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 Joernale
• Business Turnaround book (slegs in Engels beskikbaar)
• The Business Plan book (slegs in Engels en Zoeloe beskikbaar) 
• Your Annual Business Game Plan for Success book  

(slegs in Engels beskikbaar)

 Finansiële Oplossings vir Besigheidseienaars: Enkelblad opsommings
• Finansiële Fiksheid Analise
• Besigheid Fiksheid Analise
• 1-2-3 van Besigheid
• Koop-en-Verkoop Versekering
• Gebeurlikheidsaanspreeklikheid (Borgskap vir besigheidskuld)
• Sleutelpersoonversekering
• Beskerming van Debietleningsrekeninge
• Beskerming van Kredietleningsrekeninge
• Bedryfskostebeskerming
• Inkomstevervanging by Dood

 eBrosjure
 eBoeke

• Bou ’n kliëntebasis
• Maak die verskil deur diensvoortreflikheid
• Neem jou besigheid na die volgende vlak
• Beter Bemarking = Meer verkope

 Oudiovisuele aanbiedings
• Koop-en-Verkoop Ooreenkomste
• Gebeurlikheidsaanspreeklikheid
• Sleutelpersoon versekering
• Siektevoordeel vir Sleutelpersone

Nuttige inligting

http://www.sanlam.co.za/sme
https://www.sanlam.co.za/businessowners/articles/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/the-business-turnaround-book.aspx?typeparm=2&sparm=79
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/creating-a-business-plan.aspx?typeparm=1&sparm=79
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/your-annual-business-game-plan-for-success.aspx?typeparm=3&sparm=79
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Finansiele%20Fiksheid%20Analise_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Besigheid%20Fiksheid%20Analise_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Die%201-2-3%20van%20Besigheid_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Koop-en-verkoop-versekering_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Gebeurlikheidsaanspreeklikheid_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Sleutelpersoonversekering_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Beskerming%20van%20Debietleningsrekeninge_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Beskerming%20van%20Kredietleningsrekeninge_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Bedryfskostebeskerming_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Inkomstevervanging%20by%20Dood_Mei%202017.pdf
http://sanlamsmebrochure.co.za/AFR/
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/update/BuildAClientBase_AFR.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/update/MakingDifference_AFR.pdf
http://www.online-hosting.co.za/V4022/videos/Koop%20en%20Verkoop%20Ooreenkomste.wmv
http://www.online-hosting.co.za/V4022/videos/Gebeurlikheidsaanspreeklikheid.wmv
http://www.online-hosting.co.za/V4022/videos/Sleutelpersoon%20versekering.wmv
http://www.online-hosting.co.za/V4022/videos/Siektevoordeel%20vir%20Sleutelpersone.wmv
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Hoe om ’n 
gerespekteerde 
besigheidseienaar te 
wees

Die wêreld en Suid-Afrika loop onder korrupsieskandale en beweerde 
misdrywe in die politiek en ook die sakewêreld deur. Ons kan almal die 
ENRON-skandaal van die negentigs onthou en meer onlangs, en nader aan 
eie boesem, die Gupta-sage en die oornag-uitdagings wat Steinhoff moes 
trotseer. Die hofsake oor laasgenoemde twee voorbeelde het nog nie eens 
begin nie, maar die indirekte skade is reeds aangerig deur bevlekte reputasies 
en die afsterwe van die aandeleprys.

Hierdie voorbeelde is bekend, omdat hulle in die openbare domein blootgestel is. Daar is ook baie klein to 
meduim grootte-besighede en hulle eienaars, wat dieselfde gramskap van verbruikers en markte waarin hulle 
sake bedryf, in die gesig staar, waarvan ons nooit hoor nie. 

Die werklikheid is dat een misstap alles kan ruïneer.

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

In sy boek, Ethics 101, skep John Maxwell (Amerikaanse skrywer en 
leierskapspesialis) die “Goue Vraag” wat na my mening baie relevant 
in die toepassing van etiek in ons lewens en besigheid is. Hy vra: 

“Hoe sou ek in hierdie situasie 
behandel wou word?” 

Mariam Diedericks 
Coalition Cabling and Electrical
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Wat is etiese gedrag?
Dit is om so op te tree dat dit ooreenstem 
met wat die gemeenskap en individue tipies 
as goeie waardes beskou. 
Etiese gedrag is gewoonlik goed vir 
besigheid en behels die demonstrasie 
van respek vir die belangrikste morele 
beginsels, wat insluit:

 Eerlikheid – om die waarheid te praat en 
daarvolgens te lewe

 Billikheid – om alle mense redelik en 
regverdig te behandel

 Gelykheid – om geen vooroordeel in die 
hantering van mense toe te laat nie; bv. 
geen stereotipering nie

 Waardigheid – om mense te behandel 
soos jy behandel wil word – met respek

 Diversiteit – om die verskeidenheid van 
en binne mense te aanvaar

 Individuele regte – om te erken dat elke 
persoon oor grondwetlike regte beskik 
en dat geen besigheidsoptrede, -produk, 
-diens of -besluit daarop inbreuk behoort 
te maak nie

 Betroubaarheid – laat jou “ja” “ja” wees
 Uitnemendheid – om uit te blink en altyd 

te probeer om meer as die verwagte 
waarde toe te voeg

 Lojaliteit – om getrou aan jou 
besigheidsvennote/genote/werknemers 
en kliënte te wees 

 Wetsgehoorsaamheid – om jou besigheid 
volgens en binne die parameters van 
die toepaslike reëls, riglyne en wette te 
bedryf

Bron: Aangepas vanuit Businessdirectory.com

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

Gelisensieerde Verskaffer van finansiële dienste

Die werklikheid is dat “etiese gedrag 
is om te doen wat moreel reg is – 
wanneer niemand jou sien nie”.

Om besigheidseienaars in die belangrike taak van besigheidsbeplanning te ondersteun, gee Sanlam jou 
gratis toegang tot die boek, Your Annual Business Game Plan for Success, wat ’n maklike en eenvoudige 
raamwerk bied vir die opstel van ’n goed-gestruktureerde wedstrydplan, om die positiewe verandering en 
groei wat vir besigheidsukses nodig is, te skep. 

Gaan na www.sanlam.co.za/gameplan om jou gratis kopie af te laai.

Etiek se toepassing in 
besigheid
Eerstens is dit belangrik om te verstaan dat 
persoonlike etiek en besigheidsetiek een en dieselfde 
is. Die onetiese gedrag van ’n individu sal sekerlik tot 
onetiese besigheidsuitkomste lei.
Hier is sommige van die voordele indien etiese 
gedrag deel is van die manier waarop die mense in 
die besigheid sake doen:

 Goeie reputasie
 Skoon gewete
 Behoud van goeie werknemers
 Positiewe werksomgewing
 Vermyding van regsuitdagings
 Mededingende voordeel
 ’n Morele kompas in moeilike tye

Etiese praktyke kom te voorskyn in goed soos:
 Onderhandelinge – is ons op soek na ’n 

wen-wen-uitkoms waar alle partye voordeel trek?
 Belasting – voldoen ons aan al die vereistes van 

die belastinggaarder?
 Fakturering – faktureer ons vir werklike uitgawes 

en met ’n billike winsgrens, of betaal sommige 
kliënte meer as ander?

 Betaling van krediteure – betaal ons ons 
krediteure betyds, of gebruik ons hulle as ’n bank?

 Regeringsregulasies – word die besigheid binne 
die trefwydte van alle regulasies van die plaaslike 
owerheid bedryf?

 Programmatuurroof – beskik ons oor amptelike 
lisensiëringsooreenkomste vir die gebruik van 
gepatenteerde programmatuur?

 Personeel – betaal ons ’n markverwante salaris 
vir hul diens aan ons personeel en beskik ons oor 
formele dienskontrakte en werksomskrywings, 
met die meegaande skriftelike en ooreengekome 
hoofprestasie-aanduiders?

 Besigheidsvennote en genote – kies ons hulle 
om aan ons etiese standaarde te voldoen? Indien 
nie, kan jy besig wees om jou vir toekomstige 
uitdagings op te stel.

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
https://www.sanlam.co.za/gameplan
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Waarom 
responsiwiteit goed 
sal betaal

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Marlene Sathekge  
Cherry Blossom Communications
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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

Ek is van mening – en die meeste mense waarmee ek te doen 
kry, stem met my saam – dat die vlakke van dienslewering en 
vakmanskapgehalte van besighede oor die afgelope paar jaar 
agteruitgegaan het. 

Die volgende is 
sommige ervarings van 
verbruikers:  

 Wanneer ’n besigheid telefonies (gewoonlik 
KMO’s) gekontak word, neem dit baie lank vir 
iemand om die oproep te beantwoord, of dit hou 
net aan lui. Wanneer boodskappe gelaat word om 
terug te skakel, gebeur dit dikwels nie.

 Dieselfde geld vir navrae vanaf die webtuiste, of 
algemene e-posnavrae.

 Wanneer klagtes ingedien word, gee 
besigheidseienaars dikwels nie onmiddellik 
daaraan aandag nie.

 Wanneer afsprake vir kwotasies gemaak word, 
daag mense nie op nie, of daag laat op, sonder 
om die kliënt proaktief in te lig.

 Kwotasieterugvoer neem gewoonlik te lank.

 Vakmanskap is oor die algemeen van swak 
gehalte.

 Naverkopediens is stadig.

 Webtuistes is verouderd (noodsaaklik 
kontakbesonderhede is verkeerd, of produk-/
diensverwante inligting is verouderd).

Kan ons hierdie inligting 
gebruik om ons 
besigheid van ander te 
onderskei?
Die antwoord is “ja”, as ons die uitdaging kan 
aanvaar om al ons personeel behoorlik met kliënte 
in interaksie te laat tree, ons beloftes te hou en diens 
van gehalte en uitstaande vakmanskap te lewer. 
Ek stel voor dat jy elke ervaring hierbo neem en 
jou eie prestasie daarteenoor beoordeel. Dit sal die 
probleme wat opgelos moet word, identifiseer.

Hoe vestig ek ’n 
aksie oriëntasie in my 
besigheid?
Die voor-die-handliggendste optrede is om die 
diensstandaarde vir jou besigheid te omskryf en 
dan alle personeel in diensuitnemendheid op te lei, 
waarna hulle prestasie teen gekontrakteerde hoof- 
prestasie-aanduiders gemeet word.
Gebruik elke geleentheid om kliënteterugvoer met 
betrekking tot hulle ervaring van jou personeel aan 
te vra. Elke element van die kliëntewaardeketting in 
jou besigheid behoort noukeurig gemonitor te word. 
Gebruik die kliënteterugvoer om goeie terugvoer 
openlik te beloon, maar ook om regstellende optrede 
toe te pas, waar nodig. 

Die voordele vir ons 
besigheid as ons dit 
kan regkry

 Ons tevrede kliënte sal hulle persoonlike 
netwerke daarvan vertel, wat sal lei tot meer  
gekwalifiseerde verwysings vir besigheid.

 Met ons mededingers afwesig, is daar minder 
kompetisie wanneer vir nuwe besigheid 
gekwoteer word en aanvullende produkte aan 
bestaande kliënte verkoop word.

 Kliënte sal minder oor minderwaardige diens en 
vakmanskap kla.

 Meer kwotasies sal aanvaar word, wat tot 
verhoogde omset en uiteindelik wins sal lei.

http://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/financial-fitness-analysis.aspx/?tp=2&sp=79&cp=001&bp=001


6

Hoe om blywende 
besigheidsverhoudings 
op te bou

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Neil C Berry 
Mazikhula Projects

Ek het opgemerk dat die goue draad wat blywende besigheidsverhoudings 
van die res onderskei, die egtheid van die verhouding is; met ander woorde, 
hoe opreg die besigheidsverbintenis is.

In ’n wêreld waar alles van tyd afhang en resultate die enigste maatstaf van 
sukses is, is dit moeilik om durende besigheidsverhoudings op te bou. 
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Hoe om blywende 
besigheidsverhoudings 
op te bou

Besigheidseienaar: Wie sal jou nuwe besigheidsvennoot 
wees indien jou huidige vennoot sterf? 
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste

VIND MEER UIT

Oorweeg gerus die volgende sewe elemente as jy 
besigheidsverhoudings, wat oor tyd sal standhou, 
wil opbou:
01

 
Beweeg verby tegnologie

 e-Pos, WhatsApp, sms, Facebook en Twitter is 
almal kommunikasiemiddele wat ons gebruik 
om met ander mense in interaksie te tree. Dit 
is ’n “gesiglose” omgewing, wat goed kan 
werk met besigheidsverhoudings wat deeglik 
gevestig is, maar daar is geen plaasvervanger 
vir “aangesig-tot-aangesig”-interaksie met 
mense om ’n diepe begrip te ontwikkel van 
die persoon wat ons as ’n kliënt/vennoot, of 
verskaffer, wil vestig nie. Dit beteken dat ons 
tyd in die ontwikkeling en vestiging van nuwe 
besigheidsverhoudings en die instandhouding 
van die bestaandes moet belê. 

02
 

Bou rapport
 Die meeste mense is baie lief vir hulle 

eie name. As ’n mens dit kan onthou, sal 
mense jou die nodige aandag skenk. Dit 
is ook produktief om ’n oorsig van hulle 
onmiddellike familiebande te hê (gades, 
kinders, ouers). Vra na hulle name en 
geboortedatums en teken dit vir toekomstige 
verwysing op jou databasis en kalender 
aan. Stel ook vas wat die persoon se 
belangstellings en stokperdjies is. Dit 
kan in die toekoms vir ’n broodnodige 
aanknooppunt vir ’n gesprek sorg.

03
 

Voeg waarde toe
 Wanneer jy die eerste transaksie bekllink het, 

is dit goeie praktyk om nuttige wenke vir die 
gebruik van jou produk of diens te voorsien. 
As jy toegang het tot nuttige inligting (of 
daarop afkom) oor die bedryf waarin die 
kliënt/besigheidsvennoot, of verskaffer, 
werk, oorweeg dit om hierdie inligting vir 
hulle kennisname en toepassing aan te 
stuur. Inligting wat hulle vir persoonlike en 
besigheidsontwikkeling kan toepas, kan ook 
voordelig wees. Soms benodig mense 
slegs ’n bietjie ondersteuning, of ’n alternatiewe 
perspektief. Op hierdie wyse word jy ’n 
vertroude hulpbron vir jou kliënt/besigheids-
vennoot, of verskaffer. ’n Seker manier om die 
goeie guns van mense te wen, is om vir hulle 
besigheid te stuur – d.w.s. om mense, wat hulle 
produk of diens nodig het, na hulle te verwys.

04
 

Deurlopende kontak
 Die ou gesegde lui “uit die oog, uit die 

hart”. Hou dit in gedagte in jou interaksie 
met mense. Wend doelgerigte pogings aan 
om jou groter kliënte/besigheidsvennote, 
of verskaffers, teen ’n voorafvasgestelde 
frekwensie te ontmoet; byvoorbeeld, 
maandeliks, kwartaallik, of sesmaandeliks. 
Teken hierdie vergaderings in jou dagboek 
aan en ontwikkel ’n standaard-agenda, 
sodat albei partye weet wat hulle uit die 
vergadering kan verwag en wat hulle moet 
voorberei.

05
 

Loop die tweede myl ook saam
 Dit wat jy ekstra doen (bo en behalwe wat 

verwag word), help baie om vir mense te wys 
dat jy omgee. As ons gee voor ons verwag 
om te ontvang, skep dit die platform vir 
mense om dit ook te wil doen. Moenie die 
saamloop van die tweede myl egter verwar 
met spring as jou kliënte/besigheidsvennote, 
of verskaffers, sê spring nie. Weet waar om 
die perk te stel en stel grense.

06
 

Wees die toonbeeld van integriteit
 Integriteit is daardie kenmerk van ’n persoon 

wat van goeie morele standaarde getuig. 
Dit neem ’n leeftyd om op te bou en ’n 
oomblik om te vernietig. Probeer altyd 
die waarheid praat, wees aan jou woord 
getrou, behandel almal met respek en soek 
na wedersyds-voordelige uitkomste in alle 
besigheidstransaksies en -beloftes.

07
 

Wees reaktief
 Daar is min goed so irriterend soos iemand 

van wie jy afhanklik is om iets gedoen te 
kry, wat nie op jou stempos, sms of e-pos 
reageer nie. Probeer die een wees wat 
reageer. Selfs al moet jy die ander persoon 
laat weet dat jy nie onmiddellik kan reageer 
nie, verbind jou eerder tot ’n tyd en hou 
daarby. Laat hulle met die keuse om die 
dringendheid van die betrokke saak aan te 
dui. Oop kommunikasiekanale help baie om 
verwagtinge te bestuur.

Mense is aan verhoudings gebonde. Dieselfde geld vir besigheidsverbintenisse. 
As ons die moeite doen om die persoon agter die transaksie/verkope raak te 
sien en te verstaan, sal ons met hulle goeie guns en deurlopende vloei van 
besigheid beloon word.

https://www.sanlam.co.za/businessowners/buyandsell/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Mzoli Ngcwuzele
Mzolis

Hoe om meer kliënte 
te oorreed om by jou 
te koop

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Wanneer ons ’n blywende positiewe indruk op ’n kliënt of voornemende 
kliënt wil maak, is dit meestal ’n geval van woorde wek, maar voorbeelde 
trek. Die werklikheid is ook dat een aksie ’n goeie reputasie en die 
ondervinding van die kliënt kan ruïneer. Hierdie artikel opper ’n aantal idees 
om te oorweeg wat, indien dit ywerig toegepas word, meer kliënte kan 
omhaal om by jou te koop.
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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

01
 

Prysvasstelling
 Ons hoef nie die goedkoopste op die mark 

te wees nie, maar daar is ruimte vir wat ek 
strategiese prysvasstelling noem. Voorbeelde 
sluit in:

 skerp afslag vir ’n beperkte tyd op sekere 
produkte, of solank voorraad hou; ; 

 koop 2 produkte en kry die derde een gratis; 
 voeg produkte en dienste wat met een 

produk/diens verband hou, saam (uit die 
oogpunt van die kliënt is dit makliker om 
’n enkele opgradering te regverdig, as 
om veelvuldige elemente as deel van ’n 
opgradering aan te koop).

02
 

Uitmuntende diens-/produklewering
 Sosiale mediaforums skep platforms vir kliënte 

om hulle mening oor ons besigheid te lug. 
Dit is gewoonlik dienslewering en die gehalte 
van produkte/diens wat onder die loep kom. 
Is ons seker dat ons kliënte ’n deurlopend 
goeie ervaring beleef, van die oomblik 
wat hulle ons sakeperseel betree, terwyl 
hulle koop, wanneer hulle vir hulle goedere 
betaal en wanneer ons naverkopediens 
lewer? Dit is alles punte om te oorweeg om 
kliënteverwagtinge te oorskry.

03
 

Ingeligte personeel
 Ons neem dalk hierdie element as ’n gegewe, 

maar die feit dat iemand se CV noem dat 
hulle oor sekere vaardighede of ondervinding 
beskik, is geen waarborg dat hulle in staat 
sal wees om die uitsette wat jy van hulle 
verwag, te lewer nie. Belê die tyd, moeite en 
geld om die vaardighede van jou personeel 
deurlopend te verbeter. Dit sal die reputasie 
van jou besigheid verbeter en nuwe talent na 

jou besigheid aanlok. As ons dit kan regkry, kan 
ons die voorkeurbesigheid in ons bedryf raak.

04
 

Ken jou kompetisie
 As ons sou kies om ons mededingers te 

ignoreer, kan hulle dalk ons kliëntebasis 
wegkalwe sonder dat ons eers daarvan 
bewus is. Hou jou ore oop vir nuwe 
ontwikkelings, verkope, produk-/
diensvernuwings en advertensies. Soos die 
gesegde sê – voorkennis maak voorsorg.

05
 

Gerief 
 Dink aan goed wat ons kan doen om dit vir 

kliënte gerieflik te maak om ons vir hulle 
volgende aankope te kies. 

 Kan ons gratis aflewer? 
 Bied ons aanlyn-aankoopgeriewe?
 Is dit moontlik om langer waarborge te 

verskaf? 
 Kan ons afsprake met kliënte reël vir tye 

wat hulle pas en daag ons betyds op?
 Is dit moontlik om ons produk-/

diensaanbod pas te maak?
 Is ons gerieflik geleë, uit die oogpunt van 

die kliënt?

06
 

Bemarkingsboodskap
 Praat ons ‘uit twee monde’ of is ons 

bemarkings- en promosieboodskappe 
duidelik? Kliënte word maklik teleurgestel 
wanneer hulle op ’n advertensie reageer en 
die produk of diens wil koop, en dit verskil 
van die advertensie; d.w.s. hulle kan nie die 
produk of diens wat hulle gedink het hulle 
gaan kry, koop nie. Dit is wys om altyd feitelik 
korrek in die bemarking van ’n produk of 
diens te wees. Kliënte moet presies wat 
geadverteer is, kan kry.

Op die ou end kom alles neer op wat ons werklik doen en nie wat ons sê ons doen nie. Hierdie 
aanhaling van Palmer Luckey (Amerikaanse sakeman) som dit baie goed op:

“Moenie bang wees om jouself te oortuig dat jou besigheid 
ongelooflik is nie, maar moenie verwag dat ander daarvan oortuig 
gaan word sonder soliede data om dit te rugsteun nie. Idees kan baie 
werd wees, maar gewoonlik is hulle nie. Uitvoering is alles.” [Eie vertaling]

https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/creating-a-business-plan.aspx?typeparm=1&sparm=79
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/the-business-turnaround-book.aspx?typeparm=2&sparm=79
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/your-annual-business-game-plan-for-success.aspx?typeparm=3&sparm=79
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Is jou personeel ’n 
lastige noodsaaklikheid, 
of jou grootste bate?

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Hierdie is ’n stelling wat deur menige eienaars/bestuurders van besighede 
gemaak word; dalk nie in soveel woorde nie, maar by implikasie. Daar is 
egter min besigheidseienaars wat geen uitdagings met hulle personeel 
ervaar nie. Dit is ’n realiteit vir ons almal.

Die vraag is egter wat agter die skerms aangaan by ’n besigheid waar 
personeel ’n lastige noodsaaklikheid is; of andersins as hulle grootste bate 
gesien word.

“A company’s employees are its greatest asset 
and your people are your product.” 
— Richard Branson

Edwena Small / Nazeema Roman 
Eve Travel

LUISTER

https://documents.sanlam.co.za/JUNE%20Is%20jou%20personeel.mp3


11

Besigheidseienaar? 
Het jy borg geteken vir besigheidskuld?

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

Een of meer van die 
volgende praktyke vind 
gestalte in besighede 
waar personeel as ’n 
lastige noodsaaklikheid 
gesien word: 

Die besigheid se strategie en waardepraktyke is 
nie duidelik verwoord en gekommunikeer nie – 
personeel weet nie waarheen die besigheid op 
pad is nie en ook nie wat die besigheid se morele 
kompas (waardes) is nie.

Nie alle personeel word ’n markverwante salaris 
betaal nie.

Werk is nie duidelik afgebaken nie – personeel 
weet nie noodwendig wat van hulle verwag word 
nie.

Die personeel ontvang min tot geen byvoordele 
(aftreevoorsiening, mediese sorg, verlof).

Die werk bied min tot geen vooruitsigte vir 
vordering.

Die besigheid doen nie moeite om die personeel 
se vaardighede op te skerp nie.

Bestuurspraktyke kan drakonies voorkom en 
onrealistiese verwagtings kan van die personeel 
gekoester word.

Personeel voel nie gerespekteer nie.

Daar is ’n hoë personeel-omset in die besigheid.

Die fisiese werksomstandighede is 
ontoereikend (werkstasie, werkshulpmiddele, 
ontspanningsarea).

Aan die ander kant 
is verskeie van die 
volgende praktyke 
sigbaar in besighede 
waar personeel as ’n 
bate beskou word: 

Nota: Die bostaande lys kan ook gebruik word 
as ’n riglyn van watter praktyke ’n oorweging 
behoort te wees indien personeel as ’n bate 
beskou word.

Alle personeel het skriftelike posbeskrywings en 
gekontrakteerde kritieke prestasie-aanduiders 
(KPA’s) – personeel weet wat van hulle verwag 
word.

Daar vind deurlopende prestasiebeoordeling 
van personeel plaas om vordering teen 
gekontrakteerde uitkomste te monitor en 
regstellings te maak waar nodig (ekstra hulp, 
verdere opleiding).

Personeel word markverwant vergoed.

Daar is duidelike en gereelde 
kommunikasiepraktyke in die besigheid – 
personeel voel ingelig.

Daar is ’n bonusstruktuur in plek om personeel, 
wat teenoor hulle gekontrakteerde uitsette 
presteer, te beloon. 

’n Aandele-aansporingskema word moontlik 
benut om senior personeel te beloon en te laat 
deel in die besigheid se groei en toename in 
verhandelbare waarde.

Daar is wedersydse respek tussen personeel van 
alle hiërargiese vlakke.

Bestuurspraktyke is deelnemend – personeel 
se insette word waardeer en benut waar dit sin 
maak.

Die besigheid is ’n ‘lerende organisasie’ waar 
tyd, moeite en geld gespandeer word om alle 
personeel beter te bekwaam om hulle werk te 
doen.

Die besigheid bied geleenthede vir groei en 
bevordering aan personeel. 

Personeel is goeie ambassadeurs van die 
besigheid.

Ten slotte
Die kernvrae wat alle besigheidseienaars 
behoort te vra indien ons ons in die posisie 
van ons personeel sou plaas, is:

“Wat sou my verwagtings as werknemer 
van die besigheid gewees het en voldoen 
my huidige personeelpraktyke daaraan?”

https://www.sanlam.co.za/businessowners/signsurety/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Hoe om meer tyd te 
verkry om aan jou 
besigheid te werk

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Ons leef in ’n wêreld van tegnologiese vordering en vooruitgang in 
ingenieurswese. Die onbedoelde gevolg is dat besigheid al meer kompleks 
word en, weens die groter vloei van inligting, maak dit ons ook baie besig. 
Terwyl ons in hierdie ‘besigwees’-lokval vasgevang is, skenk ons dalk nie 
genoeg aandag aan die goed wat ons besigheid kan laat vooruitgaan nie.

Die inleidende stelling sê alles – ons moet na eenvoud streef, omdat ons 
uiteindelik daarna mik om goed gedoen te kry wat tot die sukses van ons 
besigheid sal bydra. 

“Eenvoud is die toppunt van sofistikasie.”  
— Leonardo Da Vinci

LUISTER

Reghard Houssard 
Neal Richardson

https://documents.sanlam.co.za/JULIE%20Hoe%20om%20meer%20tyd%20te%20verkry%20om%20aan%20jou%20besigheid%20te%20werk.mp3
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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

Hier is ’n paar oorwegings wat ons lewens as 
besigheidseienaars kan vereenvoudig en ook tyd 
beskikbaar maak om te bestee waar dit die meeste 
saakmaak: 

 Belê in ’n week van tyd verslagdoening
 Weet jy hoeveel tyd jy waaraan bestee? Die kanse 

is goed dat jou antwoord iets soos “Ek weet min 
of meer, maar ek kan nie presies sê nie” sal wees. 
Het jy al ooit oorweeg dat jy tyd mors op goed 
wat nie werklik so belangrik vir jou besigheid is 
nie, of maklik aan iemand anders in jou besigheid 
gedelegeer kan word, en sodoende tyd beskikbaar 
stel om te fokus op die goed wat jou besigheid 
kan ondersteun om die resultate wat jy verwag, 
te bereik? Hier is ’n voorstel – wend ’n doelgerigte 
poging aan om vir ten minste 5 opeenvolgende 
dae neer te skryf hoe jy elke minuut van jou 
werksdag deurbring. Kategoriseer dan die 
verskillende elemente en tel die tyd op wat aan 
elke kategorie bestee word. Jy sal verstom wees. 
Besluit nou waarmee jy kan ophou, wat jy kan 
delegeer, of beter bestuur om minder tyd in beslag 
te neem.

 Hanteer e-posse en vee hulle uit
 Een van die hoofstressore in besigheid is die spoed 

waarmee ons inmandjies vol raak. Die beste raad 
wat ek vir die bestuur van my inmandjie ontvang 
het, was om (1) tyd in my dagboek (as ’n afspraak 
met myself) toe te wys om aan my e-pos te werk; 
en (2) om elke enkele een te hanteer (en nie tot 
later te los nie) en dit dan uit te vee.

 Filter jou taaklysie
 In sy boek “The Seven Habits of Highly Effective 

People”, bied Stephen Covey sy nou-beroemde 
“Time Management Matrix” aan, wat onderskeid 
tref tussen “dringende” en “belangrike” take 
en verantwoordelikhede. Wanneer ons na ons 
taaklysies kyk, kan ons produktiwiteit en uitsette 
verhoog deur te besluit in watter kategorie elke 
taak val en dan dienooreenkomstig daarmee te 
handel. 

 Meet jou waardevolste statistiek
 In groot besigheid word dit ’n “balanced 

scorecard” genoem. Ek hou daarvan om daarna 
te verwys as ’n “besigheidspaneelbord”. Wat is die 
belangrikste elemente wat jy in jou besigheid wil 
monitor en bestuur? 

 ’n Paar elemente om te oorweeg is:
• Hoeveelheid en bron van leidrade
• Omskakelingskoers van leidrade
• Aantal transaksies per kliënt per jaar
• Grootte in Rand-waarde van transaksies per 

kliënt per jaar
• Die mees toepaslike finansiële syfers met 

betrekking tot omset, koste en wins

 Herontwerp vergaderings
 Ons het almal al teenproduktiewe vergaderings 

bygewoon (en was selfs voorsitter) met geen 
rigting nie, en wat nie binne die voorgeskrewe 
tyd bly nie. Maak seker dat al die vergaderings 
wat jy bywoon, of as voorsitter voor dien, aan die 
volgende riglyne voldoen:
• Is ’n vergadering regtig nodig – kan die saak nie 

per telekonferensie/e-pos gehanteer word nie?
• Is die doel van die vergadering duidelik omskryf?
• Het jy die verwagte uitkoms geverbaliseer?
• Is daar ’n skriftelike agenda om die vergadering 

te rig?
• Is die besluitnemers wat nodig is om die 

verwagte uitkoms te bereik, aanwesig?
• Is daar tydgrense vir die vergadering gestel?
• Is die voorsitter (indien nie jy nie) behoorlik oor 

die doel en verwagte uitkomste ingelig?
• Is iemand aangewys om die uitkoms van die 

vergadering te notuleer?
Hierdie punte lyk dalk soos algemene kennis, 
maar ondervinding het my geleer dat die meeste 
vergaderings aan hierdie struktuur ontbreek.

 Stel jou verouderde besigheids-prosesse reg
 Dit is die besigheidsprosesse waar jou ingryping 

nodig is, bv. fakturering, betalings, goedkeurings 
en gehaltebeheer. Daar is dalk meer doeltreffende 
maniere om hierdie take sonder jou direkte 
betrokkenheid af te handel. Identifiseer die 
elemente wat jy met die toepaslike gesag kan 
delegeer, kan meganiseer deur tegnologie in 
werking te stel, of bestuur by uitsondering.

 Organiseer behoorlik
 Omtrent 25% van ons is van nature georganiseerd. 

Die res van ons het baie ruimte vir verbetering. Dit 
kan baie bemagtigend wees om georganiseerd te 
wees. Dink daaraan om:
• Jou week/maand en volgende kwartaal vooruit 

te beplan – doen aanpassings soos nodig, maar 
poog om by jou beplanning te hou.

• Voor die einde van vandag vir môre voor te berei.
• Seker te maak jou liasseerwerk is op datum.
• Jou lessenaar op te ruim – ’n warboel dra tot die 

gevoel van “chaos” by.
• Die goed wat jy moet onthou of doen, neer te 

skryf.
• Jou syfers te ken – die finansiële feite en syfers 

wat die belangrikste vir jou besigheid is.
• Jou netwerke en spesialis-ondersteuning te 

gebruik soos nodig. 
• Waar moontlik te delegeer.

https://www.sanlam.co.za/businessowners/retirementforbusinessowners/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Hoe om 
nieverkopepersoneel 
te mobiliseer om te 
verkoop

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Glynn Mashonga 
Globescope Security Solutions
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Toe ek die aanhaling hieronder lees, het ek besef dat ons dalk ’n ‘geheime’ 
hulpbron, wat ons eintlik goed kan dien om nuwe geleenthede vir ons 
besigheid aan te lok, nie gebruik nie.     

“Ek sê nog altyd dat almal in verkope is. Miskien is jou titel 
nie verkoopspersoon nie, maar as die besigheid van jou 
vereis om met mense te werk, is jy, my vriend, in verkope.”  
— Zig Ziglar (Amerikaanse skrywer, verkoopspersoon en motiveringspreker) [Vry vertaal]

01
 

Leer personeel dat almal in verkope is
 Die beste manier om dit te doen is om van bo 

af die voorbeeld te stel. Tree die bestuurspan 
aktief met kliënte in interaksie? Dit sal baie 
help om nieverkoopspersoneel aan te spoor 
om ook op te tree. Interaksie met kliënte 
is eerstens en hoofsaaklik ’n ingesteldheid 
en tweedens moet ’n mens weet hoe om 
ten opsigte van die produk-/diens waarde 
aanbod van jou besigheid met kliënte om te 
gaan. Basiese kennis van die waarde aanbod 
van jou besigheid sal jou help die toepaslike 
produk/diens vir die kliënt se behoefte te 
identifiseer.

02
 

Soek na geleenthede
 Die bemarkingspersoneel tel dalk 

verbruikerstendense of inligting oor 
mededingers op terwyl hulle die buite-
omgewing fynkam en opsies vir hulle 
bemarkingsmengsel oorweeg. Daar behoort 
’n direkte kommunikasielyn tussen die 
bemarkings- en die verkoopsafdelings te 
wees. 

03
 

Wat sê die statistiek?
 Die finansiële afdeling het toegang tot vorige 

kliënte-aankope op krediet. Deur ontledings 
per kliënt te doen, kan bepaal word watter 
geleenthede daar vir opgraderings of 
oorkruisverkope beskikbaar is. Daar behoort 
’n direkte kommunikasielyn tussen die 
finansiële en die verkoopsafdelings te wees. 

04
 

Gebruik aansporings vir verwysings wat tot 
besigheid lei

 Mense doen feitlik altyd wat jy hulle betaal 
om te doen. Stel ’n aansporingsprogram, 
wat tussen 10 en 20% van die verkoopsfooi 
as ’n verwysingsfooi betaal, in werking vir 
enige interne verwysings wat tot verkope 
lei. Gee ook openbare erkenning aan 
nieverkoopspersoneel wie se verwysings tot 
nuwe besigheid lei.

05
 

Sluit ’n verkoops-/verwysingsteiken by 
almal se sleutelprestasie-aanduiderkontrak 
(KPI-) in

 Dit sal ook geen skade doen om ’n generiese 
verkoops-/verwysingsteiken vir alle 
nieverkoopspersoneel aan hul KPI-kontrak 
te koppel nie. ’n Belading van 10% behoort 
genoeg te wees.

Wat besigheidsukses betref, is 
dit ’n geval van “almal aan dek”. 
Wanneer ons personeel verstaan 
dat die bestaan van hulle werke 
van verkope afhang en dat hulle 
medeverantwoordelik daarvoor is, 
sal dit die gedrag wat nodig is om 
as ’n verkoopsorganisasie op te tree, 
ondersteun.

Hier is vyf maniere om nieverkoopspersoneel aan te 
wend om te verkoop: 
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Ester Van Der Westhuizen 
Butterfly World

Maak jou besigheid 
resessie beskermd

Die ekonomiese werklikheid het ’n direkte impak op besighede. In Suid-Afrika 
het ons ekonomiese groei uiters nodig om die besigheidsektor te stimuleer, 
sodat dit kan floreer, uitbrei en broodnodige werksgeleenthede kan skep.
Die Entrepreneur of the Year-kompetisie (deur Sanlam en Business Partners geborg – sien www.eoy.co.za) 
vier uitnemendheid in entrepreneurskap te midde van moeilike ekonomiese omstandighede. Sommige 
besighede slaag daarin om selfs in hierdie tye te groei en te floreer. 

 ’n Meiningspeiling is gedoen deur die volgende vraag aan die finaliste in die 2018-kompetisie te vra: “Wat 
doen jy om jou besigheid deur die huidige doolhof van ekonomiese en politieke onsekerheid te navigeer?”

Die reaksies was insiggewend en die moeite werd om te oorweeg.

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark



17

Die wenner van 2017 se Entrepreneur van die Jaar-kompetisie, 
Willem van der Merwe, sê dat ons besluite tot óf verskonings, óf 
resultate kan lei. Sal moeilike ekonomiese omstandighede ons 
verskoning wees om nie ons besighede te laat groei nie, of die rede 
waarom ons ons besighede tot verdere groei en sukses bestuur?

Besigheidsveld: Bedryfsbestuur
 Herdink hoe jy jou besigheid bedryf. Dit kan selfs nodig wees dat jy jou besigheidsmodel, teikenmark, 

produklyn en prysvasstelling moet heroorweeg.
 Optimaliseer jou besigheid. Stel vas wat nodig is om jou hulpbronne tot hulle maksimum kapasiteit 

en produktiwiteitsvlakke te benut.
 Oorweeg uitbreiding na die buiteland as een manier om jou besigheid teen ’n onbestendige Rand te 

verskans.
 Voorsien veilige, kostedoeltreffend produkte en dienste aan kliënte en lewer dit betyds.

Besigheidsveld: Bemarking en Verkope
 Die kern van die saak is om jou huidige kliëntebasis te behou. Een manier om dit te doen, is om 

toegevoegde waarde te ontwikkel, wat tot hoër vlakke van kliëntelojaliteit kan lei en konsekwente 
verkope kan verseker.

 Ontwikkel goedgemikte en ‘vars’ bemarkingsinisiatiewe en -veldtogte wat deur vernuwing, 
kreatiwiteit en aanpasbaarheid aangedryf word.

 Probeer om nie aan jou bemarkingsbegroting te sny nie – die meeste besighede verlaag hulle 
besteding aan bemarking gedurende moeilike tye. Indien die meeste besighede hierdie strategie 
volg, sal jou besigheid uitstaan, aangesien jou sigbaarheid sal verhoog.

Besigheidsveld: Inligtingstegnologie
 Hoe kan jy tegnologie inspan om digitale produkte en dienste te ontwikkel? Dit sal die koste van 

eienaarskap vir jou kliënte verlaag, jou in staat stel om intyds te lewer en dit vir jou kliënte geriefliker 
maak om met jou sake te doen.

Besigheidsveld: Menslike Hulpbronne
 Een van die uitdagendste besluite om te neem, is om te bepaal hoeveel personeel om in moeilike 

ekonomiese tye in diens te hou. Wanneer jou personeelgrootte reg is, kan jy dit oorweeg om 
vaardige kontrakwerkers aan te stel om enige gaping aan te vul, soos wat die besigheidsvloei wissel. 
Sodoende sal jy buigsaam genoeg wees om op markbewegings te kan reageer. 

Besigheidsveld: Bestuur
 Bring al jou aksies in lyn met die besigheid se doel, waardes en visie. Besigheidseienaars het uit 

ondervinding geleer dat daar ’n direkte verband tussen prestasie en werknemers se gerigtheid op ’n 
hoër besigheidsdoelwit is.

 Fokus op dit wat jy kan hanteer.

http://www.sanlam.co.za/businessowners/articles/Documents/Bwenke 07.2015  Waaheen is my besigheid oppad.pdf
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Hoe om jou besigheid 
te optimaliseer vir 
sukses

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Jason Stewart / Ryan McFadyen 
Have you heard

“Optimalisering beteken eenvoudig dat jy ’n klomp klein 
goedjies neem wat nie baie moeilik is om te verander nie, 
en al daardie klein veranderinkies vermenigvuldig en jy kry 
’n reuse verandering uit al daardie klein veranderinkies.”  
— Tony Robbins (Amerikaanse skrywer, entrepreneur, filantroop en lewensafrigter – vry vertaal)

Besigheidsoptimalisering is die proses waardeur die doeltreffendheid, produktiwiteit en prestasie van ’n 
besigheid gemeet word en maniere gevind word om op daardie metings te verbeter.
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Besigheidseienaar, is jou besigheid 
finansieel fiks? Kry jou gratis Finansiële 
Fiksheids-analise hier.
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste

VIND MEER UIT

Hier is ’n paar wenke om in gedagte te hou wanneer 
ons daaraan dink om ons besighede te optimaliseer:
01

 
Begin by jouself

 Is my stel vaardighede steeds relevant om 
my besigheid die toekoms in te lei? Daar is 
altyd die risiko van selfvoldaan raak en op ons 
ervaring en gevestigde vaardighede vertrou. 
Eerstens moet ons verstaan wat die hoof 
toekomstige tendense in ons bedryf is en dan 
moet ons vasstel of ons gesamentlik (ek, my 
personeel en infrastruktuur) in die jare wat 
voorlê nog relevant sal wees. Dit kan nodig 
wees dat ons ons en ons besigheid moet 
herskep om pasgemaak vir die toekoms te 
wees. Wanneer besigheid afneem, bied dit 
aan ons die geleentheid om vir die volgende 
opswaai en toekomsvooruitsigte voor te berei.

02
 

Ons sakeperseel
 Is ons perseel naby aan ons teikenmark 

geleë? (Of is dit nie belangrik nie?) Huur ons 
die perseel of besit ons dit? Wat is die beste 
opsie vir ons? Is ons perseel te groot, of te 
klein vir ons bedryfsvereistes? Moet ons dit 
oorweeg om ’n deel van die perseel aan ’n 
ander besigheid te onderverhuur (indien ons 
huurooreenkoms dit toelaat, of is ons bereid 
om dit as eienaars van ons perseel te doen)?

03
 

Voorrad
 ’n Produk-gefokusde besigheid moet ’n 

doelgerigte poging aanwend om seker te 
maak dat die voorraadvlak optimaal is (nie 
te veel, te min of verouderde voorraad nie) 
aangesien dit ons kontantvloei kan blokkeer. 
Daar moet van verouderde voorraad ontslae 
geraak word – oorweeg ’n uitverkoping 
teen afslagpryse. Indien voorraad op krediet 
aangekoop is – maak seker jy kry die beste 
(d.w.s. die langste  termyn en goedkoopste) 
betaalvoorwaardes. 

04
 

Ons personeel
 As sake knyp, kan ons dit oorweeg om ons 

personeel korter skofte of verminderde ure te 
laat werk. Nog ’n opsie is om personeel wat 
bedank met kontrakwerkers te vervang, 
wat ons meer buigsaamheid in ons personeel-
kapasiteit sal gee. Dit is ook wys om ‘af tye’ 
of ’n stadiger ekonomie te gebruik om die 
vaardighede van ons personeel op te skerp. 

05
 

SEB-gradering
 In die Suid-Afrikaanse besigheidskonteks 

is dit belangrik om ons SEB-gradering te 
bestuur en te verbeter. Dit kan op so ’n wyse 
gestruktureer word dat dit ons besigheid ten 
opsigte van kontantinvloei en toegang tot 
nuwe markte kan bevoordeel.

06
 

Maak ten beste gebruik van moontlike 
besigheidsgeleeenthede

 Ons streef dalk besigheidsgeleenthede na met 
’n skraal kans om tot besigheid te realiseer. Die 
neerskryf van alle geleenthede en die orden 
volgens die moontlike kanse op sukses, kan 
help om ons beperkte besigheidshulpbronne 
meer doeltreffend te fokus.

07
 

Optimaliseer herverkope aan bestaande 
kliënte

 Baie van ons jaag die volgende nuwe kliënt 
vir ons besighede na en vergeet dat ons 
reeds oor ’n bestaande kliëntebasis beskik. 
Dit voel dalk soos ’n beslommernis om 
kliënte-inligting vas te lê vir die stuur van 
direkte bemarkingsboodskappe en spesiale 
aanbiedinge, maar dit is die moeite werd as ’n 
mens eers die inligting op rekord het – want 
jy weet dat die waarskynlik dat hulle nog ’n 
produk of diens by jou aankoop; groter is.

08
 

Kapitaalstruktuur
 Daar is dalk ’n geleentheid om ons besigheid 

te herkapitaliseer om kontantvloei te verbeter 
en groei te stimuleer. Die hefboomfinansiering 
van ons bates en debiteureboek (indien enige) 
kan dalk net ons volgende groot transaksie of 
uitbreiding finansier.

09
 

My adviseursgroep
 Robert Kiyosaki noem dit ons “Mastermind”-

groep. Dit sluit ons rekenmeester, bankier, 
eiendomsadviseur, finansiële beplanner, 
besigheidsafrigter en ander suksesvolle 
besigheidseienaars in. Gebruik hulle 
kollektiewe kundigheid en ondervinding om 
jou te help met jou moeilikste besigheids-
uitdagings of daardie groot geleentheid wat 
jy maar net nie kan benut nie. Wedersydse 
vertroue en respek is van die grootste belang 
en almal moet gewillig wees om ’n wederdiens 
te bewys. 

Ek vertrou dat hierdie artikel jou sal 
motiveer om uit ’n positiewe hoek 
na besigheidsoptimalisering 
te kyk en dat dit jou sal help om 
maniere te vind wat jou besigheid 
in enige ekonomiese siklus sal 
bevorder.

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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Hoe om sin te maak 
wanneer dit moeilik 
gaan met jou besigheid

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Jennifer Classen 
Ngaphaya 

Talle besigheidseienaars sal kan identifiseer met die gesegde dat dit 
‘eensaam heel bo’ is, veral as puntjie by paaltjie kom en die besigheid 
sukkel om te oorleef.
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As jy in ’n droewe situasie was, of is, is jy dalk 
geneig om die volgende te doen:

 Diep verantwoordelik voel vir die situasie en weier om met ’n vertroueling oor jou uitdagings te praat
 Te trots wees om om hulp te vra
 Die onvermydelike uitstel

Dit kan lei tot:
 Die agteruitgang van jou gesondheid
 Te min slaap
 Verhoudingsprobleme (tuis en by die werk)
 Ondeurdagte optrede
 Wonder of dit alles die moeite werd is ...

Hier is enkele goed om te oorweeg wanneer jy 
jou in so ’n situasie bevind 
(dis geensins ’n volledige lys nie):

 Die gees bo die stof – dit sal ook verbygaan. Die lewe is vol uitdagings en oorwinnings. Sien dit in perspektief 
en probeer fokus op moontlike en produktiewe oplossings vir jou uitdagings.

 Betrek jou lewensmaat en praat met hom of haar. Hulle ken dalk nie al die besonderhede van die besigheid 
nie, en hulle hoef dit ook nie te ken nie, maar hulle kan ’n objektiewe opinie gee en as klankbord vir jou 
uitdagings dien.

 Skep vir jou ’n binnesirkel van mense wat jy kan vertrou. Jou ‘kennergroep’ kan jou rekenmeester, 
regsadviseur, finansiële beplanner, bankier, en ander suksesvolle besigheidseienaars wat nie in jou 
bedryf meeding nie, insluit. Lê jou uitdaging aan hulle voor en vra hulle leiding oor hoe om dit op te los.

 Stel ’n gekwalifiseerde besigheidsafrigter aan om saam met jou aan oplossings te werk.
 Jy weet dalk wat om te doen, maar jy is ‘uitgebrand’ of depressief. Soek die steun van ’n gekwalifiseerde 

sielkundige.
 Jy kan ook ‘besigheidsredding’ kies. Hier is ’n skakel na die webblad van die CIPC waar die proses van 

besigheidsredding in besonderhede verduidelik word.
 Jy kan ook ‘The Business Turnaround Plan’ raadpleeg, wat jy gratis van ons webtuiste by 

www.sanlambusinessturnaroundbook.co.za kan aflaai. 

Die meeste van ons weet van iemand wat of hulle besigheid, of hulle huwelik, of selfs hulle lewens verloor het, 
omdat hulle besigheid ondergegaan het en hulle bron van inkomste vernietig is. As jy al ooit in ’n situasie was waar 
jy nie weet of jou besigheid die einde van die maand gaan haal nie, of jy nie weet of jy die rekeninge sal kan betaal 
nie, weet jy ook dat desperate tye wanhoopsmaatreëls regverdig. Jy oorweeg dalk om ’n belegger te soek om die 
besigheid net aan die gang te hou, of ’n opruim-uitverkoping te hou, of selfs om net die besigheid te sluit en 
weg te loop van die uitdagings wat jou in die gesig staar.

Ek vertrou dat hierdie inligting jou sal aanspoor om sterk te staan 
as besigheidseienaar en alle opsies te oorweeg, voordat die 
werklikheid van ’n sukkelende besigheid jou onderkry.

Mag jy van krag tot krag gaan.

http://www.cipc.co.za
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