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INHOUDBESONDERHEDE VIR ONDERWYS-, LEER- EN ASSESSERINGSDOELEINDES 
   Leerders moet in staat wees om: 
• Definieer die terme leierskap en bestuur. 
• Onderskei tussen leierskap en bestuur. 
• Beskryf die volgende leierskapstyle: 
• o Demokratiese 
• o Outokratiese 
• o Laissez-Faire / Vrye teuels 
• o Charismatiese 
• o Transaksionele 
• o Burokratiese 
• Bespreek / Verduidelik / Ontleed / Evalueer die impak van elke leierskapstyl op leierskap en 

bestuur. 
• Beveel situasiesaan waarin verskillende leierskapstyle toegepas kan word. 
• Beskryf die volgende teorieë van bestuur en leierskap: 
• o Leiers en volgelinge 
• o Situasionele leierskap 
• o Oorgangsbestuur / leierskap 
• o Transformatoriese/Transformasie leierskap 
• Verduidelik die rol van persoonlike houding in sukses en leierskap 

 
Terme en definisies 
Term Definisie 

Leierskap Die vermoë van 'n individu of groep individue om volgelinge of ander lede 
van 'n organisasie te beïnvloed en te lei 

Bestuur Beplanning, organisering, leiding en beheer van werknemers om doelwitte 
te bereik. 

Demokratiese 
leierskapstyl 

Die leier versoek die spanlede / groepe om idees by te dra en deel te neem 
aan die besluitnemingsproses. 

Outokratiese 
leierskapstyl 

Die leier neem besluite op sy / haar eie sonder raadpleging van personeel. 

Laissez-Faire/Vrye 
teuels leierskapstyl 

Die leier delegeer take aan volgelinge met min of geen rigting gegee. 

Charismatiese 
leierskapstyl 

Die leier gebruik sjarme om volgelinge te beïnvloed. 

Transaksionele Die leier fokus op die motivering van volgelinge deur middel van 'n stelsel 
van beloning en straf. 

Burokratiese 
leierskapstyl  

Leiers / bestuurders maak seker dat werknemers reëls en beleide volg. 

Leiers en volgelinge 
teorie 

Fokus op verhouding tussen leier en volger. 

Situasionele 
leierskapsteorie 

Fokus op die toepassing van verskillende leierskapstyle afhangende van 
die situasie en die volwassenheidsvlak van werknemers. 

Transformatoriese/ 
Transformasie 
leierskapsteorie 

Die leier identifiseer die nodige veranderinge / skep 'n visie om die 
verandering deur inspirasie te lei. 

Persoonlike houding Die wyse waarop die leier in interaksie is met sy / haar werknemers bepaal 
die sukses of mislukking van 'n onderneming. 
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Definisies van leierskap en bestuur 
Leierskap 
• Die vermoë van 'n individu of groep individue om volgelinge of ander lede van 'n organisasie te beïnvloed 
en te lei 
• Leierskap is een van inspirerende ondergeskiktes om te presteer ten einde doelwitte te bereik 
• Dit kan nie geleer word nie, alhoewel dit aangeleer kan word aangesien dit 'n aangebore eienskap is 
• Behels 'n duidelike visie en deel dit met ander sodat hulle gewillig kan volg 
• Leiers styg in tye van krisis en kan kreatief dink en optree in moeilike situasies 
Bestuur 
• Die koördinering van beplanning, organisering, leiding en beheer van werknemers om doelwitte te bereik. 
• 'n Persoon word 'n bestuurder as gevolg van die posisie waarin hy / sy aangestel is 
• Bestuurders het mag as gevolg van die gesagsposisie waarin hulle aangestel word. 
 
Verskille tussen leierskap en bestuur 

Leierskap Bestuur 
Beïnvloed menslike gedrag. Lei menslike gedrag. 
Kommunikeer deur middel van interaksie / 
gedrag / visie / waardes / charisma. 

Kommunikeer deur bestuursfunksies, bv. lyn 
funksie. 

Innoveer / Moedig nuwe idees aan om 
produktiwiteit te verhoog. 

Bestuur planne / programme / take om 
teikens te bereik. 

Inspireer personeel om mekaar te vertrou 
en te ondersteun. 

Beheer stelsels en prosedures om die werk 
gedoen te kry. 

Fokus op wat en hoekom. Fokus op hoe en wanneer. 
Fokus op die horison / langtermyn. Fokus op die basislyn / kort / medium / lang 

termyn. 
Leiers word gebore met natuurlike / 
instinktiewe leierskapsvaardighede. 

'N persoon word 'n bestuurder as gevolg van 
die posisie waarin hy / sy aangestel word. 

Lei mense om aktiewe deelnemers te word. Bestuur die proses om dinge te doen wat 
gedoen word deur verantwoordelikheid uit te 
oefen. 

Leiers het mag / invloed as gevolg van sy / 
haar kennis / vaardighede / intelligensie. 

Bestuurders het mag as gevolg van die 
gesagsposisie waarin hulle aangestel word. 

Probeer altyd om meer doeltreffende 
maniere te vind om take te voltooi. 

Handhaaf reëls op ondergeskiktes / Maak 
seker dat take voltooi is. 

Motiverend / Inspirerend in hul benadering Onderrig in hul benadering. 

Mense georiënteerd. Taak georiënteerd. 
Lei deur voorbeeld / vertroue / respek. Bestuur deur beplanning / organisering / 

leiding / beheer. 
Doen dinge reg Doen die regte dinge 
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Leierskapstyle 

Daar is SES leierskapstyle 

• Demokratiese / deelnemende 

• Outokratiese / Baas-gesentreerde 

• Laissez-Faire / Vrye teuels 

• Transaksionele 

• Charismatiese 

• Burokratiese 

LET WEL: Die verduideliking van ELKE leierskapstyl is ingebed in die voordele van elke styl. 

Impak / effektiwiteit van leierskapstyle op besighede 

Impak / Doeltreffendheid van die demokratiese leierskapstyl op besighede 

Positiewe / Voordele 

• Die leier laat die werknemers toe om aan die besluitnemingsproses deel te neem, sodat hulle bemagtig / 
positief voel. 

• Personeel gee 'n verskeidenheid idees / insette / terugvoer / standpunte wat tot innovasie / verbeterde 
produksiemetodes / verhoogde verkope kan lei. 

• Duidelike / tweerigting kommunikasie verseker groep verbintenis tot finale besluitneming (s). 

• Gesag word gedelegeer wat werknemers kan motiveer / inspireer om meer produktief te wees. 

• Komplekse besluite kan geneem word met insette van spesialiste / geskoolde werkers. 

 

EN / OF 

Negatiewe / Nadele 

• Verkeerde besluite kan geneem word indien personeel onervare is / nie ten volle ingelig is nie. 

+ Besluitneming kan tydrowend wees omdat belanghebbendes geraadpleeg moet word. 

• Werknemers mag mismoedig voel indien hul menings / insette nie oorweeg word nie. 

• Leiers kan te veel staatmaak op die insette van die volgelinge en versuim om 'n finale besluit te neem. 

• Nie effektief in tye van krisis nie / wanneer vinnige besluite geneem moet word. 

• Sommige werknemers gee net voor om aan besluitneming deel te neem en hulle terugvoer kan nie altyd 
akkuraat wees nie. 
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Impak / Effektiwiteit van die outokratiese leierskapstyl op besighede.  
 
Positiewe / Voordele 
• Vinnige besluite kan geneem word sonder raadpleging / oorweging van volgelinge / werknemers. 
• Werk word betyds / op skedule gedoen. 
• Lyn van opdrag / kommunikasie is duidelik aangesien dit bo-af is / volgers weet presies wat om te doen. 
• Direkte toesig en streng beheer verseker hoë kwaliteit produkte / dienste. 
• Verskaf sterk leierskap wat nuwe werknemers selfversekerd en veilig laat voel. 
• Werk goed in groot maatskappye waar konsultasie met elke werknemer onprakties is. 
• Duidelike leiding kan gegee word aan lae geskoolde / onervare / nuwe personeel. 
• Nuttig in 'n krisis / dringende situasie, bv. na 'n ongeluk / vergadering streng spertye. 
 
EN / OF 
 
Negatiewe / Nadele 
• Leiers en volgelinge kan verdeeld raak en mag nie saamstem oor maniere om probleme op te los nie. 
• Werkers kan gedemotiveer word indien hul menings / idees nie oorweeg word nie. 
• De-gemotiveerde werkers het 'n negatiewe invloed op produktiwiteit. 
• Nuwe / Kreatiewe / Kosteverminderende idees mag nie gebruik / geïmplementeer word / nooit oorweeg 
word nie. 
• Volgers kan voel dat hulle nie waardeer word nie, wat lei tot hoë afwesigheid / hoë werknemersomset. 
• Ervare / Hoogs geskoolde werkers sal 'n outokratiese leierskapstyl weerstaan omdat dit lei tot stadige 
groei / lae deelname / minder kreatiwiteit. 
 
Impak / effektiwiteit van die Laissez-Faire-leierskapstyl op besighede 

Positiewe / Voordele 

• Werkers / Opvolgers word toegelaat om besluite te neem op hul eie werk / metodes. 

• Ondergeskiktes het maksimum vryheid en kan onafhanklik werk. 

• Leier motiveer werkers deur hulle te vertrou om dinge self / op hul eie te doen. 

• Gesag word gedelegeer, wat bekwame werkers motiveer / bemagtig vir verhoogde produktiwiteit. 

• Ondergeskiktes is kundiges en weet wat hulle wil he / kan verantwoordelikheid neem vir hul optrede. 

• Geskik vir afrigting / mentorskap om werknemers te motiveer om meer / beter dinge te bereik. 

• Dit kan bevoegde volgelinge bemagtig aangesien hulle heeltemal vertrou is om hul werk te doen. 

• Individuele spanlede kan leierskapvaardighede verbeter / ontwikkel. 

 

EN / OF 

• Gebrek aan duidelike rigting / leierskap kan demotiverend wees vir werknemers. 

• Werknemers kan verantwoordelik gehou word vir hul eie werk wat tot onderprestasie kan lei. 

• Kan lei tot konflik wanneer sommige spanlede as leiers optree en aan ander spanlede dikteer. 

• Daar word van hulle verwag om hul eie konfliksituasies op te los. 
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• Produktiwiteit kan geaffekteer word met 'n gebrek aan streng beheer oor werkers wat nie sperdatums 
nakom nie. 

• Produktiwiteit kan laag wees as werknemers nie die nodige kennis of vaardighede het nie. 

 

Impak / Doeltreffendheid van die transaksionele leierskapstyl op besighede 

Positiewe / Voordele 

• Moedig werknemers aan om hard te werk omdat hulle belonings sal ontvang. 

• Verbeter werknemers se produktiwiteit en moraal. 

• Besigheidsdoelwitte en doelwitte kan bereik word as werknemers gemotiveer word. 

• Werknemers weet wat van hulle verwag word. 

• Dissiplinêre aksieprosedures word goed gekommunikeer. 

 

EN / OF 

Negatiewe / Nadele 

• Werknemers kan verveeld raak / kreatiwiteit verloor omdat hulle reëls / prosedures moet volg. 

• 'n Transaksionele leier sal die werkverrigting van werknemers moet monitor om te verseker dat 
verwagtinge nagekom word. 

• Bestuur / beheer van werknemers kan tydrowend wees. 

• Sommige werknemers kan gedemoraliseer / ongemotiveerd wees indien hulle nie die teikens bereik of 
bereik het nie, alhoewel hulle baie hard gewerk het. 

• Nie geskik vir spanwerk nie, aangesien alle spanlede gestraf kan word vir swak prestasie wat deur een 
spanlid veroorsaak word. 

 

 

Impak / effektiwiteit van charismatiese leierskapstyle op besighede 

Positiewe / Voordele 

• Deskundige om visie te verkoop en uitstekende resultate te behaal. 

• Werknemers word gemotiveer aangesien die leier energiek / inspirerend is. 

• Inspireer lojaliteit / harde werk onder werknemers. 
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EN / OF 

Negatiewe / Nadele 

• Leier glo meer in hom / haar as die span. 

• Projekte kan ineenstort as die leier die span verlaat. 

• Leiers is onverdraagsaam teenoor uitdagings en beskou hulself as onvervangbaar. 

 

Impak / Effektiwiteit van burokratiese leierskapstyl op besighede 

Positiewe / Voordele 

• Bestuurders verseker dat reëls / regulasies altyd akkuraat gevolg word. 

• Werk goed wanneer streng beheermaatreëls geïmplementeer / gevolg word. 

• Gesondheid en veiligheid word verhoog in 'n gevaarlike werkplek, bv. konstruksieterreine / myne. 

• Volgers weet wat van hulle verwag word as gevolg van gedetailleerde instruksies. 

• Die gehalte van werk kan verseker word. 

• Verseker aanspreeklikheid aan die algemene publiek / kliënte. 

• Uiterste / streng beheer oor stelsels / prosedures verseker hoë kwaliteit uitvoer. 

 

EN / OF 

Negatiewe / Nadele 

• Komplekse amptelike reëls kan onnodig / tydrowend lyk. 

• Leiers kan mag verkry / gesaghebbend word en kan insette van ander ignoreer. 

• Baie min ruimte vir foute, sodat werkers voel dat hulle nie altyd met waardigheid behandel word nie. 

• Gebrek aan kreatiwiteit / innovasie / selfvervulling kan lei tot stagnasie / afname in produktiwiteit. 

• Werknemers mag voel dat hulle werkvoorwerpe geword het en nie as mense behandel word nie. 
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Verskille tussen demokratiese en outokratiese leierskapstyle 
Demokratiese Outokratiese 
• Die leier betrek werknemers in die 
besluitnemingsproses. 

 'n Leier neem alle besluite alleen sonder om 
werknemers te betrek. 

• Duidelike / tweerigting kommunikasie 
verseker groep verbintenis tot finale 
besluitneming (s). 

• Lyn van opdrag / kommunikasielyn is 
duidelik aangesien dit bo-af is / volgers weet 
presies wat om te doen. 

• Mens-georiënteerd, aangesien werknemers 
se gevoelens en menings oorweeg word. 

• Taakgerig omdat die menings van 
werknemers nie oorweeg word nie. 

• Werkers voel bemagtig omdat hulle 
betrokke is by die besluitnemingsproses 

• Nuwe werknemers voel selfversekerd / 
veilig as sterk leierskap word verskaf. 

• Nuttig wanneer die leier afhanklik is van die 
insette van ervare volgers 

• Nuttig in 'n krisis / dringende situasie, bv. 
na 'n ongeluk / vergadering met streng 
spertye. 

 

Situasies waarin elke leierskapstyl gebruik kan word 

Demokratiese leierskapstyl 

Hierdie leierskapstyl kan gebruik word wanneer: 

• Groeplede is vaardig en gretig om hul idees te deel. 

• Die leier het nie al die inligting wat nodig is om 'n besluit te neem nie en werknemers het waardevolle 
inligting om by te dra. 

• Samewerking word benodig tussen 'n leier en 'n span. 

• Besluite moet vanuit verskeie perspektiewe gekyk word. 

 

Outokratiese leierskapstyl kan toegepas word 

Hierdie leierskapstyl kan toegepas word wanneer: 

• In krisis situasies, bv. in die geval van onvoorsiene uitdagings / ongelukke. 

• Wanneer al die inligting beskikbaar is om die probleem op te los. 

• In noodgevalle, waar daar 'n tekort aan tyd is. 

• Wanneer werknemers gemotiveer word en die leier reeds die vertroue van die volgelinge verdien het. 

• In die hantering van werknemers wat nie samewerkend is nie. 

 

 

 

 



LEADERSHIP AND MANAGEMENT CHAPTER 10  

9 
 

Laissez-faire / Vrye teuels 

Hierdie leierskapstyl kan gebruik word wanneer: 

• Ondergeskiktes is kundiges en weet wat hulle wil hê / kan verantwoordelikheid neem vir hul optrede. 

• Die leier is baie besig en die delegering van take sal produktiwiteit verhoog. 

• Spanlede moet hul leierskapvaardighede verbeter / ontwikkel. 

• Geskik wanneer werknemers hoogs ervare is en meer weet oor die taak as die leier. 

 

Charismatiese leierskapstyl 

Hierdie leierskapstyl kan gebruik word om: 

• Verkope visie en uitstekende resultate word behaal. 

• Motiveer werknemers aangesien die leier energiek / inspirerend is. 

• Inspireer lojaliteit / harde werk onder werknemers. 

 

Transaksionele leierskapstyl 

Hierdie leierskapstyl kan toegepas word wanneer: 

• Wanneer die onderneming die prestasie van werknemers wil maksimaliseer 

• Wanneer sperdatums op kort kennisgewing / onder druk bereik moet word. 

• Wanneer werkers 'n lae moraal het. 

• Wanneer die strategieë / besigheidstrukture nie hoef te verander nie. 

 

Burokratiese leierskapstyl 

• Kan gebruik word waar gesondheid en veiligheid 'n prioriteit is en reëls toegepas moet word. 

• Geskik vir roetine werk bv. wanneer werknemers reëls moet volg oor hoe om gevaarlike masjinerie te 
gebruik. 

 

Leierskapsteorieë 

LET WEL: Daar word van u verwag om die volgende DRIE leierskapsteorieë te ken: 
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Situasionele leierskapsteorie 

• Verskillende leierskapseienskappe is nodig vir verskillende situasies. 

• Die taak / situasie dikteer die leierskapstyl wat toegepas moet word, sodat leiers aanpasbaar / buigsaam 
/ selfversekerd is. 

• Doeltreffende toepassing van hierdie teorie kan leiers in staat stel om hul doelwitte te bereik. 

• Verhoudings tussen leiers en werknemers is gebaseer op wedersydse vertroue / respek / lojaliteit / 
integriteit / eerlikheid. 

• Leiers het die vermoë om die situasie te analiseer / die geskikste mense in die regte posisies te kry om 
take suksesvol te voltooi. 

• Leiers ontleed groeplede / doelwitte / tydsbeperkings, om 'n geskikte / relevante leierskapstyl aan te 
neem. 

• Kan lei tot konflik wanneer leiers verskillende leierskapstyle gebruik / wanneer werknemers in 
verskillende situasies bestuur word. 

• Die sukses van hierdie teorie hang af van die soort verhouding wat tussen die leier en volgelinge / 
ondergeskiktes / werknemers bestaan. 

 

Transformatoriese/Transformasie teorie 

• Geskik vir 'n dinamiese omgewing, waar verandering drasties kan wees. 

• Die passie / visie / persoonlikheid van leiers inspireer volgelinge√ om hul verwagtinge / persepsies / 
motivering te verander om te werk aan 'n gemeenskaplike doelwit. 

• Strategiese denkende leiers ontwikkel 'n langtermynvisie vir die organisasie en verkoop dit aan 
ondergeskiktes / werknemers. 

• Leiers het die vertroue / respek / bewondering van hul volgelinge / ondergeskiktes. 

• Bevorder intellektuele stimulasie / kreatiewe denke / probleemoplossing wat die groei / ontwikkeling / 
sukses van die onderneming tot gevolg het. 

• Volgers word begelei / gelei / mentor / emosioneel ondersteun deur transformasie / verandering sodat 
hulle hul idees vryelik kan deel. 

• Moedig volgelinge aan om nuwe dinge / geleenthede te ondersoek / probeer. 

• Leiers lei deur voorbeeld en maak werkers belangstel in hul werk. 

• Leiers het sterk, charismatiese persoonlikhede .√ En is baie goed om personeel te motiveer om resultate 
te behaal. 

• Stel werknemers in staat om groter eienaarskap vir hul werk te neem en hul sterk en swak punte te ken. 

NOTA 1: Die verskille tussen die teorieë is ingesluit in die verduideliking van ELKE teorie 
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NOTA 2: Die oorgangsteorie is doelbewus gelaat, aangesien dit deur die transformasieteorie gedek word, 
aangesien beide met verandering praat. 

 

Leiers en volgelinge 

• Spanne bereik goeie resultate wanneer daar 'n begrip tussen die leier en die span volgelinge is. 

• Volgers luister na wat van hulle verwag word en is bereid om as 'n span te werk. 

• Volgers aanvaar maklik verantwoordelikheid wanneer iets nie uitwerk nie. 

• Leiers lei deur voorbeeld en beloon positiewe gedrag. 

• Leiers motiveer werknemers om alternatiewe strategieë te ontwerp om doeltreffender maniere te vind 
om beskikbare hulpbronne te gebruik. 

• Volgers mag dalk net langs die leiers en ander volgelinge loop om hulle deur die taak te trek. 

• Volgers, wat nie toegelaat word om te evalueer en openlik met hul leiers te kommunikeer nie, sal respek 
vir die leier verloor. 

• Die span sal dalk nie saamwerk nie. √  en mekaar dikwels beskuldig. 

• Die span kan onvoldoende hulpbronne hê √ tot hul beskikking wat lei tot onwilligheid om te werk. 

Die rol van persoonlike houding in suksesvolle leierskap 

• Positiewe houding stel leierskapspotensiaal vry. 
• 'n Leier se goeie / slegte houding kan die sukses / mislukking van die onderneming beïnvloed. 
• Leiers moet hul sterk en swak punte ken om hul leierskapstyle effektief toe te pas. 
• Groot leiers verstaan dat die regte gesindheid die regte atmosfeer sal stel. 
• Leiers se houding kan werknemers se spanne se gedagtes / gedrag beïnvloed. 
• Leiers moet die gedrag wat hulle in spanlede wil sien, modelleer/’n voorbeeld stel. 
• Suksesvolle leiers oorweeg die vermoëns / vaardighede van spanlede om take / rolle effektief toe te ken. 
• Entoesiasme lewer vertroue in 'n leier. 
• 'n Positiewe houding is van kritieke belang vir goeie leierskap, want goeie leiers bly by die taak, ongeag 

probleme / uitdagings. 
• Suksesvolle werknemers en leiers het 'n konstante begeerte om te werk en persoonlike / professionele 

sukses te behaal. 
• Leiers met 'n positiewe houding weet dat daar altyd meer is om te leer / ruimte om te groei. 
 
 

 
 


