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HOOFSTUK 9 
 

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN 
AANBEVELINGS 

�
�

We don't see things as they are 
We see things as we are�

 

 

9.1  Inleiding 

 

Die intervensienavorsingmodel maak spesfiek daarvoor voorsiening dat kwantitatiewe en 

kwalitatiewe navorsing gekombineer kan word. Hierdie eienskap gee daartoe aanleiding dat 

breedvoerig gerapporteer is oor �� JURRW� YHUVNHLGHQKHLG� YDQ� DVSHNWH� LQ� KLHUGLH� VWXGLH�� +LHUGLH�
aspekte sluit grotendeels alle konsepte, beginsels, prosesse, elemente en empiriese navorsing in 

ten einde ��PRGHO�Yir privaatpraktykbestuur in maatskaplike werk te kon ontwikkel en evalueer. Dit 

is volgens die navorser noodaaklik dat elk van hierdie komponente wat binne hierdie studie 

aangespreek is sinvol binne �� VDPHYDWWLQJ� EHRRUGHHO� ZRUG� WHQ� HLQGH� WRW� �� ZHWHQVNDSOLNe 

gevolgtrekking daaroor te kan kom en toepaslike aanbevelings te kan maak. 

 

Hierdie hoofstuk sal benut word om hoofsaaklik elke voltooide hoofstuk saam te vat, te evalueer en 

aanbevelings daaruit te maak. Daar sal verder bepaal word of die probleem wat geformuleer is 

deur middel van die navorsing beantwoord is en of die doel en doelwitte wat gestel is, suksesvol 

bereik is. 

 

Die totale navorsingsproses het die navorser tot bepaalde insigte met betrekking tot 

maatskaplikewerk privaatpraktykbestuur in Suid-Afrika laat kom. Hierdie insigte het ontwikkel deur 

die loop van die studie, en veral met verloop van die bestudering van die literatuur. Die bestudering 

van die literatuur was �� RPYDWWHQGH� WDDN�HQ�KHW�JURWHQGHHOV�E\JHGUD� WRW�GLH� ILQDOH�SURGXN��'LH�
literatuurstudie is onderneem deur vanuit ��YRRUJHVWHOGH�WHRUHWLHVH�YHUZ\VLQJVUDDPZHUN��QDDPOLN�
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die Sisteemteorie, geïdentifiseerde konsepte, beginsels, prosesse en elemente te bestudeer. Die 

totale literatuurstudie verteenwoordig die voorgestelde model en kan soos volg saamgevat word: 

 

• ��,QOHLGHQGH�KRRIVWXN�ZDW�DJWHUJURQG�HQ�VWUXNWXXU�DDQ�GLH�VWXGLH�ELHG� 
• �� WHRUHWLHVH�YHUZ\VLQJVUDDPZHUN�YLU�GLH�YRRUJHVWHOGH�PRGHO�PHW���LQGLHSWH�EHVWXGHULQJ�YDQ�

die Sisteemteorie; 

• toepaslike konsepte met fokus op waardes, etiek en bemagtiging as belangrike konsepte binne 

maatskaplikewerk privaatpraktyk; 

• toepaslike beginsels met fokus op maatskaplikewerk beginsels, besigheidsbeginsels en 

lewensbeginsels binne die konteks van maatskaplikewerk privaatpraktyk; 

• toepaslike prosesse met fokus op hulpverleningsprosesse in maatskaplike werk, 

bestuursprosesse in maatskaplikewerk privaatpraktyk en entrepreneuriese prosesse wat  in 

maatskaplikewerk privaatpraktyk teenwoordig is.  Verder is ‘n profiel van bestaande 

maatskaplikewerk privaatpraktyke in Suid-Afrika, wat die prosesse toepaslik in 

maatskaplikewerk hulpverlening verteenwoordig, ook saamgestel en volledig weergegee; en  

• toepaslike elemente met fokus op interne en eksterne elemente in die omgewing. Die interne 

elemente sluit onder meer karaktertrekke van die entrepreneuriese persoonlikheid, 

maatskaplikewerk persoonlikheid en bestuurspersoonlikheid in, terwyl die eksterne elemente 

onder meer die omgewing en omgewingsverandering vir ��SULYDDSWUDNW\N�RPVNU\I� 
 

Die ontwikkelde praktykmodel kan ook opsommend op p 307 van Hoofstuk sewe gevind word. 

 

Vervolgens  sal elke hoofstuk in die studie saamgevat en ge-evalueer word en met die nodige 

gevolgtrekkings en aanbevelings toegelig word.  Die bespreking begin met Hoofstuk een. 

 

9.2 Hoofstuk 1: Algemene inleiding tot die studie 

 

9.2.1 Samevatting 

 

Hoofstuk een bied �� DOJHPHQH� LQOHLGLQJ� HQ�RULHQWHULQJ� WRW� GLH� VWXGLH��+LHUGLH�KRRIVWXN�ELHG�GLH�
struktuur en rasionaal vir navorsing. Die navorsingsmetodologie word bespreek deur die motivering 
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vir die studie, die probleemformulering, doel en doelwitte duidelik en gestruktureerd uiteen te sit. 

Hieruit vloei die navorsingsvrae en die benadering wat tydens die navorsingsproses gevolg is. Die 

prosedure en werkwyse gaan die voorondersoek voor, waar agtergrond met betrekking tot die 

keuse van geselskteerde konsepte uiteengesit word. 

 

Die universum, steekproef en steekproefprosedure word verder bespreek waarna etiese aspekte 

kortliks uiteengesit word. Sleutelkonsepte vir die studie is gedefinieer waarna die probleme en 

beperkings van die studie uiteengesit is. Die hoofstuk eindig met �� NRUW� XLWHHQVHWWLQJ� YDQ� GLH�
opvolgende hoofstukke vir die proefskrif. 

 

9.2.2 Algemene gevolgtrekkings 

 

Vanuit die literatuur wat in Hoofstuk een uiteengesit word is dit duidelik dat: 

(a) Die uitdaging aan die maatskaplike werker daarin gevind kan word dat die maatskaplike 

werker in privaatpraktyk toegerus moet word om ��SULYDDWSUDNW\N�VXNVHVYRO�WH�EHGU\I� 
(b) in Suid-Afrika bestaan daar min navorsing oor die sukses en toepaslikheid van 

privaatpraktykbestuur in maatskaplike werk; 

(c) privaatpraktyk in maatskaplike werk bied �� DOWHUQDWLHZH� RSORVVLQJ� YLU� GLH� EHRHIHQLQJ� YDQ�
maatskaplike werk; 

(d) die ontwikkeling van privaatpraktyk as nuwe, dinamiese fokuspunt in maatskaplike werk, het 

tot die strewe na nuwe kennis en die daarstelling van �� ZHWHQVNDSOLNH� Jefundeerde 

kennisbasis vir privaatpraktyk, aanleiding gegee; 

(e) die probleem wat aangespreek word in hierdie studie is dus dat daar geen praktykmodel vir 

privaatpraktykbestuur eie aan die aard en werkwyse van maatskaplike werk bestaan nie; 

(f) daar �� EHKRHIWH� DDQ navorsing in die veld van maatskaplikewerk privaatpraktykbestuur in 

Suid-Afrika is; 

(g) die soort navorsing, naamlik die intervensienavorsingsmodel wat in hierdie studie gebruik is, 

was toepaslik en suksesvol ten einde die geformuleerde probleem aan te spreek en die 

navorsingsvrae sinvol te beantwoord; 
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(h) die navorser het deur middel van verkennende, beskrywende en evaluerende 

navorsingsontwerpe daarin geslaag om ��YROOHGLJH�SUDNW\NPRGHO�WH�NRQVWUXHHU�HQ�EHVNLNEDDU�
te stel vir professionele gebruik; 

(i) die keuse van die kwalitatiewe navorsingsbenadering in die empiriese gedeelte van die studie 

is met sukses toegepas aangesien die model se sukses, per se, nie meetbaar is nie maar die 

benuttingswaarde van die voorgestelde model met groter sukses ge-evalueer kan word. Ten 

einde benuttingswaarde te evalueer beteken dat ��U\N��LQGLHSWH�HYDOXHULQJ�RRU�HONH�NRPSRQHQW�
wat ingesluit is in die model, gedoen moes word. Die benutting van fokusgroepe het aan 

hierdie voorvereiste voldoen en nodige sinvolle resultate gelewer; 

(j) �� OHHPWH� LQ� GLH� VWXGLH� LV� GDW� GLH� EHQXWWLQJVZDDUGH� slegs deur maatskaplike werkers in 

privaatpraktyk woonagtig in die grense van die Wes-Kaap ge-evalueer is. Die graad van 

wetenskaplikheid van die model sou hoër gewees het indien elke provinsie in Suid-Afrika binne 

die ondersoek ingesluit kon word alhoewel die resultate, weens die benutting van fokusgroepe 

in die studie nie noodwendig anders sou vertoon nie; en 

(k) hierdie studie ��ZDDUGHYROOH�E\GUDH�NDQ�OHZHU�WRW�GLH�PDDWVNDSOLNHZHUN�EHURHS�DDQJHVLHQ�GLW�
�� EOLN� ELHG� RS� GLH� EHRHIHQLQJ� YDQ� PDDWVNDSOLNH� ZHUN� ELQQH� GLH� JUHQVH� YDQ� EHVLJKHLG��
entrepreneuriese denke en omgewingsverandering. 

 

8.3.4 Evaluering, gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van bepaalde aspekte in 

Hoofstuk een 

 

Vanuit bogenoemde inligting is die volgende aspekte in meer detail ge-evalueer met bepaalde 

gevolgtrekkings en aanbevelings: 

• Wyse waarop die probleem aangespreek is; 

• doel en doelwitte van die studie; 

• navorsingsvraag; 

• fokusgroepe as data insamelingsmetode. 

 

9.2.3.1  Wyse waarop die probleem aangespreek is 

• Evaluering  
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Tydens die formulering van die probleem vir hierdie navorsing is daar tot die gevolgtrekking gekom 

dat daar geen model vir privaatpraktykbestuur eie aan die aard en werkwyse van maatskaplike 

werk bestaan nie. Verskeie navorsingsbenaderings, ontwerpe en prosedures bestaan waarmee ��
bepaalde navorsingsprobleem aangespreek en ondersoek kan word. Die taak van die navorser 

was om die mees toepaslike navorsingswyse te selekteer ten einde die mees doeltreffende 

resultaat te verkry. Figuur 9.1 bied �� NRQWHNVWXHOH�XLWHHQVHWWLQJ�YDQ�GLH�SURVHV�ZDW�GHXUORRS� LV�
alvorens op ��JHVNLNWH�Z\VH�EHVOXLW�LV�ZDDURS�GLH�SUREOHHP�DDQJHVSUHHN�VRX�ZRUG� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9.1 Kontekstuele uiteensetting van die wyse waarop die navorsingsprobleem 

aangespreek is 

 

�
Geen model vir privaatpraktykbestuur eie aan die aard en 

werkwyse van maatskaplike werk bestaan nie 

 
Na deeglike bestudering van ��EUHê spektrum van 
literatuur en konsultasie met kundiges in die konteks of 
veld van die ondersoek, ondersoek die navorser konsepte, 
beginsels,  prosesse en elemente  eie aan�maatskaplike 
werk vanuit ��YRRUDIJHVHOHNWHHUGH�WHRUHWLHVH�
verwysingsraamwerk. �

Die gevolgtrekking waartoe die navorser kon kom was 
dat maatskaplikewerk privaatpraktyk ��PRGHO�EHQRGLJ�
waarbinne die konsepte, beginsels, prosesse en 
elemente van bestuur sal reflekteer. Hierdie 
komponente van bestuur moet ' n entrepreneuriese 
aanslag besit, aandag aan die eksterne omgewing 
skenk maar steeds getrou bly aan die etiek, waardes 
en aard van maatskaplike werk as outonome beroep. 
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Vanuit hierdie proses was dit duidelik dat �� UDDPZHUN� QRGLJ� VRX� ZHHV� ZDDUELQQH� GLH� PRGHO�
ontwikkel kon word. Die intervensienavorsingsmodel het hierdie raamwerk voorsien.  

Deur gebruik te maak van die intervensienavorsingsmodel kon die navorser die navorsingsverslag 

indeel volgens prosedures wat as fases in die model uiteengesit is.. Daar is meer spesifiek volgens 

die ontwerp en -ontwikkelingsvlak van hierdie model gewerk wat �� ULJO\Q� JHYRUP� KHW� YLU� GLH�
ontwikkelingsproses van ��YRRUJHVWHOGH�PRGHO�LQ�SULYDDWSUDNW\NEHVWXXU� 
 

Die praktiese implementering van die intervensiemodel is voorafgegaan deur �� WHRUHWLHVH�
konseptuele raamwerk soos vervat in hoofstuk twee, hoofstuk drie, hoofstuk vier, hoofstuk vyf en 

hoofstuk ses. Hierdie kontekstuele raamwerk het die teoretiese fundering vir die studie verskaf 

waarteen die ontwikkelde model in hoofstuk sewe en agt getoets is. 

 

Die navorser het met die gebruik van die intervensienavorsingsmodel die probleem prakties 

aangespreek en het die werkwyse as ��SUREOHHPRSORVVHQGH�SURVHV�HQ���HIIHNWLHZH�KXOSPLGGHO�
beskou ten einde die bestaande probleem aan te spreek. 

 

��9HUGHUH�YRRUGHHO�PHW�GLH�JHEUXLN�YDQ�GLH� LQWHUYHQVienavorsingsmodel wat die navorser vanuit 

hierdie studie kan identifiseer is dat die model ��JHJHZH�UHDOLVWLHVH�SUREOHHP�HQ�SUDNWLHVH�GRHO�DV�
vertrekpunt gehad het. Dit was dus nie nodig om ��KLSRWHVH�WH�WRHWV�RI���WHRULH�WH�RQGHUVRHN�QLH��
Die model kon sistematies en gestruktureerd saamgestel word ten einde �� YROOHGLJH�
verteenwoordiging van die gegewe werklikheid te bied. Die proses waardeur die 

intervensienavorsingsmodel se fases tot uitvoer gebring is, was plooibaar met �� IXQGDPHQWHOH�
riglyn wat die navorser op koers gehou het.  

 

Ten einde te bepaal of hierdie probleem sinvol deur die loop van die studie aangespreek is, is dit 

belangrik om te bepaal of die navorser getrou aan die aard en werkwyse van maatskaplike werk 

gebly het en geoordeel het of �� RQWZLkkelde model wel �� E\GUDH� WRW� GLH� PDDWVNDSOLNHZHUN�
kennisbasis kon lewer.  

 

• Gevolgtrekking ten opsigte van die wyse waarop die probleem aangespreek is 
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Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat intervensienavorsing �� EHVRQGHU� WRHSDVOLNH�
navorsingsmodel vir die ontwerp en ontwikkeling van ��PRGHO�YLU�SULYDDWSUDNW\N� LQ�PDDWVNDSOLNH�
werk is.  Die navorsingsmodel begelei die proses deur middel van bepaalde fases en aktiwiteite tot 

die daarstelling van �� HLQGSURGXN� ZDW�� DDQ� GLH� QRGLJH� YHUHLVWHV� YLU� GLH� KDQWering van die 

geïdentifiseerde probleem voldoen.  Dit bied ook die geleentheid dat die model met herhaling 

aangepas en verbeter kan word. Hierdie navorsingsmodel dra daartoe by dat ��NODDURQWZLNNHOGH�
produk nie beskou word as ��HHQPDOLJH�EHDQWZRRUGLQJ�YDQ���EHKRHIWH�ZDW�RRU�EHSDDOGH�OHHPWHV�
beskik nie, maar eerder as die vertrekpunt en bousteen vir toekomstige verdere ontwikkeling van ��
beter en nog meer toepaslike model. 

�

• Aanbevelings ten opsigte van die wyse waarop die probleem aangespreek is 

 

In die geheel beskou het die wyse waarop die probleem aangespreek is hoofsaaklik bestaan uit die 

gebruik van die intervensienavorsingsmodel. Die benutting van hierdie navorsingsmodel met sy 

besondere prosedures word aanbeveel as �� JHVNLNWH� Z\VH� ZDDURS� �� PRGHO� YLU�
privaatpraktykbestuur in maatskaplike werk ontwikkel kon word en daardeur die geformuleerde 

probleem te kon aanspreek. 

 

9.2.3.2 Die bereiking van die doel en doelwitte van die studie 

 

• Evaluering 

 Die doel vir die studie is  in Hoofstuk een punt 1.4, soos volg uiteengesit  "Om �� PRGHO� YLU�
maatskaplikewerk privaatpraktybestuur in Suid-Afrika te ontwikkel en die benuttingswaarde 

daarvan te evalueer". Ten einde die doel te bereik is die totale intervensienavorsingsproses deur 

middel van �� OLWHUDWXXUVWXGLH�HQ�HPSLULHVH�RQGersoek in die vorm van vyf opeenvolgende fases 

soos uiteengesit in hoofstuk sewe deurloop en voltooi. Deur die proses om die doel van die studie 

te bereik is doelwitte geformuleer ten einde hierdie proses te verpraktiseer. 

 

Die doelwitte vir die studie was soos volg: 

(i) Om ��WHRUHWLHVH�YHUZ\VLQJVUDDPZHUN�YLU�SULYDDWSUDNW\NEHVWXXU�LQ�PDDWVNDSOLNH�ZHUN�GDDU�
te stel; 
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(ii) om die profiel van bestaande privaatpraktyke in Suid-Afrika binne maatskaplike werk te 

verken; 

(iii) om ��PRGHO�YLU�SULYDDWSUDNW\NEHVWXXU�LQ�PDDWVNDSOLNH�ZHUN�WH�RQWZikkel; en 

(iv) om die ontwikkelde model se benuttingwaarde te evalueer. 

Die proses wat deurloop is ten einde die doelwitte te bereik word in Tabel 9.1 ge-evalueer: 

 

Tabel 9.1  Evaluering van die doelwitbereiking in die studie 

Doelwit Doelwitbereiking Verwysende hoofstukke ten 

einde doelwitbereiking te 

bepaal 

Om ��WHRUHWLHVH�
verwysingsraamwerk vir 

privaatpraktykbestuur in 

maatskaplike werk te verken. 

Die navorser het ��WHRUHWLHVH�
verwysingsraamwerk vir 

privaatpraktykbestuur in 

maatskaplike werk verken deur 

die mees toepaslike literatuur 

te bestudeer en daardeur ��
grondslag te stel vir ��
universele multidissiplinêre 

benadering tot alle ander 

literatuurhoofstukke. Die 

teoretiese verwysingsraam het 

die konteks gebied waaruit die 

navorser gewerk het. Hierdie 

kontekstualisering het vanuit 

die Sisteemteoretiese 

benadering geskied.  

Hoofstuk twee. 

Die literatuur is tot so ��PDWH�
verken dat ��WHRUHWLHVH�
verwysingsraamwerk 

suksesvol gekonstrueer kon 

word.  

Hoofstuk drie, vier, vyf en ses: 

Die komponente binne ��
voorgestelde struktuur van die 

model is vanuit die teoretiese 

verwysingsraamwerk, naamlik 

die Sisteemteorie 

aangespreek. Die fokus van 

hierdie hoofstukke was onder 

meer om ondersoek in te stel 

na die mees toepaslike 

konsepte, beginsels, prosesse 

en elemente wat binne ��
voorgestelde model toepaslik 

sou wees. Hierdie proses het 

bygedra tot die bereiking van 
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die eerste doelwit.  

 

Om die profiel van bestaande 

privaatpraktyke in Suid-Afrika 

binne maatskaplike werk te 

verken 

Ten einde ��SURILHO�YDQ�
bestaande privaatpraktyke in 

Suid-Afrika binne maatskaplike 

werk te konstrueer het die 

navorser gebruik gemaak van 

sekondêre data-ontleding. Die 

bestaande databank van 

SAASWIPP wat inligting oor 

alle geregistreerde 

maatskaplike werkers in 

privaatpraktyk bevat is 

bestudeer en noukeurig verken 

waarna ��SURILHO�VDDPJHVWHO�LV�
van bestaande praktyke 

Hoofstuk vyf 

Hoofstuk vyf is gebruik 

waartydens die navorser die 

doelwit kon operasionaliseer.  

Deur gebruik te maak van 

eenvoudige data-

ontledingstegnieke kon ��
profiel van bestaande praktyke 

suksesvol verken word.  

Om ��PRGHO�YLU�
privaatpraktykbestuur in 

maatskaplike werk te ontwikkel 

Met die sistematiese en 

noukeurige toepassing van die 

intervensienavorsingsmodel, is 

��PRGHO�YLU�
privaatpraktykbestuur 

noukeurig ontwikkel.  

Hoofstuk sewe 

In hierdie hoofstuk beskryf die 

navorser die 

intervensienavorsingsproses 

volledig en sistematiese met ��
in-diepte  bespreking van hoe 

die proses benut is vir die 

ontwikkeling van ��
praktykmodel. Deur gebruik te 

maak van alle gegewe data en 

die bestudering van die 

literatuur is ��PRGHO�YLU�
privaatpraktykbestuur in 

maatskaplike werk suksesvol 

ontwikkel. 
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Om die ontwikkelde model se 

benuttingswaarde te evalueer.  

Nadat die ontwikkelde model 

gekonstrueer is, is sy 

benuttingswaarde ge-evalueer 

deur gebruik te maak van 

fokusgroepe. Hierdie 

toepassing binne die konteks 

van die 

intervensienavorsingsmodel 

het in Fase drie en vyf geskied.  

Hoofstuk agt 

In Hoofstuk agt is die 

prosedure waarmee die 

ontwikkelde model se 

benuttingswaarde ge-evalueer 

is, deur middel van 

kwalitatiewe data-

ontledingstegnieke uiteengesit. 

Vanuit hierdie data kon daar tot 

die gevolgtrekking gekom word 

dat die ontwikkelde model wel 

benuttingswaarde vir 

maatskaplikewerk 

privaatpraktyk het. 

 

• Gevolgtrekking ten opsigte van die bereiking van die doel en doelwitte van die studie 

 

Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat die doel wat vir hierdie studie gestel is met behulp 

van die doelwitte sinvol bereik is. Die uitkoms van die gestelde doel het ��PRGHO�WRW�JHYROJ�ZDW�
onder andere deur maatskaplike werkers in privaatpaktyk benut kan word. 

 

 

• Aanbeveling ten opsigte van die bereiking van die doel en doelwitte van die studie 

 

Die model vir maatskaplike werkers in privaatpraktyk word na aanleiding van die doel en 

doelwitbereiking aanbeveel as ��JHVNLNWH�PRGHO�PHW�EHQXWWLQJVZDDUGH�YLU�SULYDDWSUDNW\N� 
 

 

9.2.3.3 Navorsingsvraag 

• Evaluering van die navorsingsvraag vir die studie 

 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  BBllooeemm,,  CC  HH  MM  ((22000066))  



� 353 

Met die formulering van ��QDYRUVLQJVYUDDJ�YLU�GLH�VWXGLH�KHW�GLH�QDYRUVHU�VHNHU�JHPDDN�GDW�GLH�
onderwerpveld wat bestudeer en verken is, deeglik en volledig gedoen is. Deur toepaslike 

navorsingsvrae te formuleer is veranderlikes ingesluit wat die studie afgebaken het. Die onderwerp 

is binne konteks van die studie geplaas en afbakening is hierdeur verseker. 

 

Die volgende relevante navorsingsvrae is gestel : 

• Wat is die aard van fuksionering van bestaande maatskaplikewerk privaatpraktyke in Suid-

Afrika? 

• Wat is die mees toepaslike konsepte, beginsels, prosesse en elemente vir ��SUDNW\NPRGHO�YLU�
privaatpraktykbestuur in maatskaplikewerk? 

• Wat is die benuttingswaarde van hierdie nuut ontwikkelde praktykmodel vir maatskaplikewerk 

privaatpraktykbestuur in Suid-Afrika? 

Die navorsingsvrae is soos volg in die studie beantwoord: 

 

Tabel 9.2  Die beantwoording van die navorsingsvrae vir die studie 

Navorsingsvraag Navorsingsantwoord 

Wat is die aard van funksionering van 

bestaande maatskaplikewerk privaatpraktyk in 

Suid-Afrika? 

 

Die aard van funksionering van bestaande 

maatskaplikewerk privaatpraktyk in Suid-afrika 

word gekenmerk deur ��YHUVNHLGHQKHLG�
spesialiseringsterreine. maatskaplike werkers in 

privaatpraktyk benut onder meer gevallewerk, 

groepwerk, gemeenskapswerk, supervisie, 

aanneming, opleiding, statutêre en forensiese 

maatskaplike werk as wyse van 

inkomstegenerering. ��3URILHO�PHW�GLH�
verspreiding van elk van hierdie 

spesialiseringsterreine in Suid-Afrika is in 

Hoofstuk vyf saamgestel wat die aard van 

funksionering duidelik beantwoord en verklaar.  

Wat is die mees toepaslike konsepte, beginsels, 

prosesse en elemente vir ��SUDNW\NPRGHO�YLU�
Die mees toepaslike konsepte, beginsels, 

prosesse en elemente vir ��PRGHO�YLU�
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privaatpraktykbestuur in maatskaplike werk? privaatpraktykbestuur in maatskaplike werk  sal 

onder meer bestaan uit konsepte wat waardes, 

etiek en bemagtiging omsluit, 

besigheidsbeginsels, maatskaplikewerk 

beginsels en entrepreneuriese beginsels bevat, 

bestuursprosesse, maatskaplikewerk prosesse 

en entrepreneuriese prosesse beskryf en 

eksterne en interne elemente insluit. 

 

Hierdie komponente is volledig bespreek in 

hoofstuk twee, hoofstuk drie, hoofstuk vier, 

hoofstuk vyf en hoofstuk ses en in ��
praktykmodel deur middel van die 

intervensienavorsingsmodel  in hoofstuk sewe 

ontwikkel.  

Wat is die benuttingswaarde van hierdie nuut 

ontwikkelde model vir privaatpraktykbestuur in 

maatskaplike werk? 

 

Die benuttingswaarde is deur ��JURHS�YDQ����
maatskaplike werkers in privaatpraktyk 

beoordeel en as benutbaar vir privaatpraktyk 

beoordeel. 

 

• Gevolgtrekking ten opsigte van die navorsingsvrae vir hierdie studie 

 

Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat elk van die drie navorsingsvrae wat in Hoofstuk 

een, punt 1.5 geformuleer is, sinvol en volledig beantwoord kon word. Met die sinvolle 

beantwoording van die navorsingsvrae kon die navorser tot die gevolgtrekking kom dat die 

navorsingsbenadering wat tydens hierdie studie gevolg is, genoeg ruimte gelaat het om die 

navorsingsvrae tot so �� PDWH� WH� EHDQWZRRUG� GDW� GDDU� YLU� GLH� SUREOHHP� ZDW� XLWJHVSUHHN� LV����
sinvolle oplossing gevind kon word en dat die oorkoepelende doel van die studie, sinvol bereik kon 

word.  

 

9.2.3.4  Fokusgroepe as data-insamelingsmetode 
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• Evaluering, gevolgtrekkings en aanbevelings vir fokusgroepe as data-

insamelingsmetode 

 

Deur gebruik te maak van fokusgroepe, kon die navorser bepaal of die nuutontwikkelde model vir 

privaatpraktykbestuur wel benuttingswaarde sou hê. Die  respondente is dus geselekteer weens 

die feit dat hulle oor besondere karakteristieke beskik ten einde wel in staat te wees om ��PHQLQJ�
oor die benuttingswaarde van die model te kon uitspreek. 

 

Die navorser het met die gebruik van fokusgroepe daarin geslaag om die waarde van die 

ontwikkelde model na ��SRSXODVLH�WH�QHHP�ZDDU�HONH�UHVSRQGHQW���HLHVRRUWLJH�SHUVHSVLH�RRU�GLH�
konsepte, beginsels, prosesse en elemente van privaatpraktyk besit. Die gemene deler was of die 

komponente wat ingesluit is in die model, sinvol en relevant sou wees. Uit die proses wat met die 

fokusgroepe deurloop is, kon die navorser hoor en evalueer wat maatskaplikewerk 

privaatpraktisyns werklik voel en beleef in praktyk en sodoende ook van hulle leer. 

 

Die oorkoepelende doel van die fokusgroepbesprekings was om te luister en te leer van die 

respondente. Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat die fokusgroepe die navorser in 

staat gestel het om die werklike praktyk te verken, om konteks en diepte ten opsigte van die 

ontwikkelde model te verkry en om die komponente wat in die model ingesluit is sinvol te 

interpreteer en toepaslik te maak binne privaatpraktyk. 

 

Die volgende aspekte rakende die fokusgroeponderhoude is van belang: 

 

¾�Evaluering van die proses van fokusgroepbenutting 

 

Die rasionaal vir die gebruik van fokusgroepe as data-insamelingsmetode kan gevind word in die 

persoonlike oortuiging van die navorser dat maatskaplike werkers in privaatpraktyk dikwels kla oor 

��JHïsoleerdheid wat hulle beleef jeens kontak en die meedeling van kennis, ervarings in praktyk, 

suksesse en vrese. Die benutting van fokusgroepe is in die geval van hierdie navorsing drieledig 

naamlik: 
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(i) Ten einde die navorsingsdoel, naamlik die evaluering van die benuttingswaarde van die 

ontwikkelde model, tot uitvoer te bring met behulp van �� U\N�� VLQYROOH� SURVHV� YDQ�
kommunikasie rondom die nuut ontwikkelde model,  

(ii) ten einde aan die maatskaplike werkers in privaatpraktyk die geleentheid tot onderlinge 

kollegiale gespreksvoering te bied waarbinne hulle die sogenaamde "isolasie-gevoel" kan 

verminder, en 

(iii) ten einde die kommunikasienetwerk met onderlinge gespreksvoering te stimuleer sodat die 

aard en inhoud van die gesprekke tot die evaluering van die benuttingswaarde van elk van 

die komponente in die ontwikkelde model sal aanleiding gee. 

 

¾�Evaluering van die benadering wat binne die fokusgroepe gevolg is 

 

Tydens die benutting van fokusgroepe as data-insamelingsmetode is �� NOLQLHVH�EHQDGHULQJ� WHQ�
opsigte van die data-insameling gevolg. Hierdie kliniese benadering het van die veronderstelling 

uitgegaan dat die komponente wat ingesluit is in die ontwikkelde model verstaan moet word deur 

elke respondent. Die benadering het tot gevolg gehad dat spesifieke inligting oor persoonlike 

belewenisse deur respondente gedeel is. 

 

Die interpretasie van hierdie data is in �� YROJHQGH� VWDS� DDQ� GLH� KDQG� YDQ� UHHGV� EHVWDDQGH�
literatuur gedoen ten einde die insluiting daarvan in die model te motiveer. Die benadering wat 

gevolg is het die geleentheid gebied om werklike aspekte van belang vir hierdie navorsing aan te 

spreek. 

 

¾�Die beplanningsproses vir die fokusgroepe 

 

Met die beplanning van die fokusgroep het die navorser ��GXLdelike plan uiteengesit waarvolgens 

die logiese verloop van elke fokusgroep opgeteken sou word. Hierdie logiese verloop het verseker 

dat indien tekortkominge in die voorgestelde model in die fokusgroepe geopper sou word, dit sinvol 

opgeteken sou word ten einde dit te gebruik in die verfyning van die voorgestelde model. 

Die verloop van die beplanningsproses het vier komponente bevat wat soos volg in Tabel 9.3 ge-

evalueer kan word:  
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Tabel 9.3  Die evaluering van die verloop van fokusgroepbeplanning in die studie 

Komponent in die 

beplanningsproses 

Evaluering van die komponent 

Oorhoofse beplanning  Die oorhoofse beplanning is aan die hand van ��VNHGXOH�
gedoen wat saamgestel is uit die bestaande literatuur oor 

fokusgroepe. Vanuit die literatuur kon die navorser ��
duidelike en gestruktureerde beeld vorm van alle belangrike 

aspekte wat ingesluit moet word in die benutting van 

fokusgroepe as data-insamelingsmetode. Die oorhoofse 

beplanning van die fokusgroepe het bygedra tot ��
gestruktureerde aanbieding van die fokusgroepe. Hierdeur 

kon die navorser met sukses data insamel om sodoende die 

benuttingswaarde van die ontwikkelde model te evalueer. 

Die beplanningsproses het die volgende positiewe uitkomste 

vir die studie tot gevolg gehad: 

• Die die doel en uitkoms van die foksugroep is duidelik 

geformuleer;  

• ��W\GO\Q�LV�VXNVHVYRO�YLU�GLH�DIKDQGHOLQJ�YDQ�GLH�
fokusgroepe opgestel; 

• potensiële respondente vir die fokusgroepe kon 

geïdentifiseer word; 

• die fokusgroepvrae is suksesvol geformuleer; 

• die adminstratiewe beplanning vir die fokusgroepe is 

afgehandel. Hierdie administratiewe beplanning het die 

plek, tyd en datum van die beplande fokusgroepe 

ingesluit; en 

aandag is geskenk aan die beplanning vir die 

ontledingsproses. 
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Beplanning van die werwing 

van lede 

Ten einde lede vir die fokusgroepe te kon werf moes die 

navorser alle aspekte van die ontwikkelde model voltooi het. 

Nadat hierdie proses voltooi is, is die volgende take 

suksesvol afgehandel: 

• Die teikenpopolasie is gedefinieer, ge-evalueer en 

oorweeg vir moontlike insluting en of uitsluiting in die 

fokusgroepe. 

• Elk van die drie fokusgroepe se unieke samestelling is 

afsonderlik uiteengesit.. 

• Geïdentifiseerde respondente is telefonies gekontak. 

• Geïdentifiseerde respondente is na die aanvanklike 

telefoniese kontak per brief van die administratiewe 

reëlings in kennis gestel. ��%UHs�UDDPZHUN�RRU�GLH�DDUG��
taak en rol van die respondent is ingesluit in die brief. 

Beplanning vir die verloop van 

die fokusgroepe 

Die beplanningsproses vir die verloop van die fokusgroepe is 

nie voor aanvang van die fokusgroepe voltooi nie. Ruimte is 

gelaat om binne die aanvang van elke fokusgroep te 

herstruktureer indien dit nodig is. Komponente wat wel 

vooraf afgehandel was, is soos volg: 

• Die taak en rol van die fasilisteerder is bestudeer en 

deur die navorser geinternaliseer. Hierdie komponent 

was vir die navorser nodig aangesien haar persoonlike 

oriëntasie ten opsigte van die hantering van groepe 

gesetel is in die beginsels van Maatskaplike groepwerk. 

• Die bestudering van literatuur oor die afneem van 

veldnotas is deur die navorser gedoen ten einde die 

vaardighede wat van haar verwag sou word in hierdie 

verband nie deel was van haar bestaande kundigheid 
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nie. 

• Alle finale administratiewe reëlings is suksesvol met 

respondente wat geselekteer is, getref. 

Beplanning vir die 

ontledingsproses 

In die beplanning vir die ontledingsproses is ��W\GO\Q�YLU�GLH�
opstel van sowel die transkripsies van die 

fokusgroepgesprekke  as die ontleding van die transkripsies 

opgestel. 

 

Die beplanningsproses vir die fokusgroepe is suksesvol gedoen. Die navorser is van mening dat 

die beplanningsproses bygedra het tot die suksesvolle voltooiing van die fokusgroepe. 

 

�� /HHPWH� ZDW� GLH� QDYRUVHU� HUYDDU� KHW� ZDV� GDW� GLH� DDQYDQNOLNH� W\G� ZDW� EHSODQ� LV� YLU� GLH�
transkribering en ontleding van die fokusgroepgesprekke ontoereikend was. �� 9HUGHUH� GULH�
maande moes gebruik word ten einde hierdie taak suksesvol af te handel. Die misgissing in die 

tydsverloop van hierdie aksie het die afhandeling van die empiriese deel van die navorsing 

vertraag.  

 

¾�Die insluiting van respondente in die fokusgroepe 

 

Die insluiting van respondente in die fokusgroepe was sinvol en geslaagd alhoewel die navorser tot 

die gevolgtrekking kan kom dat elke aspek van die sukses van �� IRNXVJURHS� DIKDQJ� YDQ� GLH�
selektering van die respondente. 

 

Die navorser het ten spyte van noukeurige seleksie steeds nie die respondente persoonlik geken 

nie en insluiting in die fokusgroepe het geskied op grond van doelgerigte steekproefneming 

gebasseer op feitlike aspekte soos onder meer die tydperk wat die respondent in privaatpraktyk is 

en registrasie by SAASWIPP. �� /HHPWH� wat die navorser ervaar het is dat alhoewel al die 

respondente homogene karaktertrekke gedeel het, hulle steeds onbekend met mekaar was en 

uiteenlopende persoonlikhede gehad het. Alhoewel hierdie aspekte van meet af nie vir die 

navorser soos ��SUREOHHP�JHOyk het nie, het dit besondere vaardighede van die navorser gevra om 
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die groepe sinvol te fasiliteer. Die navorser sal aanbeveel dat aanvanklike onderhoude met 

geselekteerde respondente hierdie leemte kan aanspreek. 

 

Groepsgrootte is in elke fokusgroep as � positiewe aspek van die besondere fokusgroep uitgewys. 

�� :\H� YHUVNHLGHQKHLG� UHVSRQVH� LV� YDQ� HONH� IRNXVJURHS� RQWYDQJ�� ZDW� GLH� EDODQV� WXVVHQ� GLH�
hoeveelheid respondente en die insette wat gelewer is, geregverdig het. 

 

¾�Die hoeveelheid fokusgroepe 

 

Die hoeveelheid fokusgroepe wat aangebied is, naamlik drie (3) word deur die navorser as 

toereikend bestempel. Dit was reeds duidelik na die tweede fokusgroep dat die benuttingswaarde 

van die konsepte, beginsels, prosesse en elemente van die ontwikkelde model sinvol en toepaslik 

ge-evalueer is. Ten einde gestand te doen aan die aard van kwalitatiewe navorsing is dit volgens 

Morgan en Krueger in Greeff (2002:312) noodsaaklik dat fokusgroepe met nuwe respondente 

herhaal ten einde alle moontlike nuwe insette in te sluit in die datastel. Die fokusgroepe is na drie 

toepassings getermineer nadat die navorser met sekerheid die inhoud van moontlike verdere 

fokusgroepe kon antisipeer deurdat versadigingspunt in fokusgroepbesprekings bereik is.  

 

Die terminering van die fokusgroepe na drie byeenkomste kan ook verantwoord word deur die feit 

dat die hoeveelheid data wat ingesamel is nie die rykheid en diepte van die inhoud wat met die drie 

fokusgroepe ingesamel is, sou verander nie. 

  

¾�Die groepsfasilitering 

 

Die navorser se rol as groepsfasiliteerder kan ge-evalueer word aan die hand van die suksesvolle 

data-insameling tydens die totale proses. Die navorser het ��RQGHUVRHNHQGH�LQJHVWHOGKHLG�JHKDG�
en was verbind tot ��REMHNWLHZH�EHRRUGHOLQJ�YDQ�GLH�LQKRXG�YDQ�GLH�RQWZLNNHOGH�SUDW\NPodel. Die 

feit dat die navorser self die fasiliteringsproses behartig het, het ��VLQYROOH�HQ�SRVLWLHZH�E\GUDH�WRW�
die proses gelewer. Die navorser het toereikende agtergrong besit oor die onderwerp aangesien sy 

self die model ontwikkel het. Hierdie aspek het die fokusgroep se effektiwiteit verbeter aangesien 

die navorser enige kwelpunte wat tydens sessies ontstaan het self kon oplos. 
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Die grootste leemte wat die navorser tydens die fasilitering van die fokusgroepe ervaar het, was 

die uitoefening van beheer oor die gesprekstrant. Die navorser was met tye onseker of subtiele 

beïnvloeding van die gesprekstrant nie die spontaniteit, belangstelling en betrokkenheid van 

respondente negatief sou beïnvloed nie. Die uitkoms hiervan was dat al drie fokusgroepe tydsaam 

en langdurig was. Dit kon veroorsaak dat respondente moeg en uitgeput raak. 

 

¾�Die afneem van veldnotas  

 

Die proses om veldnotas tydens fokusgroepe af te neem, word deur die navorser as een van die 

mees belangrike aspekte van die totale navorsingsproses beskou. Die navorser het gebruik 

gemaak van bandopnames tydens elk van die drie fokusgroepe. Die grootste leemte wat met 

hierdie proses ervaar is, is dat stemherkenning met die ontleding van die opnames soms moeilik 

en tydrowend was. �� 2UJDQLJUDP� LV� JHWUHN� WHQ� HLQGH� KLHUGLH� SURVHV� WH� YHUJHPDNOLN�� +LHUGLH�
organigram het die fisiese plasing van elke respondent aangedui. Respondente is ook versoek om 

na ��Y\IWLHQ�PLQXWH�YHUSRVLQJ�ZHHU�GLHVHOIGe posisies in te neem. 

 

Die interpretasie van nie-verbale kommunikasie kan as �� OHHPWH�LQ�GLH�RQGHUVRHN�EHVNRX�ZRUG��
Die navorser het met tye gevoel dat waardevolle inligting verlore gaan aangesien mede-

respondente soms met nie-verbale gedrag saam met argumente wat geopper is, gestem het. 

Hierdie inligting het met tye verlore gegaan omdat die navorser op �� DQGHU� SXQW� LQ� GLH� JURHS�
gefokus was. Die blote bewustheid van nie-verbale kommunikasie tussen lede was nie genoeg 

rede vir die navorser om dit in te sluit in datastel nie. Die gebruik van ��DVVLVWHQW�W\GHQV�GLH�YHUORRS�
van die fokusgroepsessies mag hierdie proses vergemaklik. 

 

• Die ontleding van die data 

 

Dit was vir die navorser noodsaaklik om met die ontleding van die data die oorkoepelende 

doelwitte wat van toepassing vir die deel van die studie was, in gedagte te hou. Die 

ontledingsproses van die kwalitatiewe data wat opgeneem is in die transkripsie was kompleks en 

ingewikkeld. Die fokus in die ontledingsproses was om patrone wat herhaal en die rigting waarin 
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die gesprekke beweeg het, te ontleed. Dit is bereik deur gebruik te maak van kategorie-ontledings 

en sub-kategorie ontledings waarbinne die navorser sistematies, deurlopend en ongesteurd ��
vergelyking tussen al die groepe se insette kon tref. Die resultaat hiervan was ��ZHWHQVNDSOLNH�
bydrae op elk van die komponente wat ingesluit is in die ontwikkelde model. 

 

9.3 Hoofstuk twee:  �� 7HRUHWLHVH� YHUZ\VLQJVUDDPZHUN� YLU� GLH�
voorgestelde model in maatskaplikewerk privaatpraktykbestuur 

 

9.3.1  Samevatting 

 

Die literatuurstudie in Hoofstuk twee word ingelei met ��EHVSUHNLQJ�RRU�GLH�EHODQJULNKHLG�YDQ���
teoretiese verwysingsraamwerk binne die konteks van modelontwikkeling. Konseptualisering van 

wat verstaan word as �� PRGHO�� GLH� SURVHV� YDQ� PRGHORQWZLNNHOLQJ� HQ� WHRUHWLHVH modelle in 

maatskaplike werk bied �� DJWHUJURQGVEHHOG� YDQ� GLH� QRRGVDDNOLNKHLG� YDQ��� JHNRVH� WHRUHWLHVH�
verwysingsraamwerk. Die belangrikheid van �� RRS-model benadering binne die konteks van 

modelontwikkeling baan die weg tot die bespreking van die algemene Sisteemteorie as toepaslike 

verwysingsraamwerk. In die bespreking van die algemene Sisteemteorie word die komponente van 

belang en die grondbeginsels waarop die Sisteemteorie gebasseer is, uiteengesit. Hierdie 

grondbeginsels sluit onder meer die onderlinge verhouding en afhankllikheid van sisteme, die 

holistiese uitgangspunte van die Sisteemteorie, homeostase, die proses van transformasie, insette 

en uitsette, entropie, regulering binne �� VLVWHHP�� GLH� KLHUDUJLHVH� YHUKRXGLQJ� ELQQH� VLVWHPH� HQ�
differensiasie, in. Die subsisteme binne die sisteem word bespreek aangesien die belangrikheid 

daarvan vir privaatpraktykbestuur in latere hoofstukke duidelik word.  

 

9.3.2  Gevolgtrekkings 

 

Vanuit die bestudering van die literatuur in die hoofstuk wat handel oor die Sisteemteorie is dit 

duidelik dat: 

(a) Die hoofstuk die dinamiese aard en toepaslikheid van die Sisteemteorie binne hierdie studie 

suksesvol bestudeer en bespreek het;. 
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(b) die toepaslikheid van die Sisteemteorie, ten spyte van die feit dat hierdie teorie reeds meer as 

drie dekades gelede in die menslike diensberoepe uiteengesit is, steeds �� GXLGHOLNH� HQ�
relevante verklaring vir die funksionering van �� SULYDDWSUDNW\N� DV� �� VLVWHHP� ELQQH� ��
gemeenskap bied; 

(c) die verklaring van komponente binne die Sisteemteorie verstaanbaar en toepaslik is en daar 

tot die gevolgtrekking gekom kan word dat die oorsaak en gevolg-verhouding binne sisteme as 

kompleks hanteer moet word. Hierdie insig bring mee dat die maatskaplike werker in 

privaatpraktyk nie in isoloasie funksioneer nie maar binne �� VLVWHHP� PHW��� YHHOKHLG� YDQ�
veranderlikes moet kan oorleef; en 

(d) die Sisteemteorie as teoretiese verysingsraamwerk stipuleer ook dat grense binne sisteme 

troebel mag wees en nie voorspel kan word alvorens dit manifesteer nie. 

 

9.3.3  Aanbevelings 

 

• Die maatskaplike werker moet binne praktyk (sowel privaatpraktyk as binne 

organisasieverband) herhaaldelik bewus gemaak word van die belangrikheid van ��WHRUHWLHVH�
vertrekpunt in sowel die uitvoering van navorsing as die beoefening van maatskaplike werk as 

beroep.  

• Die maatskaplike werker in privaatpraktyk moet oor deeglike kennis van alle komponente 

binne die werksomgewing beskik. Die sukses van ��SULYDDWSUDNW\N�EHJLQ�E\�GLH�YHUVWDDQ�YDQ�
die aard en funksionering van die praktyk binne die sistemiese verband. 

 

9.4 Hoofstuk drie:  Toepaslike konsepte vir �� PRGHO� LQ�
maatskaplikewerk privaatpraktykbestuur 

 

9.4.1  Samevatting 

 

Hoofstuk drie voorsien ��EHVSUHNLQJ�YDQ�GLH�HHUVWH�NRPSRQHQW�ZDW�ELQQH���YRRUJHVWHOGH�PRGHO�YLU�
privaatpraktykbestuur in maatskaplike werk uiteengesit is. Hierdie eerste komponent omvat alle 

toepaslike konsepte wat binne ��PRGHO�YLU�PDDWVNDSOLNHZHUN�SULYDDWSUDNW\NEHVWXXU�RSJHQHHP�NDQ�
word. Konsepte wat belangrik is ten einde ��VWUXNWXXU�YLU�GLH�PRGHO�WH�ELHG�VOXLW�LQ��,��RQGHUOLJJHQGH�
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waarde- en normsisteem, (ii) etiek en (iii) bemagtiging. In hierdie hoofstuk word die omgewing van 

die privaatpraktyk ondersoek en aspekte van ekonomiese en bestuurswese word aangespreek 

vanweë die aard en beskrywing van wat ��SULYDDWSUDNW\N�EHKHOV��'LH�NRQVHSWXDOLVHULQg van die 

term waarde en norm-sisteem, etiek en bemagtiging word dus binne die konteks van (I) 

maatskaplike werk en (ii) ekonomiese en bestuurswese aangespreek. Die aannames waarop ��
waardesisteem binne maatskaplikewerk privaatpraktyk berus is bestudeer waarna die argumente 

teen privaatpraktyk beredeneer is.  

 

Etiek as fundamentele konsep vir privaatpraktykbestuur in maatskaplike werk is verken met die 

bestudering van �� HWLHVH� EHVOXLWQHPLQJVSURVHV� YLU� PDDWVNDSOLNHZHUN� SULYDDWSUDNW\NEHVWXXU�� ��
Geïntegreerde perspektief om die verskillende benaderings in besigheidsetiek en die toepaslikheid 

en bruikbaarheid daarvan in die beroepsveld van maatskaplike werk is verder bestudeer. Die 

hoofstuk word verder gevoer met die beredenering van die sogenaamde "winsmotief" teenoor die 

sogenaamde "diensmotief" en hoe hierdie twee komponente met maatskaplikewerk privaatpraktyk 

in verband staan. 

 

Die hoofstuk word afgesluit met die bestudering van bemagtiging as fundamentele konsep vir 

maatskaplikewerk privaatpraktyk. Komponente van bemagtiging en die belangrikheid van 

bemagtiging in privaatpraktyk word uiteengesit. 

 

9.4.2  Gevolgtrekkings 

 

• Die bestudeerde literatuur suggereer dat die drie konsepte naamlik, waardes, etiek en 

bemagtiging die grondslag bied waarop ��VXNVHVYROOH�SUivaatpraktyk gebou behoort te word.  

• Waardes, etiek en bemagtiging moet nie net vanuit die maatskaplikewerk perspektief 

bestudeer word nie maar moet ook vanuit suksesvolle besigheidsmodelle bestudeer en 

toegepas word. 

 

9.4.3  Aanbevelings 
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• Konsepte in ��PRdel vir privaatpraktykbestuur in maatskaplike werk moet  multi-dissiiplinêre 

dissiplines insluit. Aangesien �� SULYDDWSUDNW\N� �� ZLQVRRJPHUN� KHW�� LV� GLH� LQVOXLWLQJ� YDQ�
konsepte vanuit die ekonomiese en bestuurswese nie onderhandelbaar nie. 

• maatskaplike werkers wat privaatpraktyk betree moet ingelig word oor die waardes, etiek en 

bemagtigingsprosesse wat in ��JHVRQGH�EHVLJKHLGVRPJHZLQJ�JHOG��'LH�EHODQJULNKHLG�YDQ���
geïntegreerde model waar maatskaplike werk nie ten koste van besigheidsbeginsels sy 

waardes en etiek hoef neer te lê nie moet aan hierdie maatskaplike werkers oorgedra word. 

 

9.5  Hoofstuk vier:  Toepaslike beginsels vir ��PRGHO�LQ�PDDWVNDSOLNHZHUN� 
privaatpraktykbestuur 

 

9.5.1 Samevatting 

 

In Hoofstuk vier word daar aan die mees toepaslike beginsels vir ��PRGHO� LQ�PDDWVNDSOLNHZHUN�
privaatpraktyk aandag geskenk. Hierdie beginsels word in die hoofstuk onderverdeel in interne en 

eksterne beginsels waar interne beginsels verwys na die maatskaplike werker as persoon en die 

beginsels wat geld in sy daaglike funksionering terwyl eksterne beginsels verwys na die beginsels 

wat die maatskaplikewerk beroep handhaaf. Saam met die eksterne beginsels is die 

besigheidsbeginsels wat in �� SULYDDWSUDNW\N� JHOG� RRN� LQ� KLHUGLH� KRRIVWXN� EHVWXGHHU��9DQXLW� GLH�
literatuur het dit duidelik geword dat die konsep besigheidsbeginsel dikwels as sinoniem vir goeie 

sake-oordeel of suksesvolle sakebesluite gebruik word. Dit het met die bestudering van die 

literatuur verder aan die lig gekom dat geen werklike stel besigheidsbeginsels geld in die 

besigheidswêreld nie maar dat die beginsels wat deur suksesvolle beroepspersone beoefen word 

eerder as suksesvolle besigheidsmodelle voorgehou word. Die beoefening van hierdie 

besigheidsmodelle waarborg nie besigheidsukses nie. Universele lewensbeginsels is eerder ��
uitvloeisel hiervan en moet in samehang met die suksesvolle besigheidsmodelle geïmplementeer 

word.  

 

9.5.2 Gevolgtrekking 
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In die bestudering van die toepaslike literatuur in hierdie hoofstuk kon daar tot die volgende 

gevolgtrekkings gekom word dat: 

• Bepaalde Maatskaplike aspekte van belang is binne die implementering van lewensbeginsels. 

Hierdie Maatskaplike aspekte omsluit die generiese beginsels wat geld vir die maatskaplike 

werker as beroepspersoon; 

• die maatskaplike omgewing beïnvloed die funksionering van privaatpraktyk en daarom is dit 

van kardinale belang dat die maatskaplike werker in privaatpraktyk alle maatskaplike aspekte, 

nie noodwendig die beoefening van maatskaplikewerk hulpverlening nie, in verband bring met 

die uitlewing van sy eie lewensbeginsels; 

• daar bestaan sosio-ekonomiese aspekte wat die maatskaplike werker in privaatpraktyk in 

gedagte moet hou wanneer hy ook sy eie lewensbeginsels implementeer. So mag hy geroepe 

voel om "van diens te wees" maar finansiël genoodsaak word om ���ZLQVPRWLHI��WHQ�NRVWH�YDQ�
���GLHQVPRWLHI��WH�LPSOHPHQWHHU� 

• kulturele faktore het ook �� LQYORHG�RP�GLH�XLWRHIHQLQJ�YDQ�OHZHQVEHJLQVHOV��$OKRHZHO�NXOWXXU�
as ��HNVWHUQH�IDNWRU�EHVNRX�NDQ�ZRUG��KHW�GLW�RRN���LQYORHG�RS�GLH�PDDWVNDSOLNH�ZHUNHU�VH�HLH 

selfbeskouing, realiteit, emosionaliteit en verwagtings. 

• �� JHJHZH�NXOWXXU�DNVHQWXHHU���EHSDDOGH�YHUKRXGLQJ�ELQQH�GLH�VLVWHHP��+LHUGLH�YHUKRXGLQJ�
beïnvloed die maatskaplike werker se uitgangspunt ten opsigte van hulpverlening en 

ekonomiese bestuursbeginsels; 

• die besigheidsbeginsels met die mees toepaslike komponente in privaatpraktykbestuur kan 

gevind word in die beginsels met ��VRVLDOH�YHUDQWZRRUGHOLNKHLGVNHQPHUN��HQ 

• vlakke van sosiale verantwoordelikheid in maatskaplikewerk privaatpraktyk aan die een kant 

en besigheidsbeginsels aan die ander kant het veel meer raakpunte as wat die navorser 

aanvanklik vermoed het. Deelname in privaatpraktyk aan sosiale verantwoordelikheidsaksies 

sal onder meer die verbetering van lewensomstandighede van werknemers in die praktyk, en 

ook betrokkenheid ten opisgte van die hantering van sosiale vraagstukke soos onder andere 

misdaadvoorkoming en bevordering by ��EXUJHUOLNH�EHZXVV\Q��LQVOXLW� 
 

9.5.3  Aanbevelings 
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• Die maatskaplike werker in privaatpraktyk wat onder die indruk is dat sosiale 

verantwoordelikheid deel van sy werksomskrywing is, moet ingelig word dat sosiale 

verantwoordelikheid, buiten sy rol en taak as maatskaplike werker ook deel uitmaak van ��
suksesvolle onderneming of in hierdie geval ��VXNVHVYROOH�SULYDDWSUDNW\N� 

• maatskaplike werkers wat ��SULYDDWSUDNW\N�EHWUHH�PRHW�NRQNUHHW�RQGHUULJ�ZRUG�LQ�VXNVHVYROOH�
besigheids- en bestuursmodelle waar toepaslike besigheidsbeginsels vir maatskaplikewerk 

privaatpraktyk aan hulle oorgedra kan word. 

• maatskaplike werkers wat tot ��SULYDDWSUDNW\N�WRHWUHH�PRHW�EHZXV�JHPDDN�ZRUG�GDW�WHQ�VS\WH�
van �� VWHO� JHQHULHVH�PDDWVNDSOLNHZHUN� EHJLQVHOV�� KXOOH� RRN�KXOOH� HLH� OHZensbeginsels met 

hulle beroepsbeoefening moet versoen. 

 

9.6 Hoofstuk vyf:  Toepaslike prosesse vir �� PRGHO� LQ� PDDWVNDSOLNHZHUN�
privaatpraktykbestuur  

 

9.6.1 Samevatting 

 

In hoofstuk vyf word prosesse wat deel uitmaak van die maatskaplikewerk hulpverleningsaksie 

uiteengesit en bespreek. Tot nou toe is die konsepte en beginsels in privaatpraktykbestuur 

uiteengesit. Die hulpverleningsprosesse - of aksies wat die privaatpraktyk in staat stel tot 

funksionering sluit onder meer ��VLNOLHVH�SURVHV�LQ�ZDW�RS�EDVLHVH aannames berus. 

 

Dit is duidelik dat daar bepaalde fases bestaan ten einde hierdie sikliese proses sinvol af te sluit. 

Die fases en proses van die probleemoplossende benadering sluit nou aan by die teoretiese 

raamwerk van hierdie studie, naamlik die Sisteemteorie. 

 

Die drie primêre hulpverleningsprosesse, naamlik gevallewerk, groepwerk en gemeenskapswerk is 

steeds die belangrikste boustene in die maatskaplikewerk privaatpraktyk. Hulpverleningsprosesse 

word steeds aan die drie primêre metodes geanker met sekondêre prosesse soos aanneming, 

statutuêre en forensiese werk, opleiding en supervisie wat hieruit vloei. 
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��3URILHO�YLU�EHVWDDQGH�PDDWVNDSOLNHZHUN�SULYDDWSUDNW\NH�LV�RSJHVWHO�WHQ�HLQGH�GLH�LPSOHPHQWHULQJ�
van die drie primêre metodes of hulpverleningsprosesse met sekondêre metodes/prosesse  wat 

daaruit voortvloei, weer te gee. Die profiel bied �� YLVXHOH� EHHOG� YDQ� KRH� GLH�
hulpverleningsprosesse binne privaatpraktyke tans in Suid-Afrika daar uitsien. 

Daar bestaan in die maatskaplikewerk privaatpraktyk ook entrepreneuriese prosesse. Ongelukkig 

word hierdie entrepreneuriese prosesse nie ingesluit in die formele opleiding van maatskaplike 

werkers nie aangesien dit nie deel uitmaak van die primêre doel van maatskaplike werk nie. Die 

maatskaplike werker in privaatpraktyk moet tot dusver sy eie oordeel gebruik om die vaardighede 

van hierdie entrepreneuriese prosesse aan te leer. 

 

Die entrepreneuriese prosesse komplementeer die maatskaplikewerk proses en sluit onder meer 

basiese aannames soos interne lokus van beheer, die bestuur van omgewingsfaktore en die 

bestuur van interpersoonlike hindernisse soos persepsies in.  

 

Die fases in die entrepreneuriese proses wat onder meer die generering van �� QXZH� LGHH�� GLH�
aktivering van ��VQHOOHU��GLH�LPSOHPHQWHULQJVIDVH�HQ�GLH�JUoei-fase insluit, verryk die maatskaplike 

werker persoonlik en bemagtig hom tot ��EHWHU�KXOSYHUOHQLQJVDNVLH��9HUGHU�UXV�HQWUHSUHQHXULHVH�
vaardighede soos onder meer die vermoë tot entrepreneuriese denke, die vaardigheid van etiese 

besluitneming, die vaardigheid om uitkomste in die bedryf te voorspel, die vermoë om risiko's te 

neem, bemarkingsvaardighede, skakelvaardighede en netwerkvaardighede die maatskaplike 

werker tot so ��PDWH�WRH��GDW�V\�SULPêre hulpverleningstaak beter afgehandel kan word. 

 

Toepaslike bestuursprosesse in maatskaplikewerk privaatpraktyk is ook binne hierdie hoofstuk 

uiteengesit aangesien ��SULYDDWSUDNW\N�VXNVHVYRO�EHVWXXU�PRHW�ZRUG�HQ�RS�VDNHEHJLQVHOV�JHVNRHL�
behoort te word. 

 

Besluitnemingsvaardighede, vaardighede om verantwoordelikheid te neem, 

kommunikasievaardighede, bemarkingsvaardighede, kennis van die Reg en Wet asook 

vaardighede met betrekkeing tot risikobestuur is onder meer deel van �� PDDWVNDSOLNHZHUN�
privaatpraktyk. 
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Soos reeds genoem, is daar in die literatuurstudie gebruik gemaak van sekondêre data-ontleding 

om die bestaande teoretiese kennis vanuit die praktyk aan te vul. Die sekondêre data-ontleding het 

dus die literatuurstudie ondersteun en nie deel gevorm van die empiriese resultate nie. Dit is nodig 

om die metodes wat gevolg is in die sekondêre data ontleding noukeuring te beoordeel:  

 

9.6.2 Sekondêre data-ontleding as ondersteunend tot die literatuurstudie 

 

Daar is gebruik gemaak van ‘n bestaande databank naamlik die SAASWIPP-databank wat data 

bevat van alle geregistreerde maatskaplikewerk-privaatpraktisyns in Suid-Afrika. Die oorspronklike 

doel van die SAASWIPP-databank was om aan onder meer geregistreerde SAASWIPP lede ��
verwysingsbron te voorsien waarmee hulle in �� EHWURXEDUH� QHWZHUN� YHUZ\VLQJV� YDQXLW� KXOOH�
privaatpraktyke na mede-kollega kan kanaliseer. Die feit dat die navorser die data ontleed het vir ��
andersoortige doel as dit waarvoor dit geoormerk was kan as leemte beskou word.  

 

Een van die nadele wat deur Strydom en Delport (2002:331)  in die gebruik van sekondere data-

ontleding genoem word is die feit dat daar vir die doeleindes van sekondêre data-ontleding 

moontlik gapings in die databank mag bestaan. Die databank kan nie aangevul word nie en data 

wat in die databank opgeneem is, is die enigste stel veranderlikes wat benut kan word vir ��WZHHGH�
ontledingsgeleentheid. Enige opvolgvrae of aspekte wat verdere navorsing vra kan dus nie vanuit 

hierdie databank beantwoord word nie. Die navorser moes dus enige ontbrekende inligting as 

potensiele voortgesette navorsing identifiseer en aanteken.  

 

��3RVLWLHZH�DVSHN�PHW�GLH�JHEUXLN�YDQ�VHNRQGêre data-ontleding wat ook deur Strydom en Delport 

(2002:329) genoem word, was die feit dat geen reaktiwiteit met betrekking tot respondente bestaan 

het nie. Die data wat gebruik was, was vrygestel gewees van enige subjektiewe reaksie van enige 

respondente. 

 

9.6.2.1  Evaluering van die proses van sekondêre data-ontleding  

 

Tydens die probleemformuleringsfase van die navorsingsproses het die navorser aanvanklik nie 

die oogmerk gehad om ��UHHGV�EHVWDDQGH�GDWD-bank vir ontledingsdoeleindes te gebruik nie. Na 
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die aanvanklike bestudering van bestaande inligtingsbronne afgehandel is, kon die navorser tot die 

gevolgtrekking kom dat daar reeds ��GDWD-bank bestaan wat die probleem wat geformuleer is vir 

hierdie studie sal aanspreek. Dit het die navorser verhoed om ��SUREOHHP�WH�IRUPXOHHU�ZDW�VOHJV�
vir die doeleindes van �� EHVWDDQGH� GDWD-bank uiteengesit is. Die navorser kan tot die 

gevolgtrekking kom dat die bestaande data-stel van SAASWIPP en die hergebruik daarvan in 

sekondêre data-ontleding, die mees toepaslike proses was om deels die probleem wat geformuleer 

is, aan te spreek. Deur gebruik te maak van die resultate van die data-stel van SAASWIPP kon ��
profiel vir maatskaplikewerk privaatpraktyk saamgestel word en die literatuurstudie verryk. 

 

��/HHPWH�ZDW�EHVWDDQ�LV�GDW�GLH�DGPLQLVWUDWLHZH�IXQNVLRQHULQJ�YDQ�SULYDDWSUDNW\NH�VWHHGV�QLH�GHXU�
die voorgestelde model vir privaatpratktyke ondersoek is nie. Die data-stel het geen data bevat wat 

die administratiewe profiel van bestaande privaatpraktyke in maatskaplike werk kon weergee nie. 

Hierdie leemte kan aangespreek word deur met ��YHUGHUH�RSYROJVWXGLH��� LQGLHSWH-ondersoek te 

loods oor die administratiewe funksionering van maatskaplikewerk privaatpraktyke. 

 

• Herprossesering van data 

 

Dit was noodsaaklik dat die navorser in die herprosessering van die data-stel te waak teen die 

blote herhaling van reeds bestaande inligting. Die navorser het seker gemaak dat die datastel van 

SAASWIPP aansluit by die bereiking van die oorkoepelende doel en doelwitte vir die studie. Nie 

alle data wat opgeneem is in die oorspronklike datastel van SAASWIPP was toepaslik en binne die 

afgebakende grense van die oorkoepelende doel van die studie nie. Die volgende riglyn vir die 

benutting van ��RRUVSURQNOLNH�GDWD-stel vir sekondêre ontleding soos deur Dale, et al. en Stewart in 

Strydom en Delport (2002:328) uiteengesit is, is vir die doeleindes van hierdie studie benut.  Die 

toepassing kan soos volg in Tabel 9.1 uiteengesit word: 

 

Tabel 9.4  Riglyn vir die toepassing van sekondêre data-ontleding op ��RRUVSURQNOLNH� 
datastel 

Riglyn voorgehou Verband tussen die riglyn en die navorsings 

binne hierdie studie 

Wat was die doel van die oorspronklike studie? Die oorspronklike studie (SAASWIPP data-

��RSVRPPHQGH�EOLN�DDQ�
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bank) bied ��RSVRPPHQGH�EOLN�DDQ�
geregistreerde maatskaplikewerk 

privaatpraktisyns oor kollegas se 

spesialiseringsveld in praktyk, se 

kontakbesonderhede vir verwysingsdoeleindes 

en netwerking tussen onderskeie praktyke. Die 

toepaslike navorsingsstudie wil ��SURILHO�
saamstel van bestaande privaatpraktyke ten 

einde ��PRGHO�YLU�SULYDDWSUDNW\NEHVWXXU�LQ�
maatskaplike werk te ontwikkel. Die doel van 

die oorspronklike studie en die data wat 

opgeneem is in die datastel is toepaslik en 

relevant vir sekondêre data-ontleding  in die 

huidige studie.  

Wie was verantwoordelik vir die insameling van 

die oorspronklike datastel? 

Die oorspronklike datastel word in stand gehou 

deur die administratiewe prosesse en beamptes 

van SAASWIPP. Die datastel is ��SURVHV�ZDDU�
data selfgenererend bygevoeg word tot die 

datastel sodra ��QXZH�OLG�UHJLVWUHHU�DV�OLG�YDQ�
SAASWIPP of sodra ��EHVWDDQGH�OLG�
persoonlike besonderhede wysig. Die navorser 

is van mening dat die aard en doel van die 

datastel, naamlik om ��KXOSPLGGHO�DDQ�
maatskaplikewerk privaatpraktisyns te wees 

voorkom dat data wat ingesamel word 

blootgestel word aan probleme soos reaktiwiteit, 

subjektiwiteit, agterdog of vooroordeel.  

Watter steekproefraam is gebruik? Elke geregistreerde SAASWIPP lid se data 

word opgeneem in die databank van 

SAASWIPP. Die totale populasie van 

SAASWIPP lede is opgeneem in die datastel. 

��
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Geen steekproefraam is gebruik in die 

oorspronklike datastel nie. Hierdie aspek het dit 

vir die navorser gunstig gemaak om ��
verteenwoordigende profiel van 

maatskaplikewerkers in privaatpraktyk op te 

stel.  

Met watter omsigtigheid het die oorspronklike 

navorser die data-insamelingsproses van die 

oorspronklike datastel hanteer? 

Weens die aard van die bestaande databank en 

die doel waarvoor dit gebruik word, is 

geregistreerde lede van SAASWIPP gesteld op 

die korrekte weerspieëling van data op die 

databank. Die geregistreerde SAASWIPP lede 

dien as interne kontrole vir SAASWIPP 

administrasie vir die korrekte en omsigtige 

omgang tydens die ontleding en verwerking van 

data. 

Is die inhoud van die datastel steeds tans 

toepaslik en relevant? 

Die nadeel aan die datastel wat beskikbaar is, is 

dat die inligting slegs een maal per jaar 

beskikbaar gestel word aan betrokke partye. 

Die inhoud van die datastel, die aard van die 

inligting wat vervat word in die datastel en die 

wyse hoe dit beskikbaar gestel word, is 

bruikbaar en toepaslik vir sekondêre data-

ontleding.  

 

Vanuit bogenoemde struktuur is dit duidelik dat die herprossessering van data vir die doeleindes 

van hierdie studie binne die grense van sekondêre data-ontleding geskied het. Die datastel kon 

krities ontleed word alvorens dit benut is in die bestaande navorsingsproses. Die navorser is van 

mening dat, alhoewel min kontrole oor die eerste data-stel bestaan het, die data-stel met 

omsigtigheid en verantwoordlikheid deur die navorser vir hierdie studie benut is. 

 

9.6.3 Gevolgtrekkings 
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Verskeie gevolgtrekkings kan vanuit hierdie hoofstuk gemaak word. Dit sluit onder meer in: 

• dat die maatskaplikewerker in privaatpraktyk steeds binne die hulpverleningsproses getrou  

aan die primêre en sekonêre hulpverleningsprosesse soos uiteengesit in maatskaplike werk, 

moet bly. Hierdie hulpverleningsprosesse rig sy hulpverleningsaksie en bly steeds die sentrale 

bousteen van die beroep. Indien die maatskaplike werker sou afwyk van die primêre en 

sekondêre hulpverleningsprosesse, sou sy hulpverleningstaak nie meer dui op maatskaplike 

werk nie; 

• die maatskaplike werker in privaatpraktykbestuur word in die uitvoer van hierdie primêre en 

sekondêre hulpverleningsprosesse ondersteun deur entrepreneuriese en bestuursprosesse 

ten einde sy privaatpraktyk in staat te stel om suksesvol te wees. Die sukses van sy 

privaatpraktyk kan aan die (I) hulpverleningsprosesse en (ii) aan die mate van finansiële en 

bestuursukses van die praktyk, gemeet word; 

• die entrepreneuriese prossesse omsluit basiese noodsaaklike vaardighede wat nie in die 

primêre opleiding van maatskaplike werk gevind word nie; en 

• bestuursprossesse wat noodsaaklik is vir suksesvolle privaatpraktykbestuur bied aan die 

maatskaplike werker in privaatpraktyk die nodige struktuur ten einde sy praktyk te bestuur 

maar ook om as maatskaplike werker die doelwitte, kernwaardes, beginsels en prosesse van 

maatskaplike werk, suksesvol te bestuur. 

 

9.6.4 Aanbevelings 

 

Die volgende aanbevelings vloei voort uit bogenoemde gevolgtrekkings:. 

• Dat, weens die oorversadigde kurrikulum in maatskaplike werk, entrepreneuriese vaardighede 

en bestuursvaardighede as voortgesette opleiding in kortkursusse deur akademiese instellings 

aan maatskaplike werkers aangebied sal word.  

• Dat sekondêre hulpverleningsprosesse in maatskaplike werk, soos onder meer aanneming, 

statutêre en forensiese werk en supervisie, as spesialis modus van intervensie op nagraadse 

opleidingsvlak die nodige erkenning sal geniet. Dat hierdie erkenning deur die Beroepsraad vir 

maatskaplike werk as spesialisopleiding gesien behoort te word en dieselfde 

beroepserkenning sal geniet as ander ander beroepe met spesialis-opleiding. Hier word veral 
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verwys na die mediese beroep wat �� RQGHUVNHLG�PDDN� LQ�HUNHQQLQJ�DDQ� VSHVLDOLVRSOHLGLQJ�
deur onder meer hoër tariewe vir spesialiste en akademiese erkenning in die vorm van 

beroepsbevordering, te sanksioneer. 

 

9.7 Hoofstuk ses:  Toepaslike elemente vir �� PRGHO� LQ�
maatskaplikewerk privaatpraktykbestuur 

 

9.7.1  Samevatting 

 

Die mees toepaslike elemente vir �� PRGHO� LQ� PDDWVNDSOLNHZHUN� SULYDDWSUDNW\NEHVWXXU� LV� LQ�
Hoofstuk ses bespreek deur die interne elemente, wat dui op die individu en eksterne elemente, 

wat dui op die omgewing, te bespreek. 

 

Wisselwerkende sisteme in ��PDDWVNDSOLNHZHUN�SULYDDWSUDNW\N�EHïnvloed die mate van sukses van 

die praktyk aangesien die maatskaplikewerker in privaatpraktyk nie die ondersteuningsbasis van ��
organisasie het om op terug te val nie. Dit is noodsaaklik vir die maatskaplike werker in 

privaatpraktyk om homself te ken, sy entrepreneuriese karaktertrekke, bestuurspersoonlikheid en 

kenmerkende maatskaplikewerk karaktertrekke te identifiseer en uit te bou. Die ooreenkoms 

tussen die karaktertrekke van die suksesvolle entrepreneur en die maatskaplike werker kan tot 

voordeel van die privaatpraktyk benut en aangewend word.  

 

Dit is verder noodsaaklik vir die maatskaplike werker in privaatpraktyk om sy omgewing te verstaan 

en omgewingsverandering te kan bestuur. Hierdie omgewingsverandering sluit nie net die kliente-

sisteem in nie maar sluit ook alle omgewingsfaktore wat ��PDDWVNDSOLNH�HQ�HNRQRPLHVH�LQYORHG�RS�
sy praktyk mag hê, in. 

 

9.7.2  Gevolgtrekkings 

 

Daar kon na aanleiding van die literatuur wat in Hoofstuk ses bestudeer is, tot die volgende 

gevolgrekkings gekom word: 
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• Spesifieke karaktereienskappe kan die maatskaplike werker in privaatpraktyk tot voordeel 

strek. Hierdie karaktereienskappe hou ook verband met die rolle wat die maatskaplike werker 

in sy privaatpraktyk vertolk; 

• daar bestaan meer as een persoonlikheidsprofiel in entrepreneurskap en die suksesresep in 

entrepreneurskap is uniek vir elke individu;  

• die persepsie wat by sommige maatskaplike werkers bestaan dat hulle nie suksesvol in die 

sakewêreld kan wees nie as gevolg van hulle gebrekkige entrepreneuriese profiel, word dus 

weerlê; 

• die persepsie dat die opleiding in maatskaplike werk �� LQGLYLGX�YRRUEHUHL�RP�E\YRRUEHHOG���
goeie bemarker te wees, is ook in die literatuur weerlê. ��(QWUHSUHQHXUiese profiel saam met 

agtergrondsomstandighede laat die individu ��EHSDDOGH�EHURHSVNHXVH�PDDN��+LHUGLH�LQGLYLGX�
se entrepreneuriese profiel sou saam met ��DQGHU�VWHO�DJWHUJURQGVRPVWDQGLJKHGH�KRP�KHHO�
waarskynlik na ��DQGHU�EHURHSVNHXVH�JHOHL�KHW� 

• daar kon vanuit die literatuur geen wetenskaplike navorsing gevind word wat die tipiese 

karaktertrekke, wat as persoonstoerusting vir ��PDDWVNDSOLNH�ZHUNHU�YRRUJHKRX�ZRUG��EHYHVWLJ�
nie. Die karaktertrekke van die maatskaplike werker word gekoppel aan die basiese 

waardestelsel en etiese optrede in die beroep. Daar kan dus verwys word na �� LQKHUHQWH�
lewensgesindheid van die maatskaplike werker  ten einde ��JHEDODQVHHUGH�YROZDVVH�OHZH�WH�
hê. Hierdie inherente lewensgesindheid beïnvloed die wêreld en optrede van die maatskaplike 

werker subjektief; 

• emosionele intelligensie is nodig om die maatskaplike werker toe te rus vir privaatpraktyk. Die 

verband tussen emosionele intelligensie en beroepsukses in maatskaplike werk kan toegeskryf 

word aan die uitgangspunt wat die maatskaplike werker huldig oor emosionele intelligensie. 

Sodra die maatskaplike werker die uitgangspunt huldig dat emosionele intelligensie met die 

bestuur van emosie en die erkenning van hierdie emosies te make het, en nie noodwendig ��
sogenaamde vaardigheid is wat aangeleer kan word nie, bevorder dit die entrepreneuriese 

prosesse, hulpverleningsprosesse en bestuursprosesse in privaatpraktyk, 

• karaktertrekke van die bestuurspersoonlikheid van die maatskaplike werker het �� YHUGHUH�
invloed op die sukses van �� SULYDDWSUDNW\N�� +LHU� NDQ� GLH� RQGHUVNHLG� JHWUHI� ZRUG� WXVVHQ�
persoonlikheidstipes kenmerkend van bestuurders en bestuurstyle wat ontwikkel vanuit hierdie 

persoonlikheidstipes. 
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9.7.3  Aanbeveling 

 

Die volgende aanbeveling ten opsigte van toepaslike elemente vir ‘n model in maatskaplikewerk 

privaatpraktykbestuur kan gemaak word: 

 

• Dat die maatskaplike werker wat ��SULYDDWSUDNW\N�EHWUHH�WRHJHUXV�PRHW�ZRUG�RP�EHZXV�WH�
wees van die gevolg wat nie-linêre uitkomste op die hulpverleningsproses mag hê en om 

hierdie nie-liniêre uitkomste dienooreenkomstig die behoeftes van die omgewing te 

bestuur. 

 

9.8 Hoofstuk sewe:  Die benutting van navorsingsmetodologie in die 

ontwikkeling van ‘n model vir privaatpraktykbestuur 

 

9.8.1 Samevatting 

 

Hoofstuk sewe is benut om ‘n duidelike uiteensetting van die navorsingsmetodologie wat vir die 

studiebenut is, uiteen te sit. Hoofstuk sewe bied gevolglik ‘n roetekaart vir die wyse waarop 

doelwitbereiking op empiriese vlak uitgekristaliseer het. 

 

Die navorsingsmetodologie wat benut is vir hierdie studie is binne die riglyne van die 

intervensienavorsingsmodel van Rothman en Thomas (1994) gedoen. Die Ontwerp en 

ontwikkelingsmodel in intervensienavorsing (O&O) is vir die doeleindes van hierdie studie benut. 

 

9.8.2 Gevolgtrekking 

 

Daar kan tot die volgende gevolgtekking met betrekking tot die benutting van 

navorsingsmetodologie in hierdie studie gekom word: 

 

• Die intervensienavorsingsmodel van Rothman en Thomas (1994) en meer in besonder die 

fases binne die ontwerp en ontwikkelingsmodel (O&O) het aan die studie die nodige 
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struktuur gebied waarvolgens doelwitte,metodes, en resultuate selfstandig uitgevoer kon 

word. 

• Die intervensienavorsingsmodel het aan die navorser ruimte gebied om ‘n verskeidenheid 

van inligtingsbronne in ‘n logiese struktuur te bestudeer en te inkorporeer in ‘n werkbare 

praktykmodel. 

 

9.8.3 Gevolgtrekking 

 

Die volgende gevolgtrekking met betrekking tot hoofstuk sewe is relevant: 

 

Die navorsingsmetodologie wat vir hierdie studie benut is het nie net die nodige ruimte en struktuur 

aan die navorser gebied om die navorsing suksesvol te voltooi nie,maar het ook aan die navorser 

die geleentheid gebied om ‘n instrument te implementeer ten einde die rasionaal tot die studie, die 

navorsingsvrae en die doel en doelwitte vir die studie suksesvol te kon beantwoord. 

 

9.9  Hoofstuk agt:   Die empiriese bevindinge van die studie 

 

9.9.1  Samevatting 

 

Die empiriese bevindinge van die studie word in Hoofstuk agt uiteengesit. Hierdie empiriese 

bevindinge is geskoei op die fases wat in die intervensienavorsingsmodel gevolg is en fokus op 

fase vier en fase vyf van die intervensienavorsingsmodel. 

 

9.9.2  Gevolgtrekking 

 

Daar kan tot die volgende gevolgtrekking met betrekking tot die empiriese bevindinge van hierdie 

studie gekom word: 

 

• Die empiriese navorsingsbevindinge is geskoei op die evaluering van die 

benuttingswaarde van die ontwikkelde praktykmodel. Die kwalitatiewe bevindinge is 

gebasseer op die inhoud van fokusgroepbesprekings. Hierdie fokusgroepbesprekings het 
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die voorgestelde praktykmodel se benuttingswaarde aan die hand van die komponente 

soos in hoofstuk twee, drie, vier, vyf en ses uiteengesit, ge-evalueer. Die kwalitatiewe data 

is deur middel van kategorieë en sub-kategorieë gegroepeer en georden ten einde te 

bepaal of die inhoud van die fokusgroepe die benuttingswaarde van die praktykmodel 

sinvol ge-evalueer het. 

• Deur die benuttingswaarde van die voorgestelde model deur middel van fokusgroepe te 

evalueer, kon die navorser elke kategorie wat ingesluit is binne die model beoordeel en 

sinvolle aanpassings met betrekking tot die komponente wat van belang vir ‘n model vir 

maatskaplikewerk privaatpraktykbestuur is, maak.  

• Dat die privaatpraktykmodel, gebaseer op die geformuleerde konsepte, beginsels, 

prosesse en elemente wel benuttingswaarde in maatskaplike werk het. 

 

9.9.3  Aanbeveling 

 

• Dat die voorgestelde model vir privaatpraktykbestuur in maatskaplike werk beskikbaar 

gestel word aan maatskaplikewerk instellings wat bemoeienis het met die opleiding van 

maatskaplikewerkers in privaatpraktyk.  

 

9.9.4 Aanbevelings vir verdere navorsing 

 

• Navorsing wat gerig is op die verkenning van beweegredes waarom maatskaplike werkers 

privaatpraktyk betree sal die toepassing van hierdie ontwikkelde praktykmodel substansie gee. 

• Navorsing waar ��EHVNU\ZLQJ�YDQ�HONH-dag funksionering van privaatpraktyke in maatskaplike 

werk gedoen word, sal verder komplimenterend tot hierdie praktykmodel wees. 

• Die disseminasie van hierdie model verdien om nagevors en ontgin te word. 

 

9.10  Ten slotte 

 

Privaatpraktykbestuur in maatskaplike werk bied ‘n waardevolle toevoeging tot die beroepstatus 

van maatskaplike werk. maatskaplike werk moet die individuele behoeftes van maatskaplike 

werkers soos onder meer die behoefte na finansiële onafhanklikheid en multi-dissiplinêre 
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erkenning, erken en ruimte laat vir aanpassing en ontwikkeling. Navorsing moet in samewerking 

met professies en beroepe wat reeds binne privaatpraktyk gevestig is, onderneem word. Die 

ervaring en agtergrond van hierdie professies kan waardevolle insette vir maatskaplike werk lewer 

en sodoende privaatpraktyk in maatskaplike werk uitbou en rugsteun. Dit is noodsaaklik dat 

maatskaplike werkers bemagtig word om dit wat hulle  goed en met oorgawe doen ook ter wille van 

eie belang te doen. maatskaplike werkers kan die volgende woorde van Jonathan Winters ter harte 

neem “ If your ship doesn’t come in, swim out to it,”  
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