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Danie Keet

In die sakewêreld word die
vraag dikwels gevra of afrig-
ting op alle vlakke van ’n or-

ganisasie kan werk en suksesvol
geïmplementeer kan word.

“Die antwoord op hierdie
vraag is natuurlik ’n besliste
ja,” sê Andrew Morton van The
HR Hub. “Afrigting in Suid-Afri-
ka word al langer bedryf as wat
’n mens aanvanklik sal dink,
maar in baie gevalle is dit slegs
gebruik vir uitvoerende beamp-
tes van multinasionale onderne-
mings, die elite van die sakewê-
reld. Maar tog is daar ’n bewe-
ging onder baie kleiner
maatskappye om afrigting aan
spanne en uitgesoekte bestuurs-
lui te bied,” sê Morton.

Hy meen sommige onderne-
mings is steeds nie seker oor die
verskil tussen afrigting en men-
torskap nie. En afrigting word
al so lank gebruik as wat daar
bestuursprosesse bestaan.

“Volgens Marius Meyer en
Leon Fourie, skrywers van Men-
toring & Coaching, is mentor-
skap ’n dinamiese en wederkeri-
ge verhouding in ’n werksomge-
wing waar iemand met meer
werkservaring (die mentor) ie-
mand met minder ervaring wat
ontwikkelingspotensiaal toon,
bystaan om in ’n spesifieke ka-
pasiteit te ontwikkel.

“Daarteenoor is afrigting ’n
sistematiese beplande en direkte
bystand van ’n individu of groep
individue deur ’n afrigter wat
spesifieke vaardighede vir hulle

leer en help ontwikkel om in die
werkplek aan te wend en te im-
plementeer. Dit het dus duidelik
afgebakende prestasie-uitkomste
in gedagte wat oor ’n kort tyd-
perk bereik kan word.

“Afrigting kan verandering
dus op ’n veel dieper vlak van
betrokkenheid bereik in vergely-
king met opleidings- of ontwik-
kelingsprogramme. Dit werk
ook op die vlak van toepassing,
waar die werknemer sy mens-
likheid aanspreek en insig oor
homself verkry.

“Afrigting sal ook prestasie
bevorder en dit op ’n volhouba-
re en produktiewe wyse aanvul,
omdat afrigting persoonlik en
eerlik is en met die ware per-
soon werk, nie bloot met die op-

pervlakkige korporatiewe ver-
teenwoordiger nie.

“Afrigting laat jou nie toe om,
soos soms tydens gewone oplei-
ding, van die onderwerp af te
dwaal nie. Tydens afrigting
word jy uitgedaag om self met
oplossings na vore te kom en
om jou gedragspatrone te erken.

Reinhard Moors van Outerbox
Thinking en ’n MA-gegradueer-
de in professionele afrigting, glo
ook die onderskeid tussen men-
torskap en afrigting is van groot
belang.

“ ’n Mentor is iemand wat jy
kies in jou lewe of vir jou deur
’n organisasie aangewys word.
Die mentor kyk na die deurlo-
pende ontwikkeling van die in-
dividu met verloop van tyd. Die

mentor is ook die vakkundige
en die individu dan die leerling.
Die mentorverhouding is dik-
wels meer informeel. ’n Mentor
benodig ook geen formele onder-
rig om as mentor op te tree nie.

“Hierteenoor is afrigting ’n
formeel gestruktureerde proses
met ’n vooraf bepaalde tyds-
duur, gewoonlik nie langer as
een jaar nie.

“Van ’n goeie afrigter word
verwag dat hy of sy formeel op-
gelei is om as afrigter op te tree,
met gewoonlik ten minste ’n na-
graadse kwalifikasie. Afrigting
is nie noodwendig beperk tot ’n
bepaalde vakgebied nie. Die af-
rigter tree op as fasiliteerder
van die individu se ontwikke-
ling of groeiproses,” verduidelik

Moors hierdie rol.
Hy sê mentorskap werk op al-

le vlakke van die organisasie,
juis omdat dit informeel is en
dikwels gesien word as deel van
die mentor se posbeskrywing.
Dus is daar geen ekstra koste
vir die maatskappy nie.

“Afrigting kan wel op alle
vlakke van die organisasie
werk, maar word dikwels nie so
gebruik nie weens die koste
daarvan. Koste van afrigting in
Suid-Afrika vir maatskappye
wissel van R800 tot R5 000 per
sessie, afhangende van die seni-
oriteit van die individu wat af-
gerig word.

“Om afrigting op ’n meer kos-
tedoeltreffende wyse aan almal
in ’n onderneming beskikbaar te
stel, word van groepafrigting ge-
bruik gemaak. Dit is waar ’n af-
rigter met ’n span van tot en
met agt individue op een slag
saamwerk. In Suid-Afrika is dit
meer algemeen om individuele
afrigting slegs vir bestuurders
of spanleiers aan te bied.

“ ’n Ander manier om afrig-
ting vir almal in ’n maatskappy
beskikbaar te stel, is om be-
stuurders of spanleiers in die
vaardighede van afrigting op te
lei.

“Hoewel hulle nie al die kun-
digheid en ervaring van formele
afrigters kry nie, kry hulle tog
genoegsame kennis om as leiers
’n positiewe verskil te maak. Op
hierdie drie maniere kan ons
dan wel op kostedoeltreffende
wyse afrigting aan almal in ’n
organisasie verskaf,” sê Moors.
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vlakke van ’n organisasie werk?
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