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SPANDINAMIKA: KONFLIKHANTERING
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KMV / KMI
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kwessies

5 Aanbieding van 
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en

konflikbestuur



Wat moet jy ken?

KONFLIKOPLOSSING
• .
• Definieer / Verduidelik die betekenis van konflik.

• Identifiseer / Bespreek oorsake van konflik uit gegewe scenario’s /

• gevallestudies.

• Verduidelik / Pas konflikoplossingstegnieke toe (stappe en prosedures).
• .
• Pas hierdie stappe toe vanaf gegewe scenario’s.

• Definieer / Verduidelik die betekenis van grief.

• Verduidelik die verskille tussen konflik en 'n grief.

• Bespreek / Verduidelik die korrekte prosedures om griewe te hanteer.

• Stel verskillende maniere / strategieë voor om moeilike mense

• (persoonlikhede) te hanteer.



 

 

 
 

 
KONSEPTE

TERME OMSKRYWING

SPAN Groep mense wat saamwerk om ‘n 
gemeenskaplike doelwit te bereik. 

KONFLIK ‘n Meningsverskil/botsing in die 
werkplek.

TAAK Aktiwiteit / Funksie wat deur 
spanlede uitgevoer moet word.

SPANWERK Interaksie met spanlede om doel te 
bereik.

SPANDINAMIKA ‘n Manier waarop spanlede kan 
saamwerk in ‘n groep. 



 

 

 
 

 
KONSEPTE

TERME OMSKRYWING

VORMING Lede leer mekaar ken en aanvaar 
hulle rol in die span. 

BESTORMING  / STORMING Konflikstadiums / ware kleure kom na 
vore. Meningsverskille / botsing van 
idees.

NORMGEWING Spanlede aanvaar mekaar en stel 
gemeenskaplike doelwitte.

PRESTEREND Spanne bereik hulle doelwitte.

VERDAGING / ONTBINDING Projek kom tot ’n einde en spanne 
verlaat mekaar. 

GRIEF ‘n Formele klag deur ‘n werknemer 
ingedien wat voel dat hy/sy sleg 
behandel word.



 

 

 
 

 
OMSKRYF KONFLIK

’n Meningsverskil/botsing in die 
werkplek



 

 

 
 

 
VERSKIL TUSSEN GRIEF EN KONFLIK 

Grief Konflik

Wanneer 'n werknemer
ongelukkig is / ‘n probleem het
/ klagte in die werkplek.

Botsing van menings / idees /
sienings in die werkplek.

Dit is wanneer 'n individu / groep 'n 
werkverwante kwessie het.
Voorbeelde wat ‘n grief kan 
veroorsaak:
Diskriminasie, onregverdige 
behandeling, swak 
werkomstandighede.

Verskil tussen twee of meer partye 
in die werkplek.
Voorbeelde wat konflik kan 
veroorsaak:
‘n Gebrek aan vertroue / 
misverstande /
persoonlikheidsbotsings / 
verskillende waardes.



 

 

 
 

 
OORSAKE VAN KONFLIK

Verskille in agtergronde / kulture / waardes / oortuigings / taal
Beperkte besigheids-hulpbronne
Verskillende doelwitte vir groepe / individue
Persoonlikheidsverskille tussen groep / individue
Verskillende menings
Onbillike werklading
Verkeerde beheer/ bestuur van stres
Onrealistiese verwagtings
Swak organisasie / leierskap / administratiewe prosedures en 
stelsels
Verwarring oor skedulering / sperdatums



 

 

 
 

 
VERDUIDELIK DIE OORSAKE VAN KONFLIK

• Gebrek aan behoorlike kommunikasie tussen bestuur en werkers.
• Ignoreer reëls / prosedures kan tot meningsverskille en konflik lei.
• Bestuur en / of werkers kan verskillende persoonlikhede / 

agtergronde hê.
• Verskillende waardes / vlakke van kennis / vaardighede / 

ondervinding van bestuurders / werkers.
• Min / geen samewerking tussen interne en / of eksterne partye / 

belanghebbendes.
• Gebrek aan erkenning vir goeie werk, bv. ‘n bestuurder wat nie 

waardering toon vir ekstra ure gewerk om sperdatums te bereik nie.
• Gebrek aan werknemerontwikkeling kan frustrasievlakke verhoog 

aangesien werkers foute kan herhaal weens 'n gebrek aan kennis / 
vaardighede.



 

 

 
 

 
VERDUIDELIK DIE OORSAKE VAN KONFLIK

• Onbillike dissiplinêre prosedures, bv. voortrekkery / nepotisme.
• Min of geen ondersteuning van bestuur met betrekking tot die 

verskaffing van die nodige hulpbronne nie.
• Leierskapstyle wat gebruik word, bv. outokratiese bestuurders wat 

nie werker se insette oorweeg nie.
• Onrealistiese spertye / Swaar werkladings lei tot stres wat konflik 

veroorsaak.
• Gebrek aan ooreenkoms oor onderlinge sake, bv. vergoeding / 

werksure.
• Ongesonde kompetisie / Interspan-wedywering kan veroorsaak dat 

werkers fokus verloor op spanteikens.
• Gebrek aan toewyding wat kan lei tot onvermoë om vooraf 

ingestelde teikens te bereik.



 

 

 
 

 
HANTERING VAN KONFLIK 

• Erken dat daar konflik in die werkplek is.
• Identifiseer die oorsaak van die konflik.
• Onderhandelings kan gereël word waar werkers / klaers toegelaat 

sal word om hul saak te stel.
• 'n Tyd en plek word gereël vir onderhandelings waar alle 

werknemers wat betrokke is, teenwoordig is.
• Reël 'n vergadering tussen botsende werkgewers / werknemers.
• Beplan bedoelings vir intervensie duidelik sodat die betrokke partye 

op hul gemak kan voel.
• Elke party het die geleentheid om sy / haar eie menings / gevoelens 

uit te druk. Konflikterende partye kan erken dat hul sienings anders 
is.

• Ontleed die oorsaak(e) van konflik deur dit in verskillende dele af te 
breek / Evalueer die situasie objektief.



 

 

 
 

 
PROSEDURE OM GRIEWE TE HANTEER 

• 'n Gegriefde werknemer moet die voorval / grief mondeling 
aanmeld by sy / haar toesighouer / bestuurder, wat die probleem 
binne 3 tot 5 werkdae moet oplos.

• Indien die werknemer en toesighouer nie die grief kan oplos nie, 
kan die werknemer dit na die volgende vlak van bestuur neem.

• Die werknemer kan na 'n meer formele proses beweeg waar die 
grief skriftelik ingedien moet word / 'n griefvorm invul.

• Die werknemer moet 'n skriftelike antwoord ontvang in reaksie op 
die skriftelike grief.

• 'n Grieweverhoor / griewevergadering moet gehou word met alle 
relevante partye teenwoordig.

• Notules van die vergadering moet aangeteken word en enige 
geslaagde oplossing word aangeteken op die formele griewevorm.

• Sou die werknemer nie tevrede wees nie, kan hy / sy die saak na die 
hoogste vlak van bestuur neem.



 

 

 
 

 
PROSEDURE OM GRIEWE TE HANTEER 

• Notules van hierdie vergadering moet geliasseer / 
aangeteken word en die uitslag / besluit moet op die 
formele griewevorm aangeteken word.

• Indien die werknemer steeds nie tevrede is nie, kan hy / 
sy die saak na die KVBA verwys wat 'n finale besluit oor 
die saak sal neem.

• Die saak kan na die Arbeidshof verwys word indien die 
werknemer nie tevrede is met die besluit van die KVBA 
nie.



 

 

 
 

 
HOE OM MOEILIKE MENSE TE HANTEER 1
• Kry perspektief van ander wat dieselfde soort situasie ondervind 

het om moeilike werknemers te verstaan.
• Tree proaktief op indien moontlik, aangesien 'n personeelprobleem 

deel van 'n bestuurder se verantwoordelikhede is.
• Gereelde vergaderings met toesighouers / departementshoofde 

moet help om moeilike / probleemgedrag te identifiseer.
• Vra iemand in gesag vir hul insette in die situasie.
• Identifiseer die soort persoonlikheid wat die probleem skep.
• Ontmoet privaat met moeilike werknemers, sodat daar geen 

afleiding van ander werknemers / kwessies is nie.
• Maak bedoelings en redes vir aksie bekend sodat moeilike mense 

gemaklik voel.
• Werknemers moet vertel word watter spesifieke gedrag 

aanvaarbaar is deur besonderhede te gee oor wat verkeerd / 
onaanvaarbaar is en ook die geleentheid gegun word om hul gedrag 
te verduidelik.



 

 

 
 

 
HOE OM MOEILIKE MENSE TE HANTEER

• 'n Sperdatum moet gestel word vir die verbetering van slegte / 
moeilike gedrag.

• Die sperdatum moet met die moeilike werknemer bespreek word 
en sy / haar vordering moet voor die sperdatum gemoniteer / 
geassesseer word.

• Riglyne vir verbetering moet gegee word.
• Moenie die persoon oordeel nie, maar probeer om hom / haar te 

verstaan, / sy / haar bedoelings te verstaan en hoekom hy / sy op 'n 
sekere manier reageer.

• Hou kommunikasiekanale oop. / Moedig werknemers aan om hul 
griewe aan bestuur te kommunikeer.

• Bou standvastige verhoudings deur persoonlike kontak met kollegas 
te herstel, in plaas van om op e- posse / boodskappe / sosiale media 
te vertrou.

• Bly kalm en in beheer van die situasie om die persoon / persone te 
kry om saam te werk.



 

 

 
 

 
HOE OM MOEILIKE MENSE TE HANTEER 

Opsie 2
TIPE PERSOOONLIKHEID STRATEGIE OM PERSOONLIKHEID TE HANTEER

Klaer

• Luister na die klagtes, maar erken dit nie

• Onderbreek die situasie en beweeg na die
• probleemoplossingsproses

Besluitloos

• Lei hulle deur alternatiewe.
• Bly in beheer en beklemtoon die belangrikheid van 'n 

besluit.
• Help hulle om die besluit te neem of die probleem op 

te los

Oor - instemmend

• Wees sterk en laat hulle nie beloftes maak wat hulle 
nie kan hou nie.

• Volg hul aksies op

Negatief

• Wees streng met hulle en laat hulle nie die 
toesighouer in hul negatiwiteit trek nie.

• Luister na hulle, maar stem nie saam met hulle nie

Kundige/Expert

• Wees streng en selfversekerd.
• Moenie hul daarvan beskuldig dat hulle verkeerd is nie / 

Moenie in hul spel gevang word nie.
• Ken jou feite.



 

 

 
 

VOLGENDE KEER – KWALITEIT 1



 

 

 
 

DANKIE 


