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KRY SUID-AFRIKA AAN DIE WERK

Danie Keet

Staan jy by ’n kruispad in
jou loopbaan omdat jy nie
meer bevrediging uit jou

huidige beroep kry nie of omdat
jy voel dat dit die einde van jou
pad by die onderneming is? Oor-
weeg jy dit om dalk maar van
werk te verander of vir jouself
te begin werk?

Jy moet die redes vir hierdie
loopbaanskuif deeglik oorweeg.

Dit kan ’n verskeidenheid van
redes insluit: jy soek na onaf-
hanklikheid met jou finansies of
dalk net ’n poging om dit te ver-
beter, jy soek na nuwe uitda-
gings, jy wil groter beheer oor
jou eie tyd uitoefen of jy is dalk
uit diens gestel of kan nie ’n ge-
skikte werk in jou omgewing
kry nie. Of dalk het jy ’n goeie
geleentheid in die mark gesien
en wil jy graag onafhanklik be-
gin lewe.

“Die beste rede om ’n eie on-
derneming te begin, is wanneer
jy ’n goeie geleentheid in die
mark raaksien en dit wil be-
nut,” sê DeWet Schoeman, di-
rekteur van die Sentrum vir
Toegepaste Entrepreneurskap by
die Universiteit Stellenbosch se
bestuurskool.

“ ’n Mens moet jouself ook
baie deeglik voorberei indien jy
jou eie besigheid wil begin. Jy
moet veral daarop bedag wees
dat jy in die begin (eerste 1 000
dae) heel waarskynlik glad nie
soos ’n koning gaan lewe nie. Jy
gaan heel moontlik langer ure
werk en minder verdien as
voorheen, totdat jou onderne-
ming op dreef is.

“Maak dus seker dat jy op ’n
kleiner inkomste sal kan oorleef

en dat jou ondersteuningstruk-
ture, waaronder jou gesin, in
plek is,” sê hy.

Schoeman sê marknavorsing
is sekerlik die belangrikste as-
pek.

“Maak seker daar is ’n vol-
houbare aanvraag vir die pro-
duk of diens wat jy wil aanbied.

“Baie klein ondernemings
spring met ’n groot geraas weg,
maar bloei dan geleidelik dood
omdat daar nie regtig ’n volhou-
bare aanvraag vir die produk of
diens is nie.

“Die positiewe kant van ’n eie
besigheid is dat ’n suksesvolle
sakeonderneming baie bevredi-
gend is en jou wel in ’n posisie
kan plaas waar jy jou tyd en
lewe volgens jou eie behoeftes
kan inruim.”

Richard Branson het eenkeer
gesê: “The brave do not live for-
ever, but the cautious do not live
at all.”

Volgens Reinhard Moors, ’n
leefstylafrigter van Outerbox
Thinking, is ’n eie onderneming
’n droom van baie mense.

“Dit is dalk iets wat jy nog al-
tyd wou doen of dalk is dit jou
huidige omstandighede wat jou
daarna toe dryf.

“Hoe dit ook al sy, daar is ’n
paar kernvrae wat jy jouself
moet afvra voordat jy so ’n stap
neem,” waarsku Moors.

“Hoekom wil ek dit doen? Jy
is dalk moeg van jou huidige
werksituasie, die mense frus-
treer jou, jy voel dalk te na ge-
kom, jy verkeer onder groot
druk of word swak betaal. Pas-
op!

“Moet nooit so ’n gewigtige
besluit neem as jy emosioneel is
nie.

“ ’n Onderneming is nie nood-
wendig suksesvol omdat dit jou
passie of droom is nie. Dit is be-
langrik, maar dan is daar ook
die werklikhede van die sake-
lewe waarna jy sal moet kyk.

“Ná dit alles, is daar geen gro-
ter bevrediging as om jou eie
baas te wees nie. Jy kan jou tyd
en onderneming bestuur soos jy
wil en jou wins bly in jou eie
sak,” sê Moors.

KRAP JOU EIE POTJIE

Hoe begin ek vir myself werk?

MarvinCraig Roman het voorheen as ’n mode en winkelvensterstilis vir ’n tydskrif en landwye handelaar gewerk, maar be
sit deesdae sy eie onderneming. Hy volg nou sy passie as ontwerper van formele drag. Foto: NATALIE GABRIELS

Neem hierdie faktore in ag as jy
jou eie onderneming wil begin:
V Spaar meer. Enige onderne
ming is kapitaalintensief – meer
as wat jy dalk mag dink. Begin
dus betyds spaar vir onverwagse
uitgawes.
V Sny jou uitgawes. Omdat jy
nie nou ’n vaste salaris gaan kry
nie, moet jy jou uitgawes so veel
as moontlik beperk.
V Begin deeltyds. As dit enigsins
moontlik is, begin jou nuwe on
derneming deeltyds en bou dit
op – laat weet net jou werk
gewer daarvan en moenie dié
onderneming se tyd en geld
daarvoor gebruik nie.
V Leer, leer, leer. Gebruik jou tyd
om meer oor jou nuwe werks
veld te leer, markte te ontleed
en volg kursusse wat jou kan
toerus vir die spesifieke bedryf.
V Maak die somme. Sorg dat jy
’n deeglike finansiële ontleding
maak van alle faktore wat op
jou eie onderneming gaan in
werk.

Dink voor jy doen


