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Deur Inge Strydom 

Dit is nie noodwendig altyd persone in leierskapsposisies wat oor leierseienskappe 
moet beskik nie. Selfs ’n junior persoon in die kantoor kan daarby baat om van vroeg 
af leierseienskappe aan te leer en uit te leef. Om oor goeie leierseienskappe te 
beskik, kan op die lange duur vir jou verskeie, onverwagte deure oopmaak. 

In die artikel, Seven tips to becoming a leader at work, wat op die 
webtuistewww.careerealism.com gepubliseer is, word die volgende wenke oor hoe 
om ŉ goeie leier in die werkplek te wees, gelys: 

Neem verantwoordelikheid. As jy ŉ leier in die werkplek wil wees, moet jy bereid 
wees om verantwoordelikheid te neem vir enige projekte waarop jou vingerafdruk 
verskyn. Jy sal ook moet leer om jou verantwoordelikheid te verbreed tot groepstake 
waarin jy ook ŉ aandeel het. Dit beteken dat as ŉ projek waaraan jy ook gewerk het, 
misluk, jy net so verantwoordelik is as die res van die groep. 

Glo in wen-wen-situasies. Net omdat die samelewing vir ons wil voorskryf dat die 
besigheidswêreld gewetenloos is, beteken dit nie jy hoef daaraan deel te neem nie. 
Maak dit daarom eerder jou missie om nie afknouerig en gemeen in die werkplek te 
wees nie. Moet nooit die krag en invloed van positiwiteit onderskat nie. 

 Neem risiko’s. Wees gewaagd in die sin dat jy bereid is om uit jou gemaksone 
te beweeg en die take aan te pak waarvoor niemand anders kans sien nie. 

 Voeg die daad by die woord. Mense is dikwels geneig om te veel te sê en te 
min te doen. Indien jy ŉ plan het, skryf dit neer sodat jy dit nie in ’n stadium 
vergeet nie. Maak dan seker dat jy daadwerklike pogings aanwend om jou 
plan te verwesenlik. 

 Sien geleenthede raak. As jy nie die vermoë het om geleenthede raak te sien 
nie, sal jy nie ŉ suksesvolle leier kan wees nie. ŉ Leier is juis vindingryk en 
beskik oor die vermoë om elke struikelblok in ŉ geleentheid te verander. 

 Wees oop vir konstruktiewe kritiek. ŉ Goeie leier aanvaar dat hy of sy nie 
noodwendig altyd al die antwoorde het nie. ŉ Goeie leier beskik ook oor die 
vermoë om te luister en om ander mense se goeie idees en bydraes in ag te 
neem en te waardeer. ŉ Goeie leier maak ook staat op gereelde terugvoering 
van diegene wat meer kennis en ervaring as wat hy of sy het. 

 Maak oop. Dink hardop, bied alles aan wat jy kan bied. Stel al jou idees voor 
al is dit nie noodwendig goed nie. Wanneer jou idees opraak of dit gebreke 
het, sal kritici en opponente vinnig jou idees verbeter en kommentaar daarop 
lewer. 
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