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Danie Keet

Jy het nie ’n graad nodig om
’n leier – of ’n man – te
wees nie.

Dit mag miskien na ’n algeme-
ne opskrif of stelling klink, wat
sommige as suur druiwe of ja-
loesie kan interpreteer.

Inderwaarheid is dit ’n uitla-
ting van een van die grootste,
indien nie dié grootste staats-
manne wat Suid-Afrika en die
wêreld nog gesien het nie,
naamlik Nelson Mandela.

“Mandela het hierdie wyse
woorde kwytgeraak in ’n onder-
houd met die skrywer Richard
Strengel. Na jare se navorsing is
dit lank reeds duidelik dat dit
een van die moeilikste dinge is
om mense te lei en bestuur. Om
die funksionele en tegniese kom-
ponente van ’n werk te bestuur,
is relatief eenvoudig en formele
opleiding sal die prosesse makli-
ker maak. Maar om ’n doeltref-
fende leier en man te wees, is
baie moeiliker en geen graad
kan jou daarvoor toerus nie,” sê
Jianele Gabriel van Workwise
Corporate Solutions.

“Ons het deur die jare op for-
mele opleiding, grade en verdere
grade gefokus om vaardigheids-
tekorte in ons land aan te
spreek.

“Almal weet ook teen dié tyd
dat Suid-Afrika ’n tekort het aan
bevoegde en doeltreffende be-
stuurders op alle vlakke van or-
ganisasies, en baie mense dink
steeds dat formele opleiding die
probleem sal oplos.

“Ons moet ’n mensgesentreer-
de benadering tot bestuur en
leierskap ontwikkel, en moet
bou aan sterk, duursame ver-

houdings met mense, sodat hul-
le kan saamwerk om ’n eenvor-
mige doelwit te bereik. Praktie-
se leierskap en bestuursvaar-
dighede is nodig.

“Leierskapvaardighede kom
nie van ’n graad of formele op-
leiding alleen nie. Dit word oor
tyd ontwikkel en verfyn, deur te
leer hoe om doeltreffend met
spanlede saam te werk, deur
voortdurende assessering, toe-
passing, evaluasie en ontleding

van die interaksie tussen groep-
lede,” sê Gabriel.

“Wat het die rekenaartegnolo-
gie-reuse Steve Jobs, Mark Zuc-
kerberg, Paul Allen en Bill Ga-
tes in gemeen met mense soos
Richard Branson, John D.
Rockefeller sr., Winston Chur-
chill, Abraham Lincoln, Diana,
prinses van Wallis, Thomas Edi-
son, Enzo Ferrari en Henry
Ford?” vra Reinhard Moors,
leefstylafrigter van Outerbox

Thinking. “Hulle is almal wê-
reldleiers in hulle onderskeie
gebiede. Maar dis nie al wat
hulle in gemeen het nie X nie
een van hulle het ’n graad agter
hul naam nie. Party het nie
eens skoolopleiding voltooi nie,
wat nog te sê van universiteit.

“Bill Gates, miljardêr-mede-
stigter van Microsoft, een van
die rykste mense in die wêreld,
het na twee jaar op Harvard op-
geskop om saam met Paul Allen

Microsoft te begin. Hy het gesê:
‘Ek het my fout agtergekom en
besluit dat ek met net my ma-
trieksertifikaat ’n sukses kan
maak’.

“Ek stel glad nie voor dat dit
nie belangrik is om ná skool te
studeer nie. Daar is immers
baie beroepe wat ’n graad as ’n
voorvereiste stel. Maar om te sê
dat iemand ’n graad nodig het
om ’n dinamiese leier te wees, is
ook nie waar nie,” sê Moors.

“As professionele afrigter het
ek oor die jare gesien dat karak-
ter grotendeels die bepalende
faktor tot sukses is, en nie so-
seer intellektuele vermoë of die
aantal grade wat die persoon
het nie. Ons volg leiers wat di-
namies is, dryfkrag het, andere
kan inspireer en ’n goeie per-
soonlike voorbeeld tot aksie
daarstel. Die graad teen die
muur in jou kantoor maak jou
nie ’n leier nie,” sê hy.

Volgens Moors het Jim Col-
lins in sy bekende boek, Good to
Great, geskryf van die topvlak
van leierskap wat as Level 5 Lea-
dership bekend staan. “Die twee
bepalende kenmerke van so ’n
leier, sê Collins, is eerstens pro-
fessionele dryfkrag en dan per-
soonlike nederigheid. Geen van
die twee eienskappe word deur
’n graad op universiteit aange-
bied nie.

“Waarvoor het Einstein be-
kend geword? Sekerlik nie die
feit dat hy ’n PhD gehad het nie;
baie mense het PhD’s. Einstein
is ’n leier oor sy bydrae tot fisi-
ka en hoe ons die wêreld sien.
Terloops, Einstein het die relati-
witeitsteorie uitgedink voor hy
sy graad gekry het …” vertel
Moors.
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