VAN SPANWERK 

3. STADIA VAN SPANONTWIKKELING

Bladsy 10 

• Spanwerk bevorder eenheid in die werkplek.

• Spanwerk bied verskillende perspektiewe en terugvoer.

• Spanwerk bied verbeterde doeltreffendheid en produktiwiteit.

• Spanwerk bied wonderlike leergeleenthede.

• Spanwerk bevorder sinergie in die werkplek.

Vorming Bestorming Stel van 

norme 

Werksverrigting Ontbinding 

Vorming • Die eerste fase is wanneer spanlede mekaar leer ken.
• Spanlede toon goeie gedrag aangesien hulle nuut in die groep is.
• Spanlede beplan hul werk en nuwe rolle.
• Individue versamel inligting en indrukke oor mekaar en die omvang van die 

taak. 

Bestorming  • Die bestormingfase word dikwels deur konflik gekenmerk.
• Spanlede wys hul ware karakter.
• Spanlede is aktief betrokke by die take wat voorhande is. 
• Hierdie stadium is nodig / belangrik vir die groei van die span.
• Sommige spanlede verdra mekaar bloot net om hierdie stadium te oorleef.

Stel van norme • Spanlede begin mekaar help en daar is minder konflik.
• Spanlede is gemotiveerd en is trots op hul werk.
• Die span verbeter met die oplossing van probleme.
• Die normeringstadium duur gewoonlik tussen 4 – 12 maande.
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3. STADIA VAN SPANONTWIKKELING

4. TERM KONFLIK 

'n Grief word deur EEN persoon ingedien en dit is meer
formeel as konflik, terwyl konflik tussen twee of meer mense 
bestaan.

Bladsy 

11

Werksverrigting • Spanlede begin rustig raak..
• Spanlede is selfversekerd, gemotiveerd en vertrou mekaar.
• Spanlede stem saam oor grondreëls.
• Verbind tot dieselfde doel en hou by sekere besluite, selfs wanneer hulle 

persoonlik nie daarmee saamstem nie.
• Individue se motivering het verskuif van persoonlike prestasie na 

spanprestasie.

Ontbinding • Die fokus is op die voltooiing van die taak.

• Sommige spanlede pas moeilik aan  wanneer die span uitmekaar gaan, 
want hulle sal dit moeilik vind  om weer op hul eie te werk.

• Alle take moet voltooi word voordat die span uiteindelik verdaag en 
individuele lede hul eie pad gaan.

Jy behoort die stadia van spanontwikkeling uit gegewe 
scenario's/stellings/gevallestudies te kan identifiseer.

Konflik verwys na 'n botsing van menings / idees / 
standpunte in die werkplek. 'n Onenigheid tussen twee of 
meer partye in die werkplek.
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5. OORSAKE VAN KONFLIK 

6. KONFLIKBESTUUR

Bladsy 12 

Verskille in 

agtergrond

Ignoreer prosedures Gebrek aan 

samewerking

Persoonlikheids-

verskille

Gebrek aan 

erkenning 

Onregverdige 

werkladings

Onrealistiese 

spertye

Gebrek aan 

behoorlike 

kommunikasie

• Werknemers van verskillende agtergronde stem nie altyd saam oor die pad wat hulle moet volg in 

die nastrewing van die organisasie se doelwitte nie.

• Die nie nakoming van die reëls van die organisasie kan lei tot konflik as die skuldige party oor die 

saak gekonfronteer word.

• Gebrek aan samewerking kan die produksieproses vertraag en frustrasie tussen kollegas  

veroorsaak.

• Die verskillende persoonlikhede van werknemers kom na vore wanneer werknemers met mekaar 

werk.

• Gebrek aan erkenning deur bestuur van die werkers wat addisionele pligte op hoë vlakke verrig.

• Onrealistiese spertye kan die stresvlakke van sekere werknemers verhoog.

• Onregverdige werkladings kan veroorsaak dat sommige werknemers gegrief voel.

• Gebrek aan duidelike kommunikasie kan onsekerheid onder werknemers veroorsaak.

Jy behoort die oorsake van konflik uit gegewe 
scenario's/stellings/gevallestudies te kan identifiseer.

• Konflikbestuur is die proses van beplanning om konflik te voorkom en om konflik so vinnig as 
moontlik op te los. 

• Konflikbestuur behels die hantering van konflik op 'n regverdige, doeltreffende en sensitiewe 
wyse sodat die negatiewe effek van die konflik tot die minimum beperk word. 

• As konflik nie bestuur word nie, word dit erger en het dit 'n negatiewe impak op 
produktiwiteit.

• Bestuurders moet konflik kan herken en oplos om samewerking en produktiwiteit te 
bevorder.
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7. FUNKSIE VAN WERKPLEK FORUMS

Jy moet in staat wees om funksies van werkplekforums 
uit gegewe scenario's/stellings te identifiseer

Bladsy 13 

WAT IS 'N WERKPLEKFORUM?

• Die Wet op Arbeidsverhoudinge het werkplekforums geskep as 'n kragtige instrument vir 
kollektiewe bedinging, veral in klein besighede. 

• ’n Werkplekforum verseker dat werkers beheer kry oor besluitneming wat hul 
werksomstandighede raak. 

• Dit skep ruimte vir direkte kommunikasie met bestuur.
• Om 'n werkplekforum op die been te bring, moet daar meer as 100 werknemers in diens 

van die werkgewer wees. 
• 'n Vakbond kan by die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) 

aansoek doen  om 'n werkplekforum te stig.

FUNKSIE VAN WERKPLEKFORUMS

• Voorkom eensydige besluite wat deur werkgewers geneem word oor kwessies wat die 
werknemers raak.

• Moedig werkers se deelname  oor die  besluitnemings proses  aan.

• Hulle het  die reg om deur 'n werkgewer geraadpleeg te word oor:

–– herstrukturering van werkmetodes

–– herstrukturering van werksfunksies

–– aflegging van werkers

–– samesmeltings en oordrag van eienaarskap

–– posgradering

• Die belange van alle werknemers in die werkplek te bevorder.

• Verhoog doeltreffendheid in die werkplek deur samewerking.

• Moet deur die werkgewer geraadpleeg word en  om konsensus oor werksomstandighede te  

bereik.
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8. VERSKILLE TUSSEN VAKBONDE EN WERKPLEK FORUMS

Bladsy 14 

Dit is die beste om 'n tabel te teken wanneer daar van jou verwag word 
om te onderskei tussen werkplekforums en vakbonde.

WERKPLEKFORUM VAKBOND

• Deel van die werkplek. • Regs persoon, wat kan dagvaar en gedagvaar 
kan word.

• Nie betrokke by vergoeding nie. • Onderhandel lone en salarisse.

• Kan nie ‘n staking reël nie. • Kan ‘n staking reël.

• Beide vakbondlede en nie-vakbondlede vorm 
deel hiervan.

• Slegs vakbondlede is deel hiervan.
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WERKBLAD 1

ONDERWERP: 

Beantwoord die DRIE vrae en 
skryf die korrekte antwoord aan 
die regterkant van die bladsy 
neer.

Jy behoort die DRIE vrae binne 
10 minute te kan voltooi.

Vraag 1 Antwoord 1

Dui die konsep aan waarna elk van 
die volgende stellings verwys:

1.1  'n Groep mense word
georganiseer om saam te werk.

1.2  Die gesamentlike optrede deur
'n groep mense waarin elke
persoon daarna streef om te
werk aan ‘n
gemeenskaplike doelwit.

1.3   Die verskil of onenigheid of
disharmonie tussen persone.

1.1 ______________________

1.2 ______________________

1.3 ______________________

Vraag 2 Antwoord 2

Dui die stadium van 
spanontwikkeling aan waarna elk 
van die volgende stellings verwys:

2.1 Spanlede begin mekaar help en
daar is minder konflik.

2.2 Die fokus is op die voltooiing
van die taak.

2.3 Individue versamel inligting
en indrukke oor elkeen wat deel
is van die span.

2.1 ______________________

2.2 ______________________

2.3 ______________________

Vraag 3

Noem DRIE funksies van 
werkplekforums.

Antwoord 3

3.1 _____________________

3.2 _____________________

3.3 ______________________

SESSIE 2: SPANDINAMIKA & KONFLIKBESTUUR 

Bladsy 15
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BESIGHEIDSTUDIES

PROBEER EN LEER

AKTIWITEIT 1

BESIGHEIDSROLLE

ONDERWERP: SPAN DINAMIKA EN KONFLIKBESTUUR

Afdeling B – Indirekte tipe vraag

1. Lees die scenario hieronder en beantwoord die vrae wat
volg: 

AKTIWITEIT 1

Bladsy 16 

Lees eers die vrae. Lees daarna 
die scenario om die korrekte 
antwoorde te bepaal.

Vraag 1 en 2 moet binne 15 
minute voltooi word.

2. Voltooi die volgende stellings met betrekking tot die oorsake 
van konflik 

Stellings Antwoorde

1 Werknemers van verskillende … stem nie altyd saam oor 
die pad wat hulle moet volg in die nastrewing van die 
organisasie se doelwitte nie.

agtergronde

2 Om nie by die … van die organisasie te hou nie, kan tot 
konflik lei as die skuldige party oor die saak 
gekonfronteer word.

reëls 

3 Gebrek aan … kan die produksieproses vertraag en 
frustrasie onder kollegas veroorsaak.

samewerking

4 Die verskillende … van werknemers kom na vore wanneer 
werknemers met mekaar omgaan.

persoonlikhede 

5 Gebrek aan erkenning deur … van werkers wat 
bykomende pligte op hoë vlakke verrig.

bestuur

6 Onrealistiese … kan die stresvlakke van sekere 
werknemers verhoog.

spertye 

7 Onregverdige … kan veroorsaak dat sommige 
werknemers gegrief voel.

werkladings

8 Gebrek aan duidelike … kan onsekerheid onder 
werknemers veroorsaak.

kommunikasie 

Kaydon Verskaffers (KS)
Kaydon Verskaffers (KS) het 'n baie suksesvolle span 
werknemers, maar die afgelope tyd het hulle opgemerk dat 
daar spanning tussen die werknemers is en magstryde kom 
gereeld voor.

1.1 Identifiseer die stadium van spanontwikkeling waarin KS 
hulself in vind. Motiveer jou antwoord deur aan te haal uit
die scenario hierbo.                                                                       (3)

1.2 Verduidelik TWEE ander stadia van spanontwikkeling.            (6) 


