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KOMMUNIKASIE

Luister….Oorweeg…..Besluit….

In my 36 jaar se betrokkenheid op plase was die nommer een uitdaging nog altyd "kommunikasie".

Dalk omdat kommunikasie so 'n wye onderwerp is? Dalk omdat ons nie goeie luistervaardighede het nie? Dalk omdat ons
mekaar werklik nie verstaan nie?

Dit maak egter nie saak hoe 'n mens daarna kyk nie, kommunikasie bly 'n uitdaging!

Goeie kommunikasie op alle vlakke en tussen alle partye is belangrik.

Kommunikasieprobleme is nie net beperk tot die tussen werkgewer en werknemer nie!

- Werkgewer/werknemer:

Werkgewers beweer dikwels hulle ken hulle mense ("Ek het saam met hulle grootgeword") en dat werknemers nie opdragte
korrek uitvoer nie of nie trots in hulle werk het nie. Werknemers beweer weer hulle werkgewers luister nie na hulle nie,
verstaan hulle nie en indien hulle luister, help hulle in elk geval nie. En so praat ons by mekaar verby……

- Werkgewer/bestuur:

'n Probleem wat dikwels voorkom en almal ontstel, is wanneer verskillende opdragte gegee word deur bestuur. Die
bestuurder of voorman/vrou sal byvoorbeeld aan sy of haar werksmense opdragte gee en dan kom die eienaar of 'n ander
bestuurder en gee weer 'n ander opdrag. Maar erger nog, die bestuurstyl in die organisasie verskil van bestuurder tot
bestuurder en benadeel die gevoel van eenheid, respek en trots.

- Werknemer/werknemer:

Geskille in die werksplek tussen werkers sal daar altyd wees, maar as dit nie aangespreek word nie kan dit verhoudinge in
die werksplek negatief raak en produktiwiteit ernstig benadeel.

- Man/Vrou:

Huismoles is baie tragies omdat dit in die meeste gevalle die kinders meer negatief raak as die ouers. Veral as dit
gepaardgaan met drankmisbruik en geweld. Dikwels is hierdie ouers nie self in staat om iets daaromtrent te doen nie en
moet die gemeenskap ingryp, en indien nodig, moet professionele hulp ingeroep word.

- Ouer/kind:

Kommunikasievaardighede word reeds as kinders aangeleer omdat kinders hulle ouers dophou. Indien ouers se
kommunikasie positief en openlik is, is die kanse goed dat kinders ook so sal optree. Hierdie gedrag sal die kind vir die res
van sy of haar lewe bybly. Deur dus positief te kommunikeer en aktief te luister na ons kinders, skep ons 'n positiewe
selfbeeld by hulle wat bepalend is vir die res van hulle lewens!

'n Paar gedagtes….

- Die belangrikste komponent van effektiewe kommunikasie is LUISTER (Luister met jou mond toe!) Dis belangrik om eers
te luister, dan te probeer verstaan, jou antwoord of voorstel mooi te oordink en dan eers te besluit. Nooit andersom nie!

- 'n Probleem kan nooit opgelos word deur te argumenteer nie. Spreek dus die probleem aan en nie die persoon nie, en bly
kalm!
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- Deur net te kla word 'n probleem nie effektief opgelos nie. 'n Klagte is tog iets wat jy anders wil hê? So moenie net die
probleem stel nie. Sê wat jy dink anders moet wees en stel aan die ander party voor wat gedoen kan word om die probleem
op te los en vra sy of haar voorstelle. Verander klagtes na voorstelle!

- Gebruik positiewe terugvoering en gee erkenning waar dit verdien word. 'n Mens kry baie meer reg deur op die positiewe
te konsentreer.

- Wanneer jy iemand aanspreek, soos gedurende 'n dissiplinêre gesprek, vra jouself na die tyd af of die persoon na die
gesprek aan sy/haar eie gedrag dink, of aan joune.

- Moet nie dink probleme gaan verdwyn nie. Spreek probleme aan so gou as moontlik maar nooit as jy kwaad is of jou
optrede nie eers goed oordink het nie.

- Moet nooit mense verkleineer nie, en veral nie voor ander mense nie. Behou jou selfrespek en respekteer die van ander.

- Wanneer jy 'n probleem aanspreek, stel die probleem so kort en duidelik moontlik, gee jou gevoel daaromtrent en
verduidelik hoekom dit vir jou onaanvaarbaar is. Gee dan die persoon kans om te reageer sonder om hom of haar in die
rede te val en probeer die persoon se kant van die saak verstaan voordat jy (en die ander persoon) oorgaan om moontlike
regstellings te ondersoek en te bespreek.

- Hou altyd by die feite, hanteer een probleem op 'n slag en probeer om 'n oplossing te vind wat beide partye verstaan en
aanvaar; volg op en bied ondersteuning en hulp aan.

- Lyftaal is 50% van kommunikasie! 40% is jou stemtoon en woorde slegs 10%..... onthou dit!

- Gebruik rede en goeie oordeel, nie jou gesagsposisie nie.

- Skep 'n werksomgewing van vertroue, respek en openlike kommunikasie.

- Wees bewus van kulturele verskille en ander vooroordele in jou interaksie met ander.

Eliza Doolittle in "Pygmalion", deur George Bernard Shaw:

"You see, really and truly, apart from the things anyone can pick up (the dressing and the proper way of
speaking, and so on), the difference between a lady and a flower girl is not how she behaves, but how she's
treated. I should never have known how ladies and gentlemen really behaved, if it hadn't been for Colonel
Pickering.

I shall always be a flower girl to Professor Higgins, because he always treats me as a flower girl, and always
will; but I know I can be a lady to you, because you always treat me as a lady, and always will".

Johan Hopkins
 

DIE VOLGENDE SEMINARE IS BY UITSTEK GESKIK OM KOMMUNIKASIE IN DIE WERKSPLEK TE VERBETER:

 
VERSTAAN DIE XHOSA TAAL EN -KULTUUR:

Datum: 30 Julie 2014
 Duur: ½ dag (4 ure)

 Groep: Minstens 12 persone, maksimum 40 per groep
 Taal: Afrikaans/Engels

 Belegging: R400 per persoon (BTW uitgesluit)
 Plek: Wellington

Teikengroep: Bestuur of leiers en kantoorpersoneel wat met Xhosa werkers werk.

Hierdie seminaar gee bestuurders en senior werkers die geleentheid om meer van die Xhosa kultuur te leer en
verstaan en ook 'n paar belangrike terme, wat in die landbou van toepassing is, te leer. 'n Klein notaboekie met die
belangrike terme sal ook beskikbaar gestel word sodat die woorde ingeoefen kan word.

DISSIPLINE IN DIE WERKSPLEK:

Datum: 7 Augustus 2014
 Duur: 1 dag

 Groep: Minstens 10, maksimum 25
 Taal: Afrikaans/Engels

 Belegging: R900 per persoon (BTW uitgesluit)
 Plek: Wellington

 
Teikengroep: Bestuurders, werkgewers en spanleiers wat verantwoordelik is vir die toepassing van dissipline in die
werksplek.
Die kursus bespreek aspekte van algemene wangedrag tot 'n in-diepte kyk na die voorbereiding vir dissiplinêre
verhore, die rolle van die aanklaer en die voorsitter. Die kursus sal leerders die vertroue gee om dissiplinêre probleme
volgens die vereistes van wetgewing te hanteer, met spesifieke verwysing na die landbou-sektor.
 



PERSOONLIKE MOTIVERING EN TYDSBESTUUR:

Datum: 12 Augustus 2014
 Duur: 1 dag

 Groep: Minstens 10, maksimum 25
 Taal: Afrikaans/Engels

 Belegging: R900 per persoon (BTW uitgesluit)
 Plek: Wellington

Teikengroep: Werknemers, toesighouers en bestuurders wat 'n besige skedule / vol program moet hanteer en onder
druk moet funksioneer.

Bywoning van die kursus sal deelnemers met die nodige kennis en vaardighede toerus om hulself en hul tyd effektief
te kan bestuur in ons hedendaagse stresvolle omgewing.

Teen die einde van die kursus behoort die leerder:

Die werking van die onderbewussyn en motivering te verstaan;
 Basiese visualisering-, intuïsie- en versterkingstegnieke te kan gebruik;

 Verbeterde selfinsig en selfvertroue te openbaar;
 Te weet wat sy/haar drome en ideale vir die lewe is;

 Die belangrikste lewenswaardes te identifiseer;
 Prioriteite te kan bepaal gebaseer op bogenoemde;

 Te weet hoe om effektiewe doelwitte op te trek;
 ŉ Aksieplan vir sy/haar eie lewe op te stel met spesifieke doelstellings en

 sperdatums wat gebaseer is op unieke drome, ideale en waardes.

Vir meer inligting kontak gerus vir Leana by 021-8513639 of besoek ons webwerf by
http://www.hopcal.co.za/training/schedule/?id
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