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INHOUDBESONDERHEDE VIR ONDERWYS-, LEER,ASSESSERINGSDOELEINDES 

Leerders moet in staat wees om: 
• Noem DRIE soorte sakesektore 
• Identifiseer / noem 'n sakesektor uit gegewe scenario's / stellings 
• Identifiseer die besigheidsomgewing uit gegewe scenario's  en noem die mate waarin 'n 

besigheid elkeen van hierdie omgewings kan beheer 
• Klassifiseer 'n besigheidsuitdaging volgens die DRIE besigheidsomgewings uit gegewe 

scenario's 
• Noem die mate van beheer wat besighede het oor elke omgewing, bv. Mikro: volle beheer, 

mark: min beheer, makro: geen beheer nie. 
 
Terme en definisies 

Term  Definisie 

Besigheidsektor 'N Besigheidsektor is 'n subafdeling / deelversameling van die ekonomiese aktiwiteite, 
bv. primêre, sekondêre en tersiêre. 

Primêre sektor Hierdie sektor handel oor die onttrekking van grondstowwe en natuurlike hulpbronne. 

Sekondêre sektor Hierdie sektor verwerk grondstowwe na klaarprodukte. 

Tersiêre sektor Hierdie sektor lewer dienste aan ander besighede / bied hulpdienste. 

Besigheid Omgewings Al die interne en eksterne faktore wat die funksionering van 'n onderneming beïnvloed, 
bv. mikro-, mark- en makro-omgewings. 

Mikro omgewing Hierdie omgewing is die besigheid self, dit bestaan uit al die elemente in die besigheid. 
Markomgewing Hierdie omgewing bestaan onmiddellik buite die besigheid. 

Makro omgewing Hierdie omgewing bestaan buite die mikro- en die markomgewings. 

Omvang van beheer Die hoeveelheid invloed wat 'n besigheid het op die besigheidsomgewings. 
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Inleiding 
Leerders moet 'n besigheid uit elke sektor kies en beskryf die drie 
omgewings wat met hierdie sektore verband hou en die mate 
waarin 'n onderneming  die omgewings  kan beheer. 
 
Hulle is veronderstel om die drie sake-omgewings wat verband hou 
met die drie sake-ekonomiese sektore te beskryf en 'n 
verduideliking te gee van die mate waarin 'n onderneming hierdie 
omgewings kan beheer. 
 

 
Besigheidsektore 

Sakesektore is subafdelings / onderafdelings van ekonomiese aktiwiteite, bv. 
primêre, sekondêre en tersiêre. 

Tipes besigheidsektore 

Primêre sektor 

• Hierdie sektor handel oor die onttrekking/ontginning van grondstowwe en 
natuurlike hulpbronne 

• Natuurlike hulpbronne wat nie mensgemaak is nie soos kole, goud, vis en 
lewende hawe, word uit hierdie sektor verkry 

• Voorbeelde van die primêre sektorbedrywe; mynbou, visvang, landbou, bosbou 
en boerdery 

 

Sekondêre sektor 

• Hierdie besigheidsektor is verantwoordelik vir die verandering van die 
grondstowwe wat van die primêre sektor verkry word tot bruikbare produkte. 

• Dit sluit die vervaardigingsfabrieke, konstruksie en energieopwekking in 

• Voorbeelde van die sekondêre sektor nywerhede; vervaardiging, klere, 
voedselverwerking, bou en konstruksie word in hierdie sektor gevind. 
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Tersiêre sektor 

• Hierdie sektor lewer dienste aan die publiek en besighede. 

• Dit sluit dienste van vervoer, bankwese, regswese en gesondheid in. 

• Voorbeelde van die tersiêre sektorbedrywe; verspreiding, bank-, versekerings-, 
toerisme-, vervoer-, vermaak-, kleinhandel- en regsdienste. 

Besigheid omgewings, moontlike uitdagings en die mate van beheer  

Besigheid omgewing Moontlike uitdagings Mate van beheer 
Mikro • Moeilike werknemers 

• Gebrek aan visie en missie 
• Gebrek aan toereikende 

bestuursvaardighede 
• Vakbonde, stakings en 

sloerstakings 

Volle beheer 

Mark • Kompetisie/Medeinging 
• Tekort aan voorraad 
• Demografie en psigografie 
• Sosio-kulturele faktore 

Min/Mate/Beperkte 
beheer 

Makro • Verandering in inkomstevlakke 
• Kontemporêre wetgewing 
• Arbeidsbeperkings 
• Politieke veranderinge 
• Rentekoerse 
• Sosio-ekonomiese kwessies 
• MIV en vigs 
• Globalisering en internasionale 

uitdagings 

Geen beheer 

 
LET WEL: Jy sal slegs die sakesektore en omgewings van gegewe scenario's en stellings kan 
identifiseer as jy die betekenis en voorbeelde van elke sakesektor en besigheidsomgewing verstaan. 
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Voorbeelde van hoe die besigheidsektore en hul besigheidsomgewings geassesseer kan word 
 
Voorbeeld 1: Besigheid in die primêre sektor 
Lees die onderstaande scenario en beantwoord die vrae wat volg: 

DUKA MINES (DM) 
 

Duka Mines spesialiseer in die onttrekking van platinum. Hul verskaffers van mynbou 
toerusting het hul pryse met meer as 20% verhoog. Die toesighouer het nie 'n goeie 
werksverhouding met sy werknemers nie. DM kan hul produkte nie meer uitvoer nie as gevolg 
van 'n toename in die wisselkoers. 
 

 
U moet die besigheidsektor identifiseer waarin Duka Mines bedryf word en motiveer u antwoord deur aan 
te haal uit die scenario. 
 
Duka Mines bedryf in die primêre sektor omdat die besigheid spesialiseer in die ontginning van myne. 
 
U moet uitdagings uit die bostaande scenario aanhaal, klassifiseer elke uitdaging volgens 
besigheidsomgewing en noem die mate van beheer  wat DM oor elke besigheidsomgewing het. 
  

 
LET OP DIE VOGENDE MERKBEGINSELS WAT GEBRUIK WORD OM HIERDIE ONDERWERP TE 
MERK: 
• Jy sal nie punte kry vir uitdagings wat nie volledig van die scenario aangehaal word nie 
• Jy sal nie punte vir sake-omgewings toegeken word indien dit nie gekoppel is aan die uitdagings nie. 
• Jy sal nie punte vir die mate van beheer toegeken word indien dit nie aan die besigheidsomgewing 
gekoppel is nie. 
• Jy sal nie punte vir die mate van beheer toegeken word indien die besigheidsomgewing nie genoem word 
nie. 
 
Voorbeeld 2: Besigheid in die sekondêre sektor 
Lees die onderstaande scenario en beantwoord die vrae wat volg: 

SUPER ENERGY ENTERPRISE (SEE) 
 

Super Energy Enterprise produseer mieliemeel en blitspap. Hulle koop hul rou materiaal van 
Early Bird Mielie Plaas wat soms uit voorraad is. SEE werknemers is gereeld afwesig van 
die werk. Die plaaslike regering het die bestuur van SEE opdrag gegee om hul produkte by 
die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde te registreer. 
 

 
 

UITDAGINGS BESIGHEID 
OMGEWINGS 

MATE VAN BEHEER 

1. 
 

Hul verskaffers van mynbou 
toerusting het hul pryse met meer as 
20% verhoog. 

- Mark  omgewing - Mate/Beperkte/Min 
beheer, maar kan 
beïnvloed 

2. Die toesighouer het nie 'n goeie 
werksverhouding met sy 
werknemers nie. 

- Mikro  omgewing - Volle beheek 

3. DM kan hul produkte nie meer 
uitvoer nie as gevolg van 'n toename 
in die wisselkoers. 

- Makro  omgewing - Geen beheer 
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Noem die sakesektor waarin Super Energy Enterprise bedryf word 
Sekondêre sektor 
 
Identifiseer DRIE uitdagings vir SEE se besigheid en klassifiseer elke uitdaging volgens die 
besigheidsomgewing. 
 

UITDAGING BESIGHEID OMGEWING 
(a) SEE werknemers is gereeld afwesig van die werk Mikro 

 
(b) Hulle koop hul rou materiaal van Early Bird 
Mielieplaas wat soms uit voorraad is. 

Mark 
 

 
(c) Die plaaslike regering het die bestuur van SEE 
opdrag gegee om hul produkte by die Suid-Afrikaanse 
Buro vir Standaarde te registreer. 

Makro 
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Voorbeeld 3: Besigheid in die tersiêre sektor 
Lees die onderstaande scenario en beantwoord die vrae wat volg: 

TIMOTHY LEGAL SERVICES (TLS) 
 

Timothy Legal Services (TLS) is geleë in die middestad van die middestad. TLS se 
assistent-prokureurs is nie opgelei om kriminele sake te hanteer nie. Nog 'n 
prokureursfirma, Mbuzi Inc., het 'n regspraktyk in dieselfde kantoorblok as TLS opgestel. 
TLS kan hul banklening nie meer betaal nie as gevolg van 'n styging in rentekoerse. 
 

 
Noem die sakesektor waarin TLS bedryf word. Motiveer u antwoord deur aan te dui uit die bostaande 
scenario. 
Sakesektor: Tersiêre sektor 
Motivering: Timothy Legal Services (TLS) is geleë in die Pretoria SSK 
 
Identifiseer DRIE uitdagings vir TLS besigheid en klassifiseer elke uitdaging volgens die 
besigheidsomgewing. Noem die mate van beheer wat TLS oor elke besigheidsomgewing het 
 

UITDAGING BESIGHEID OMGEWING MATE VAN BEHEER  
TLS se assistent-prokureurs 
is nie opgelei om kriminele 
sake te hanteer nie. 

Mikro Volle beheer 

Nog 'n prokureursfirma, Mbuzi 
Inc., het 'n regspraktyk in 
dieselfde kantoorblok as TLS 
opgestel. 

Mark Beperkte/Min/Mate van 
beheer, maar kan 
beïnvloed 

TLS kan hul banklening nie 
meer betaal nie as gevolg van 
'n styging in rentekoerse. 

Makro Geen beheer 

 

LET WEL: Die eksaminator kan soms vra dat jy net drie sake-omgewings noem en die mate van beheer 
verduidelik wat besighede oor ELKE besigheidsomgewing het, bv. 

BESIGHEID OMGEWINGS MATE VAN BEHEER 
Mikro omgewing  Volle beheer 
Mark omgewing Beperkte/Min/Mate van beheer, maar kan 

beïnvloed 
Makro omgewing Geen beheer 

 

 

 


