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Jy het dit, 
waarom  
dit nie 
gebruik 
nie?

Waarom koop 
nuwe kliënte by jou 

besigheid? Waarom 
bly bestaande  
kliënte by jou?
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“As daardie redes werklik sterk genoeg is vir 
hulle om by my te koop, waarom koop ALLE 
moontlike kliënte dan nie by my nie?”

As jy hierdie vrae nie onmiddellik en oortuigend kan  
beantwoord nie, dan bedryf jy jou sake blindweg. As jy  
hierdie vrae kan beantwoord, vra jou af: 

Die waarheid is dat baie min besighede enigsins verstaan 
waarom kliënte by hulle aandoen en dan of bly, of weggaan. 
Die meeste nuwebesigheidsontwikkeling vertrou op energie 
en geluk. ’n Groot deel van kliëntebehoud het meer met 
weerstand teen verandering en verhoudings as met produk- 
en diensuitnemendheid te doen. Onbillike kompetisie 
word vir verlore kliënte geblameer. Die risiko is dat enige 
mededinger wat ’n werklik dwingende rede sou vind om 
kliënte aan te lok, hulle waarskynlik almal sal inpalm.

Dit is ’n onnodige risiko, omdat die redes waarom kliënte 
by die besigheid aansluit, bly of dit verlaat, dikwels in die 
besigheid lê, maar dat die inligting nie ontleed word of tot 
aksie lei nie. Dit het ’n deurlopende verlies aan kliënte om 
redes wat nie verstaan word nie, en ’n onvermoë om die 
faktore wat nuwe kliënte gelok het, te dupliseer, tot gevolg.

Dit is baie soortgelyk aan die ontwikkeling van ’n kliënte-
data basis, die tema van hierdie artikels verlede jaar. Al die 
inligting vir ’n kliënte databasis is reeds in die maatskappy 
se rekords. Die probleem is dat dit ongeorden, in die 
rekords van skuldenaars en selfoonnommers, in e-posse, 
adresboeke, verkope-ontleding en aantekeninge of die 
geheues van verkoops persone en pakhuiswerkers lê. 
Te dikwels word hierdie inligting nie tot ’n databasis 
saamgesnoer en gebruik nie.

Net so is die redes waarom kliënte by die besigheid aansluit, 
bly of dit verlaat, reeds beskikbaar, maar word dit nie 
gebruik nie. Wanneer ’n kliënt byvoorbeeld verloor word, 
kan die verkoops patroon aksies skep om die risiko van die 
verlies van verdere kliënte te verminder. Voor die kliënt 
ophou koop het, het sy bestellings kleiner/minder geraak, of 
het hy opgehou om produkte te koop wat hy wel voorheen 
gekoop het? Watter ander kliënte toon die eerste tekens 
van hierdie tendens? Dit is tyd om met hulle te gesels – 
hulle kan dalk reeds na ander opsies soek.

Ander inligting oor die verlore kliënt 
kan net so maklik gebruik word. Was 
daar ’n verandering in bestuur? Was 
daar klagtes of ’n verandering in die 
betalingspatroon? Was ’n verandering 
in prys of voorwaardes ’n faktor? 
Wanneer laas was daar ’n hersiening 
met hulle bestuur? Tensy hierdie 
inligting uitgehaal en ondersoek word, 
is daar geen manier om die oorsake 
van die verlies uit te skakel nie en kan 
die verlies van ander kliënte dus nie 
verhoed word nie.

Nuwe kliënte kan bekom word deur 
die faktore wat onlangse nuwe kliënte 
aangespoor het om by die besigheid 
te koop, te dupliseer. Watter produkte 
het hulle eerste gekoop? Watter 
bestuurder of personeellid het die 
eerste bestelling ontvang? Van watter 
mededinger af het hulle oorgeskakel? 
Is daar patrone? Dupliseer nou 
daardie patrone.

Baie groot besighede praat van 
dataontginning – die onttrekking 
van waardevolle sake-inligting 
wat in die rekords is, maar nie met 
die eerste oogopslag uitstaan nie. 
Kleiner besighede kan presies 
dieselfde doen, sonder die duur 
programmatuurstelsels. Maak 
’n nuwejaarsvoorneme om nie 
geleenthede mis te loop net omdat jy 
nie op soek was na, en die beskikbare 
inligting versamel het nie.

Kwantifiseer die mees kritieke finansiële  
beplanning risiko in jou besigheid. VIND MEER UIT

Gelisensieerde Verskaffer van finansiële dienste

Hierdie artikel is geskryf deur die konsultant Ed Hatton. Sien www.themarketingdirector.co.za vir meer inligting. Ed se 
sake-adviesblog is by http://marketingstrategy.co.za

http://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/1-2-3of-business/Pages/1-2-3-of-business-owners.aspx/?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
http://www.themarketingdirector.co.za
http://marketingstrategy.co.za
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 SAKESTRATEGIE 

Jou “GPS” na 
toekomstige 
groei

Artikel verskaf deur 
Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheidsmark

Vanweë die druk op die tyd van sake-
eienaars, word daar nie genoegsame 
aandag verleen aan die same stelling van 
sake strategie en gedetailleerde sake-
beplanning nie. 
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 Dit help die bestuur om beter en meer ingeligte besluite te neem.
 Dit fokus die personeel se aandag op dit wat belangrik is vir die besigheid se toekomstige 

sukses. 
 Dit gee die besigheid ’n kompeterende voordeel deur te fokus op dit waarin die besigheid 

goed is en in spesialiseer.

Somtyds 
is dit net 
“laai, skiet 
en dan 
mik”.

voordele

Twee moontlikhede
Verder vereis ’n strategie-ontwikkelingsproses verskillende 
en komplementêre vaardighede en ondervinding. Daar is 
twee moontlikhede:

 Betrek senior personeel van jou besigheid se 
funksionele afdelings:

  Finansies  Menslike hulpbronne
  Produksie  Kliëntediens
  Bemarking  Verkope Indien jy ’n alleeneienaar is, kan jy ook die 

voordeel van ander kundigheid en ondervinding 
verkry deur jou strategiese plan te klankbord met 
’n eksterne span kundiges wat kan insluit jou:

  rekenmeester/boekhouer
  prokureur
  finansiële beplanner
  persoonlike bankier
  eiendomsraadgewer
  ’n goeie kennis of vriend wat ’n suksesvolle  
  besigheid besit.

Jy het nie nodig om hulle te betaal vir die tyd wat hulle 
beskikbaar stel nie. Gee vir hulle ’n klein blykie van 
waardering en bied aan om dieselfde vir hulle te doen.

Vir my is sakestrategie die skepping van idees, die 
ontwikkeling van voorstelle en die beskrywing en verdere 
ontleding van ’n persoonlike visie wat die besigheid se 
toekoms kan rig om munt te slaan uit tendense, nuwe 
ontwikkelings en geleenthede. Verder moet dit gestalte gee 
aan die visie van die eienaar(s) van die besigheid.

’n Goed saamgestelde sakestrategie hou die volgende 
voordele in:

Die meeste van ons het die 
geneigdheid om meer tyd “in” 
ons besighede te spandeer en nie 
voldoende tyd “aan” ons besighede 
nie. Hierdie waarheid dring ’n mens 
tot ander insigte en optrede.

Die versekering van die voort-
gesette bestaan van ons besig hede 
is genoegsame rede om tyd in ons 
dagboeke te maak om die strategie van 
ons besigheid te skep en deurlopend 
te hersien. As ons te besig is met 
ander verantwoordelikhede, gaan 
niemand anders in die besigheid die 
ver antwoordelikheid opneem om die 
strategie te beredeneer nie.

Licensed Financial Services Provider

Besigheidseienaar, is jou besigheid Finansieel Fiks? 
Kry jou gratis Finansiële Fiksheids-analise hier. 
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste VIND MEER UIT

http://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/financial-fitness-analysis.aspx/?tp=2&sp=79&cp=001&bp=001
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Kapitaliseer 
op besigheids-
tendense
In besigheid is ons meestal besig met 
die “hier en nou”. Die toekoms is ’n 
droom, maar die hede die realiteit. 
Die werklikheid is dat die wêreld 
daagliks besig is om te verander. Nuwe 
uitvindings, politieke besluite wat 
die makro-ekonomie beïnvloed (bv. 
rentekoerse, wisselkoerse) asook sosio-
ekonomiese gevolge beïnvloed mense, 
ekonomieë en besighede. 

Sal dit nie goed wees om ’n soort kristalbal te hê om die toekoms meer 
“tasbaar” te maak nie? Dit is die gebied van tendensontleding. 

Artikel geskryf deur 
Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheidsmark
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Koop & Verkoop Besigheidseienaar: Wie sal jou nuwe 
besigheidsvennoot wees indien jou huidige vennoot sterf? 
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste VIND MEER UIT

Volgens die webtuiste 
businessdictionary.com is 
’n tendens ’n patroon van 
geleidelike verandering in ’n 
toestand, uitset of proses. 

Hierdie geleidelike verandering kan ’n impak hê op jou 
produk of diens asook die wyse waarop jy besigheid doen. 
Dink aan hoe het die digitale media (internet, blogs, e-pos, 
Kindle, iPad) die gedrukte media (koerante, tydskrifte, 
boeke) omvorm. 

Waar kry ek inligting 
oor tendense? 
Daar is verskeie bronne. Ek gebruik www.trendwatching.com  
vir ’n internasionale perspektief oor verbruikersgedrag asook  
www.clemsunter.co.za vir ’n Suid Afrikaanse langertermyn-
siening. Jy kan ook baie nuttige inligting in koerante, tydskrifte  
en televisieprogramme verkry. Kyk wat word geadverteer, 
wie is die nuwe rolspelers in jou bedryf en wat hulle aan 
kliënte bied wat verskil van jou waarde-aanbod. Wees ook 
op die uitkyk na wat die gesprekfokus van die dag is. 

Hoe regeer ek op tendense? 
Hier is ’n 5-puntproses wat jy kan volg: 

01

Identifiseer die 
tendense wat 
op jou bedryf 
en besigheid ’n 
impak kan hê.

02

Klassifiseer die 
tendense as 
geleenthede of 
bedreigings vir 
jou besigheid.

03

Doen ’n 
verdere 
ondersoek om 
die tendense 
beter te 
verstaan.

04

Bepaal jou 
respons (die 
“wat”) op die 
tendense.

05

Beplan jou 
reaksie (die 
“hoe”) op die 
tendense.

Tendense gee nie ’n presiese voorspelling van die toekoms nie, maar eerder rigtingwysers om ons op ’n 
toekoms voor te berei wat daar anders sal uitsien as vandag.

https://www.sanlam.co.za/businessowners/buyandsell/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
http://www.trendwatching.com
http://www.clemsunter.co.za
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Die 
boublokke 
van ’n 
besigheid-
strategie
Almal wat al geruime tyd ’n 
besigheid bedryf, het ’n “resep” 
van hoe hulle ’n besigheid-
strategie saamstel. In hierdie 
artikel deel ek die primêre 
bou blokke van die besigheid-
strategie raamwerk wat ek 
gebruik wanneer ek klein- tot 
middel slag ondernemings 
bystaan met beplanning. Hierdie 
boublokke sal verder toegelig 
word in toekomstige artikels. 

Om besigheidsukses te behaal, moet jy ’n diepgaande kennis 
van die teikenmark vir jou produk/diens verkry. Jy behoort ten 
minste die volgende vrae te kan beantwoord: 

 Het ek ’n geskrewe teikenmark- en teikenkliënt definisie? 
 Verstaan ek wat my teikenmark en -kliënt se unieke 

behoeftes is waarvoor ek ’n oplossing(s) wil aanbied? 
 Weet ek wie my kompetisie is en wat hulle waarde aanbod is? 
 Verstaan ek die marktendense wat op my bedryf ’n impak 

gaan hê? 
 Volg ons ’n nismarkstrategie? 

Alles begin 
met ’n 
teikenmark 
en -kliënt
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Besigheidselemente 
wat verder ontleed 
moet word

 Ontleed die afgelope 12 maande se besigheidsuitsette
 Jou beste leerervarings spruit voort uit vorige 

sakesuksesse en -teleurstellings. 

 Weet wat die karakter van jou besigheid is
 Die waardesisteem waarvolgens jy en jou personeel 

handel, skep of vernietig vertroue tussen jou kliënte en 
die besigheid. 

 Doen ’n deeglike rolevaluasie
 Ons is somtyds besig om rolle te vervul in en deur ons 

besigheid wat ons eerder moet los of uitkontrakteer. 
Ander rolle is nie op standaard nie en moet aandag 
geniet en verbeter word. 

 Identifiseer en formuleer die strategiese doelwitte van 
die besigheid

 Die formulering en op skrif stel van doelwitte is van 
kardinale belang. Daar is eenvoudige tegnieke wat 
toegepas kan word om duidelik verwoorde doelwitte te 
skep. Langertermyn- (>12 maande), mediumtermyn- (>6 
na <12 maande) asook korttermyndoelwitte (<6 maande) 
kan geskep word. 

 Beplan vir sukses
 Daar is sekere ontsluitingsmeganismes om die beste 

kans vir ’n suksesvolle uitkoms, d.w.s die bereiking van 
’n doelwit, te verseker. Toegewyde aksie, waar alle 
hulpbronne optimaal benut word, ondersteun sukses. 

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Hulpmiddels  
wat jy dadelik  
kan benut
Sanlam stel twee gratis hulpmiddels tot jou beskikking 
wat van ons webtuiste afgelaai kan word om jou met 
die beplanningsproses te help. 

 Die “Business Plan Book” in Engels en Zoeloe

 Die “Business Turnaround Book” in Engels

 Die “Your Annual Business Game Plan for Success” 
in Engels

Hoe 
kompeterend 
is jy werklik? 
Om bloot te weet wie jou kompetisie 
is en wat hulle waarde-aanbod is, is 
nie voldoende nie. Let ook op die 
volgende elemente: 

 prysstrategie (spesiale 
aanbiedings, hoeveelheid afslag)

 verpakking
 bemarkingselemente 
 distribusie (wyse van distribusie 

en plek/lokaliteit).

Gewapen met hierdie inligting is 
dit nou vir jou moontlik om sinvolle 
vergelykings en aanpassings te maak 
waar nodig. 

My span 
kundiges
In ’n kleiner besigheid gebeur dit  
dat die eienaar(s) verantwoordelikheid 
moet neem vir die volle waarde-
ketting. Dit is egter moontlik om 
sekere vaardighede van buite jou 
besigheid te betrek wanneer jou 
besigheid se strategie vasgestel 
word. Mense soos jou rekenmeester, 
prokureur,’n baie goeie vriend wat 
suksesvol in die sakewêreld is en 
selfs jou finansiële beplanner kan 
waardevolle insette en insigte 
voorsien. 

Deurlopende 
aanpassings 
’n Besigheidstrategie is nie ’n statiese, 
eenmalige proses nie, maar eerder 
’n dinamiese proses waar gereelde 
aanpassings gemaak word soos ons 
uit die praktyk leer.

https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/creating-a-business-plan.aspx?tp=1&sp=79&cp=001
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/the-business-turnaround-book.aspx?tp=2&sp=79&cp=001
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/your-annual-business-game-plan-for-success.aspx?typeparm=3&sparm=79&cp=001
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BESIGHEID - 
STRATEGIE 

Wat kan 
ons uit die 
verlede 
leer?

“In die besigheids-
wêreld is die 
truspieël altyd 
skoner as die 
voorruit.”
Warren Buffett

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark
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Besigheidseienaar? 
Het jy borg geteken vir besigheidskuld?

Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste
VIND UIT HOE OM DIE RISIKO TE VERMINDER

’n Mens se natuurlike geneigdheid is om nie genoeg 
moeite te doen om ’n lys by te hou van gebeure/resultate 
en uitsette m.b.t. ’n mens se besigheid nie. Ons onthou 
negatiewe gebeure makliker.

Ek wil voorstel dat jy ’n punt daarvan maak om gereeld die 
suksesse wat in jou besigheid bereik word, neer te skryf en 
te erken. 

Dink aan die volgende voorbeelde:

 Ons wins het van een jaar na ’n ander met 20% gegroei 
(ons doelwit was 12%)

 Ons personeelomset was 5% oor die afgelope finansiële 
periode

 Ons het 5 nuwe takke oopgemaak
 Ons kon ons markaandeel met 15% groei

Om ’n gebalanseerde perspektief op ons besighede te hê, 
het ons ook nodig om die teleurstellings/mislukkings neer 
te skryf. James Joyce (Ierse romanskrywer en digter) het by 
geleentheid gesê: “Foute is die deurgange na ontdekking.” 

Dink aan die volgende voorbeelde:

 Ons het ’n sleutelpersoon aan die kompetisie afgestaan
 Ons slegte skuld is 14% hoër as verlede jaar
 Ons het dit nie reggekry om die kapitaal te bekom wat 

nodig is om een van ons sleutelprojekte te finansier nie
 Ons het nie ons 20% omsetdoelwit bereik nie

Ek het oor jare waargeneem dat, indien jy eers die suksesse 
lys en daarna die teleurstellings, die lengte van die lys van 
suksesse gewoonlik langer is as die teleurstellings. As ’n 
mens eers op die “negatiewe” uitkomste fokus, oorheers dit 
jou denke en is dit moeiliker om daarna die suksesse te lys.

Die volgende stap is om die “leerervarings” te identifiseer 
uit die suksesse en teleurstellings wat jy sopas gelys het.

Hier is ’n paar interpretasies van die voorbeelde wat hierbo 
gelys is:

Dit is een ding om die leer-
ervarings te identifiseer, maar 
totaal ’n ander een om dit in die 
besigheid toe te pas. Hier is ’n 
paar voorstelle om te oorweeg:

 Werk die leerervarings in die 
skriftelike besigheid strategie-
dokument by (maak dit 
sigbaar).

 Identifiseer die besigheidsarea 
waarop die leerervaring 
van toepassing is en ken ’n 
verantwoordelike persoon 
toe om seker te maak dat die 
leerervaring se implikasie in 
ag geneem word in verdere 
besluitneming.

 Maak die monitering van 
die implikasies deel van 
die terug voerproses waar 
die besigheid strategie se 
uitvoering bygewerk word.

 Ons het nie ons 20% omsetdoelwit bereik nie
 Leerervaring: Ons moet seker maak dat die aannames wat ons gebruik om finansiële 

modellering te doen, weldeurdag is.
 Ons het ’n sleutelpersoon aan die kompetisie afgestaan

 Leerervaring: Ons moet weet wie ons sleutelpersoneel is. Verder moet ons seker maak 
hulle het voldoende rede om by ons besigheid aan te bly.

 Ons slegte skuld is 14% hoër as verlede jaar
 Leerervaring: ’n Krediet-ontleding moet gedoen word vir alle nuwe kliënte wat aansoek 

om kredietterme doen.

Alhoewel ons nie 
tyd kan terugdraai 
nie, kan ons wel 
leer uit die gebeure 
van die verlede om 
’n beter toekoms te 
bewerkstellig. 

https://www.sanlam.co.za/businessowners/signsurety/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Waardes 
skep die 
karakter 
van my 
besigheid

Karakter word deur www.thefreedictionary.com 
omskryf as die kombinasie van kwaliteite of 

eienskappe wat een persoon, groep of ding van 
’n ander onderskei. Daar word ook gesê dat ’n 

persoon “binne karakter” optree wanneer hy/sy 
doen wat jy van hom/haar sou verwag.

Artikel geskryf deur 
Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheids mark

http://www.thefreedictionary.com
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Is jy ’n besigheidseienaar? 5 redes waarom jy 
’n uittree-annuïteit behoort te oorweeg.
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste VIND MEER UIT

Kan jy die volgende  
vrae beantwoord? 

Ek is van mening dat die karakter van ’n besigheid gevorm word deur die 
waardes wat die besigheid aanhang. www.businessdictionary.com omskryf 
waardes as belangrike en blywende oortuigings of ideale wat gedeel word deur 
die lede van ’n kultuur (in die geval is dit die mense in ’n besigheid) van wat goed 
of sleg en aanvaarbaar en onaanvaarbaar is. Waardes het ’n groot invloed op ’n 
persoon se gedrag en ingesteldheid en dien as ’n breë riglyn binne alle situasies.

In ’n besigheidkonteks rig die onderling ooreengekome waardes die gedrag van 
die personeel sodat kliënte sodoende die karakter van die besigheid kan peil.

Kom ons kyk na ’n paar voorbeelde van waardes wat in ’n besigheid kan geld. 

 Hoe onderskei kliënte my besigheid van die kompetisie? 

 Tree ek en my personeel “binne karakter” op; d.w.s. kan kliënte op 
ons woord reken, is ons môre- en aandpraatjies dieselfde?

 Regverdigheid
 Vernuwing
 Gemeenskapsbetrokkenheid
 Vertrouenswaardig
 Betroubaar
 Lojaal
 Verbind
 Ontvanklik
 Konsekwent
 Eerlik
 Doeltreffend 

 Kreatief
 Gemoedelik
 Advontuurlustig
 Gemotiveerd
 Positief
 Optimisties
 Inspirerend
 Passievol
 Respekvol
 Opgevoed/bekwaam
 Gerespekteerd

By watter van bogenoemde waardes vind jy aanklank? Stel nou jou eie lys saam 
en kies drie tot vyf waardes wat jou besigheid kan onderskei van die kompetisie. 
Deel dan die inligting met jou personeel en kom ooreen hoe dit gestalte gaan 
vind binne jou besigheid. Waardes is die papier waarop dit geskryf is nie werd nie, 
tensy dit “voete en bene” kry en uitgeleef word deur almal in die besigheid, van 
die eienaars tot die mees junior personeel.

Mahatma Gandhi het by geleentheid die volgende gesê:

“Wat jy glo word jou gedagtes, jou gedagtes word jou 
woorde, jou woorde word jou aksies, jou aksies word 
jou gewoontes, jou gewoontes word jou waardes, jou 
waardes word jou lotsbestemming.”

https://www.sanlam.co.za/businessowners/retirementforbusinessowners/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
http://www.businessdictionary.com
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My besigheid  
se rolverdeling

“It often happens that I wake at night  
and begin to think about a serious 
problem and decide I must tell the Pope 
about it. Then I wake up and remember 
that I am the Pope.” 
Pope John Paul XXIII

Artikel geskryf 
deur Jannie 
Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheids mark
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Die derde stap is om jou resultate (hoe goed jy die rol in jou besigheid 
vertolk) te evalueer. Ken aan elk van die agt gekose rolle ’n punt uit tien toe.

 1 = geen resultate
 5 = gemiddelde resultate
 10 = geen ruimte vir verbetering – ons is perfek

Kies nou een rol uit die agt. Dit hoef nie noodwendig die een te wees wat 
die laagste punt het nie, maar die een wat die meeste voortuitgang in jou 
besigheid tot gevolg kan hê, indien jou prestasie hierop verbeter. Hou ’n 
twaalf maande horison in gedagte.

Die eerste stap is om al die rolle te lys wat jou besigheid tans “vertolk”. Hier 
is ’n paar voorbeelde om jou gedagterigting aan te wakker:

 Besigheidseienaar  Transaksiemaker  
 Werkgewer  Welvaartskepper 
 Bemarker   IT-gebruiker
 Bestuurder van mense   Nakomingsbestuurder 
 Produkontwikkelaar   Regskenner 
 Verspreider   Verkoopsbestuurder 
 Finansiële Bestuurder   Opleier/Afrigter 
 Verkryger 

Die tweede stap is om agt rolle te kies wat die mees toepaslike vir jou 
besigheid is.

Ek is seker ons almal kan onsself met bogenoemde aanhaling vereenselwig. 
Besigheidseienaars is “chief cooks and bottle washers”. Soos mense het ons 
besigheid ook verskillende rolle om te vertolk. Dit is belangrik om presies te weet 
wat daardie rolle is, want iemand (’n persoon of span) in ons besigheid moet 
daarvoor verantwoordelikheid neem, anders word dit nie gedoen nie.

Hierdie oefening is baie nuttig om verantwoordelikhede in ’n besigheid toe te 
ken. Dit gebeur dikwels dat ’n bestuurspan onder die illusie verkeer dat “iemand”, 
gewoonlik nie hulleself nie, omsien na byvoorbeeld bemarking, maar indien die 
area van werk van nader beskou word, kom hulle agter dat “almal” insette gee, 
maar niemand direk daarvoor verantwoordelik gehou word nie.

Dit is nou moontlik om doelwitte per gekose 
rol te stel, met die wete dat dit moontlik is om 
verantwoordelikhede toe te ken en dat jy nie ’n 
belangrike area van werk gemis het nie.

01

02

03

04
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Besigheidsdoelwitte 
wat sin maak
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Riglyne
Doelwitstelling is relatief maklik indien die 
volgende riglyne gevolg word:

Gebruik die “SMART”-beginsels.

S  = Spesifiek

M  = Meetbaar

A  = “Appropriate” (toepaslik)

R  = Resultaat- of prosesdoelwit

T  = Tydgebaseer

Algemeen: Begin met ’n werkwoord

Beginsels
Daar is ’n paar beginsels wat geld:

 Die beplanningshorison vir doelwitstelling vir die doel-
eindes van hierdie oefening is 12 maande van nou af. 

 Dit is sinvol om ten minste 1 doelwit per rol te skep.
 Die rol wat jy as fokusrol gekies het, behoort 3 tot 5 

doelwitte te hê.

Voorbeelde
 Maak ’n wins van R2.5 miljoen teen 28/02/2014 (voorbeeld 

van ’n resultaatdoelwit = spesifieke einddatum)
 Ontwikkel 2 nuwe produklyne teen 31/12/2013
 Vestig ’n nuwe distribusiekanaal teen 30/09/2014
 Identifiseer vyf nuwe maniere om my/ons waarde-

aanbod te bemark teen 30/10/2013
 Doen ’n maandelikse kliëntetevredenheidsopname 

(voorbeeld van ’n prosesdoelwit = herhalend)
 Identifiseer twee nuwe bronne van kliënte teen 

31/09/2013

Wenk: Dit werk goed om ’n bladsy per rol te hê waarop jou 
doelwitte verwoord word.

“Doelwitte is die trappe  
na sukses”
Jannie Rossouw

In ons vorige 
artikel genaamd 
“My Besigheid se 
Rolverdeling”  
(klik hier vir ’n 
skakel na die 
volledige artikel) 
het ek aan die 
hand gedoen dat 
dit produktief is 
om die rolle (8 in 
totaal) wat jou 
besigheid vervul, 
te identifiseer. 
Verder moet jy 
ook besluit watter 
een van die rolle, 
indien dit met rasse 
skrede verbeter, 
jou besigheid 
die meeste kan 
bevoordeel.
Die fokus van hierdie artikel is om 
riglyne te gee om doelwitte vir 
die agt gekose rolle te formuleer. 

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, Hoof: 
Sanlam Besigheids mark

http://www.online-hosting.co.za/V4022/download/BWenke%2007.2013%20My%20besigheid%20se%20rolverdeling.docx
http://www.online-hosting.co.za/V4022/download/BWenke%2007.2013%20My%20besigheid%20se%20rolverdeling.docx
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Verseker 
dat jou 
besigheid se 
strategiese 
doelwitte 
bereik word

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, Hoof: 
Sanlam Besigheids mark
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Zig Ziglar  
(Amerikaanse  
verkoops kundige,  
motivering spreker 
en skrywer) het 
eenmaal die 
volgende oor 
doelwitbehaling 
gesê: 

“A goal properly 
set is halfway 
reached.”

Dit gebeur dikwels 
dat doelwitte gestel 
word waarop bestuur 
ingekoop het, maar 
daarna doen ons 
nie veel om seker 
te maak dat die 
doelwitte wel bereik 
word nie. Hier is ’n 
paar wenke wat jou 
kan help om ’n groter 
mate van sekerheid 
te skep ten opsigte 
van die bereiking 
van jou besigheid se 
strategiese doelwitte.

Besigheidseienaar, is jou besigheid 
finansieel fiks? Kry jou gratis Finansiële 
Fiksheids-analise hier.
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste

VIND MEER UIT

 Ken verantwoordelikheid toe
 Dit klink voor-die-hand-liggend, maar ons bly baie maal 

in gebreke om lede van ons bestuurspan of personeel 
aan te wys en daarvoor verantwoordelik te maak om 
spesifieke doelwitte tot uitvoering te bring. Dit is ook ’n 
goeie praktyk om sodanige verantwoordelikhede deel 
te maak van ’n bestuurder of personeellid se kritieke 
prestasie-areas. Daar word gesê dat mense somtyds 
doen wat jy hulle vra om te doen, maar omtrent sonder 
uitsondering doen wat jy hulle betaal om te doen.

 Dokumenteer verwagte uitsette
 Alvorens verantwoordelikhede toegeken word, moet 

jy duidelikheid hê oor die verwagte uitsette. Dit is 
waardevol om die uitsette te dokumenteer sodat jy nie 
op ’n later stadium hoef te wonder wat die oorsponklike 
oogmerke van die doelwitte was nie. Dit sal ook baie 
help met die kontraktering waarna hierbo verwys word.

 Toekenning van hulpbronne
 Een swaeltjie maak nie die somer nie en net so kan die 

persoon aan wie jy die verantwoordelikheid toegeken 
het om ’n doelwit na te streef, nie noodwendig alleen 
die kapasiteit en vermoë hê om die doelwit deur te 
voer tot die verwagte uitset nie. Stel vooraf vas watter 
kapitaal- en menslike hulpbronne nodig is om die 
doelwit optimaal na te streef en ken dan voldoende 
hulpbronne aan die taak/projek toe.

 Gereelde terugvoer
 Die vordering met die bereiking van strategiese 

doelwitte behoort ’n staande agendapunt op elke 
bestuursvergadering te wees. Dit bevestig die 
belangrikheid van die doelwitte. Afwykings en 
uitdagings kan dan betyds aangespreek word.

 Herbeplanning
 Ons lewe nie in ’n perfekte wêreld nie en ons het ook 

nie al die feite tot ons beskikking wanneer ons die 
besluit neem om sekere doelwitte na te streef nie. Eers 
wanneer ons aktief ’n doelwit begin nastreef, kom ons 
moontlik agter dat dit nie realisties haalbaar is, of die 
verwagte uitset vir ons gaan lewer nie. Dit kan dus 
moontlik wees dat ’n strategiese doelwit aangepas of 
selfs laat vaar moet word en dat ’n alternatiewe doelwit 
meer relevant kan wees. Wees dus ontvanklik om jou 
plan van aksie aan te pas soos en wanneer nodig.

 Beloning
 Behalwe om mense vir sekere uitsette verantwoordelik 

te maak, is dit ’n goeie sakepraktyk om mense/spanne 
te beloon (anders as ’n jaarlikse bonus) wanneer hulle 
besonder presteer in die bereiking en oorskryding van 
gekontrakteerde uitsette. Belyn die kwantum van die 
beloning met die grootte van die uitset.

http://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/financial-fitness-analysis.aspx/?tp=2&sp=79&cp=001&bp=001
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Navorsing is ’n wetenskap op sy eie. Om 
dié rede kompliseer ons baiemaal die 
taak en inhoud van navorsing. Dit kan 
mense ontmoedig om deel te neem aan 
navorsingstudies of selfs om hulle eerlike 
menings op die vrae te gee.

Die rol en plek 
van navorsing in 
’n besigheid
Artikel geskryf deur 
Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheids mark
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’n Paar algemene gebruike 
van navorsing

 Om te weet wie die kompetisie vir jou besigheid is en wat hulle 
waarde-aanbod asook kompeterende voordele is

 Om ’n nuwe produk/diens se lewensvatbaarheid te evalueer
 Om nuwe nismarkte vir produkte of dienste te vind
 Om jou besigheid se diens te evalueer 

Ideaal gesproke behoort ons ’n enkele oop vraag te formuleer. Wanneer mense 
die geleentheid gebied word om hulle mening of terugvoer onbelemmerd te gee, 
d.w.s. sonder dat antwoord-opsies gegee word, verkry ons waardevolle terugvoer 
en insigte van respondente. Daar is egter ook plek en ruimte vir die gebruik van 
gestruktureerde navorsingsmetodiek.

Hieronder is ’n paar voorbeelde van “oop” vrae om terugvoer van bestaande 
kliënte te verkry:

 Wat is jou dienservaring van ... (jou besigheid se naam)? 
 Hoe kan ... (jou besigheid se naam) ons diens aan kliënte verbeter?
 Wat kan ... (jou besigheid se naam) doen om te verseker dat jy ’n gereelde 

kliënt van ons besigheid word?

Daar is sekere riglyne wat gevolg kan word om ’n statisties fundeerbare 
navorsingsresultaat te verseker. Met 350 response sal dit reeds moontlik wees om 
sekere tendense in die terugvoer waar te neem.

Neil Armstrong het eenmaal gesê: 

“Research is creating new knowledge.”

Gebruik navorsing om ’n beter insig te verkry 
in wie jou kliënte is en hoe hulle denk- en 
verwysingsraamwerk in mekaar steek. Dit vra 
’n bietjie “kopwerk”, maar die resultate kan ’n 
wesenlike impak hê op die besluite wat ons 
neem.

Navorsing bied vir ons die geleentheid om verbruikersgedrag te ontleed en te 
interpreteer. Dit is geskoei op ’n steekproef van die geheel (ook genoem die 
universum). Om dié rede is dit noodsaaklik om die teikengehoor noukeurig te kies 
en die vrae na behore te verwoord.

Navorsing behoort die vertrekpunt van ons besluitneming te wees, aangesien 
enige produk- of diensaanpassing, of evaluasie, ’n impak op ons kliënte het. Ons 
ontwikkel immers produkte en dienste om hulle behoeftes en probleme op te los.

Dit kan ook ingespan word om nuttige inligting oor ’n wye verskeidenheid 
onderwerpe te bekom. 
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Verbind  
die 
kolletjies

Hierdie is die finale artikel in ons 
reeks oor “Besigheidstrategie:  
Jou GPS na toekomstige groei”.

Artikel geskryf deur 
Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheids mark
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Kwantifiseer die mees kritieke finansiële  
beplanning risiko in jou besigheid. VIND MEER UIT

Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste

Artikels
Hieronder is ’n opsomming van die artikels wat ons deur die loop van 2013 
gepubliseer het, om die hoof elemente wat in ag geneem moet word wanneer jy 
jou besigheidstrategie ontwikkel, uit te lig.

Klik op die onderwerp-opskrif vir ’n direkte skakel na die artikel.

 Wie om te betrek by ’n besigheidstrategie ontwikkeling 
 Hoe om te kapitaliseer op besigheidstendense
 Die boublokke van ’n besigheidstrategie
 Besigheidsuitkoms: Wat kan ons uit die verlede leer?
 Hoe waardes die karakter van jou besigheid skep 
 My besigheid se rolverdeling
 Skep besigheidsdoelwitte wat sin maak
 Verseker dat jou besigheid se strategiese doelwitte bereik word
 Die rol en plek van navorsing in ’n besigheid

Dit is produktief om ’n insluitende benadering met die ontwikkeling van jou 
besigheidstrategie te volg, aangesien jou personeel en bestuur eienaarskap vir die 
implementering daarvan moet neem. Werknemers is die mense wat ons kliënte 
hanteer. Hulle insig kan van onskatbare waarde wees om jou besigheidstrategie te 
beïnvloed en te verbeter.

Mag jou besigheid in die jaar wat voorlê van 
krag tot krag gaan.

Geld die volgende 
aanhaling vir jou 
besigheid?
“Werknemers is ’n maatskappy se grootste bate – hulle is jou 
mededingende voordeel. Jy wil die beste lok en behou; bied aan hulle 
aanmoediging, stimulus en laat hulle voel dat hulle ’n integrale deel 
van die maatskappy se missie is.” 

Anne M. Mulcahy – voormalige voorsitter en HUB van Xerox 
Corporation

http://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/1-2-3of-business/Pages/1-2-3-of-business-owners.aspx/?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
http://www.online-hosting.co.za/V4022/download/BWenke%2002.2013%20Sakestrategie%20-%20Jou%20GPS%20na%20toekomstige%20groei.docx
http://www.online-hosting.co.za/V4022/download/BWenke%2003.2013%20Kapitaliseer%20op%20besigheidstendense.docx
http://www.online-hosting.co.za/V4022/download/BWenke%2004.2013%20Die%20boublokke%20van%20n%20besigheidstrategie.docx
http://www.online-hosting.co.za/V4022/download/BWenke%2005.2013%20Besigheidstrategie%20-%20Wat%20kan%20ons%20uit%20die%20verlede%20leer.docx
http://www.online-hosting.co.za/V4022/download/BWenke%2006.2013%20Waardes%20skep%20die%20karakter%20van%20my%20besigheid.docx
http://www.online-hosting.co.za/V4022/download/BWenke%2007.2013%20My%20besigheid%20se%20rolverdeling.docx
http://www.online-hosting.co.za/V4022/download/BWenke%2008.2013%20Besigheidsdoelwitte%20wat%20sin%20maak.docx
http://www.online-hosting.co.za/V4022/download/BWenke%2009.2013%20Verseker%20dat%20jou%20besigheid%20se%20strategiese%20doelwitte%20bereik%20word.docx
http://www.online-hosting.co.za/V4022/download/BWenke%2010.2013%20Die%20rol%20en%20plek%20van%20navorsing%20in%20n%20besigheid.docx
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Gehalte-
toetse 
vir jou 
sakeplan
Almal weet dat ’n mens jou 
motor moet nagaan voor 
jy die langpad aandurf. Net 
so belangrik is dit om jou 
sakeplan vir foute en moontlike 
mislukkings na te gaan, voor jy 
dit die kern van jou besigheid 
maak, of dit gebruik om vir 
finansiering aansoek te doen. 
Hier is 6 gehaltetoetse:

01 Kan JY dit uitvoer? 

02 Het jy vir oordeelkundigheid getoets? 

03 Is daar regtig ’n rede vir kliënte om by jou te koop? 

04 Is die verkope-vooruitskattings realisties? 

05 Is die sleutelfaktore vir sukses en die hoof risiko’s geïdentifiseer? 

06 Weet jy waarmee jou mededingers besig is?
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01  Kan JY dit uitvoer? 
Onvermoë om finansiers van hierdie aspek te 
oortuig, is waarskynlik die nommer een rede vir 
afwysing. Meer kritiek – dit is waarskynlik die 
nommer een rede vir mislukking met die begin 
van die besigheid. 

Punte om na te gaan: 

03 Is daar regtig ’n rede vir kliënte  
om by jou te koop? 

Miskien die tweede grootste rede vir mislukking 
in besigheid. Dink mooi en beantwoord die 
vraag: “Waarom sal hierdie besigheid kliënte 
aanlok, weg van die besighede waarby hulle 
nou koop?” As daar onvoldoende redes is om 
’n buitestaander te oortuig, dan sal die plan 
waarskynlik tot mislukking lei. Dink weer, of kry 
’n ander soort besigheid. 

04 Is die verkope-vooruitskattings  
realisties? 

Entrepreneurs is van nature optimiste, maar 
vooruitskattings moet altyd konserwatief wees. 
Gaan kwessies na soos verkope per kliënt, die 
verhouding van nuwe besigheid tot bestaande 
kliënte en die verwagte wen/verlies-ratio. Los 
die optimisme – wees realisties of pessimisties. 
Moenie ’n plan bou wat afhang van ’n bemarkings-
promosieplan wat nog nooit getoets is nie.

05 Is die sleutelfaktore vir sukses en 
die hoof risiko’s geïdentifiseer? 

Jou plan moet die vier of vyf faktore wat 
bereik moet word vir die plan om suksesvol 
te wees, identifiseer. Verkope wat volgens 
vooruitskattings loop is gewoonlik een 
hiervan, maar ander kan wees die vlakke 
van kliëntetevredenheid, gehaltestandaarde, 
produktiwiteit, kontantvloei of ander. Dit moet 
dikwels gemonitor word – ten minste een maal 
per week – verkieslik op ’n metingspaneelbord. 
Risiko’s is net so belangrik. Identifiseer die vier 
of vyf grootste risiko’s vir die sukses vir die plan, 
kry lenigingsplanne gereed en monitor dikwels.

06 Weet jy waarmee jou mededingers  
besig is? 

Jy moet jou besigheid teenoor sy mededingers 
kan posisioneer met die verskille duidelik in 
gedagte. Die toets is dat jy in staat sal wees om 
aan die kliënte te verduidelik waarom hulle van 
jou moet koop, terwyl jy steeds met respek van 
die mededinger praat.

 Beskik jy oor genoeg kennis om die 
besigheid te bedryf? Die entrepreneur 
agter ’n besigheid wat dienste bemark, 
moet oor kennis van bemarking sowel 
as van die diens beskik. 

 Het jy enige ondervinding in hierdie 
veld? Stokperdjies help dikwels 
in hierdie verband, byvoorbeeld, 
’n entoesiastiese kok wat ’n 
spysenieringsmaatskappy begin. 

 Beskik jy oor die tyd om die 
beplande aksies uit te voer en 
sal jou gesin dit ondersteun? 
Entrepreneurskap is nie vir 
bangbroeke nie – daar sal baie laat 
nagte en vroeë oggende wees. 

 Kan jy risiko’s loop? As jy nie gemaklik 
is om soms ’n bietjie waaghalsig te 
wees nie, moet jy vir veiliger besighede 
beplan. 

 Is jy ’n leier? Jy sal aan mense moet 
sê wat om te doen en moet leer om 
ongemaklike, selfs pynlike, besluite te 
neem.

02 Het jy vir oordeelkundigheid  
getoets? 

Die meeste sakeplanne wat ek te sien kry, toon 
opvallende foute. Byvoorbeeld, al die deftige 
bemarkingspromosies en advertensie word 
beplan, maar die bemarkingsbegroting dek net ’n 
fraksie van wat dit sou kos. Of daar word nie oor 
die vermoë van die organisasie om die beraamde 
kliënte te hanteer, gedink nie. Is daar genoeg 
tafels in die restaurant om die beraamde aantal 
maaltye te bedien? Kan genoeg verkoopoproepe 
gemaak word om die beraamde verkope te 
behaal? Sal die kontantvloei die aankope van rou 
materiaal benodig, kan dek? Gaan die hele plan 
met ’n siniese perspektief deur.

Hierdie artikel is geskryf deur die konsultant Ed Hatton. Sien www.themarketingdirector.co.za vir meer inligting. Ed se 
sake-adviesblog is by http://marketingstrategy.co.za
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