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Ons word elke dag gekon-
fronteer met besluite.
Soos die Engelse slag-

spreuk lui: “Life is about choi-
ce”, en ons kry elke dag feitlik 
die hele dag te doen met keuses.

Daar is soveel eenvoudige of 
normale dinge waaroor ons 
moet besluit, dat as jy eers daar-
aan begin dink, jy gaan wonder 
of dit die regte besluit was . . .

Daar is ook talle verskillende
definisies van besluitneming. 
Een ding is egter in elke geval 
waar en dit is dat elke besluit 
wat jy neem, die potensiaal het 
om ’n verandering in jou lewe 
teweeg te bring – groter of klei-
ner, maar iets gaan gebeur.

Sommige besluite is ook mak-
liker as ander, terwyl die impli-
kasies van sekere besluit weer 
gewigtiger gevolge vir jou of jou 
onderneming kan inhou.

Moet ek die spesifieke persoon
in die senior pos aanstel, gaan 
hy die mas opkom, is hy geskik 
daarvoor, ondanks die feit dat al 
die toetse, onderhoude en onder-
soeke daarop dui dat hy geskik 
kan wees, is dit regtig die regte 
aanstelling? Ook in jou persoon-
like lewe maak die onsekerheid 
wat met besluite gepaardgaan 
dikwels jou lewe onnodig moei-
lik, omdat daar altyd faktore is 
wat ’n rol sal speel wat aan jou 
onbekend is.

As jy ’n besluit neem, is daar
altyd ander opsies vir die be-
sluit wat jy geneem het en is die 
gevolge van jou besluit se risi-
kovlak die laagste moontlik. En 
as hoof van jou onderneming of 
leier van jou span, wonder jy 
dalk dikwels of dit die regte be-
sluit was. Jy wonder ook of dit 
nodig is dat jy alleen die beslui-
te moet neem en die verant-
woordelikheid moet dra. En in 
’n sekere sin is dit wat moet ge-
beur. Jy is tog immers in die 
pos aangestel, of het tot die 
hoogste sport in jou onderne-
ming gevorder, of is as spanleier
aangewys omdat mense ’n seke-
re vertroue in jou het en jy die 
verantwoordelikheid daarvoor 
aanvaar het . . .

“Of besluitneming net vir ba-
se of bestuurders is, is ’n vraag 
wat net in konteks beantwoord 
kan word,” sê Reinhard Moors, 
besigheidsafrigter van Outer-
boxThinking in Kaapstad.

“In die weermag is die ant-
woord meestal ‘ja’. In die poli-
tiek behoort dit meestal ‘nee’ te 
wees X dis natuurlik in ’n demo-
kratiese bedeling. In besigheid 
is dit ‘ja’ en ‘nee’. In my erva-
ring as besigheidsafrigter hang 
dit af van die volwassenheid, er-
varing en kennis van die perso-

neel in die maatskappy. 
“Hoe hoër die vlakke is, hoe 

minder is dit nodig vir die be-
stuurder om al die besluite te 
neem, maar as werknemers nie 
genoegsame ervaring of kennis 
van ’n veld het nie, is dit dwaas 
om daardie verantwoordelikheid 
aan hulle te oorhandig. 

“Daar is aan die anderkant 
niks meer steurend vir ’n erva-
re en bevoegde werknemer as 
om die hele tyd net bevele te 
ontvang en nie toegelaat te word 
om deel te neem aan die besluit-
nemingsproses nie. 

“Daar is ’n direkte korrelasie
tussen die vlakke van betekenis 
wat werknemers in hul werk er-
vaar en die mate van outonomi-
teit (die vlak tot waartoe ’n 
mens toegelaat word om beslui-
te te neem en verantwoordelik-
heid daarvoor te aanvaar). Hoe 
hoër die vlak van outonomiteit, 
hoe hoër is die ervaring van be-
tekenis in die werk. Outonomi-
teit is natuurlik net een van die 
faktore,” sê hy. 

Nog ’n bepalende faktor is die
ouderdom van die maatskappy 
self. In die beginfase van die 
ontstaan van ’n besigheid is stel-
sels, prosedures en prosesse nog 
nie gestandaardiseerd nie en is 
dit dikwels nodig vir die be-
stuurder of eienaar om meeste 
van die besluite te neem. 

“Maar namate dit in plek 
kom, kan besluitneming gede-
sentraliseer word. Indien die be-

sluitneming nie op ’n stadium 
gedesentraliseer word nie, be-
perk dit die groei van die maat-
skappy. Die insig van ’n paar er-
vare persone is altyd beter as 
die wysheid van een.

“Dus is die antwoord op die 
vraag nie so eenvoudig nie – die 
omstandighede is die bepalende 
faktor.”

Su-Mari du Bruyn van Adapt
to Change in Kaapstad, glo dat 
die mees vooruitstrewende orga-
nisasies wêreldwyd dwarsdeur 
hul organisasies besluitneming 
delegeer. 

Hul logika is eenvoudig – ’n 
boot met 100 mense beweeg vin-
niger wanneer elkeen ’n roei-
spaan korrek aanwend, as wan-
neer slegs vyf mense probeer 
om die boot te laat beweeg. 

“Hoewel dié redenasie sin 
maak, slaan die meeste sakelei-
ers in ’n koue sweet uit aan die 
blote gedagte. Hul vrees is nie 
ongegrond nie, want 100 mense 
wat elk in hul eie rigting pro-
beer roei, sal slegs lei tot ’n 
groot vermorsing van energie 
en ’n reuse-opeenhoping van 
frustrasie. 

Hoe kry die beste van die bes-
tes dit dan reg?
V Kry die regte werknemers 
aan boord
In die regte hande was besluit-
neming nog nooit ’n probleem 
nie. As jy nie jou werknemers 
kan vertrou om besluite te neem 
nie, het die tyd dalk aangebreek 
om jou aanstellingsproses te on-
dersoek. 

Maak seker dat werknemers 

in staat is om die regte besluit 
te kan neem. As hulle nie die 
groter prentjie verstaan en pro-
bleemoplossingsmetodes doel-
treffend kan toepas nie, gaan die 
besigheid uiteindelik daaronder 
lei. 
V Duidelike riglyne
Werknemers moet verstaan bin-
ne watter riglyne hulle besluite 
kan neem, sonder om bekom-
merd te wees dat die organisasie 
hulle te na gaan kom. Die een-
voudigste voorbeeld is waar in-
dividuele werknemers besluite 
op hul eie mag neem, solank die 
impak daarvan binne ’n spesifie-
ke monetêre bedrag val. Enig-
iets bo daardie bedrag moet dan 
weer na ’n hoër gesag verwys 
word. 
V Doeltreffende prosesse
Doeltreffende prosesse dien as ’n
veiligheidsnet om besluite wat 
’n groot ongewenste impak kan 
hê, betyds om te keer. Dit gaan 
gewoonlik gepaard met die do-
kumentering en evaluering van 
voorgestelde veranderinge deur 
’n vooraf genomineerde forum. 

“Organisasies wat bloot weier
om besluitneming te delegeer, 
gaan uiteindelik agterkom dat 
hulle hul leiers ’n onreg aan-
doen. Hul leiers gaan uiteinde-
lik die bottelnekke word wat be-
sluitneming en vooruitgang be-
lemmer, nie omdat dit hulle 
keuse is nie, maar omdat die or-
ganisasie hulle bloot geen ander 
opsie toelaat nie.”

SO BAIE KEUSES, SO MIN TYD . . .

Is besluitneming net vir die baas?
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‘‘Hoewel dié redenasie sin maak, slaan 
die meeste sakeleiers in ’n koue sweet 
uit aan die blote gedagte. Hul vrees is 
nie ongegrond nie, want 100 mense 
wat elk in hul eie rigting probeer roei, 
sal slegs lei tot ’n groot vermorsing 
van energie en ’n reuse-opeenhoping 
van frustrasie.
— SUMARI DU BRUYN VAN ADAPT TO CHANGE IN KAAPSTAD 


