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 Opsomming 

Die medialandskap het die afgelope twee dekades dramaties verander weens 

hoofsaaklik tegnologiese vooruitgang. Die digitale rewolusie het geboorte gegee aan 

die internet. Dit het 'n hele nuwe wêreld geskep waar elkeen met net 'n selfoon 

toegang tot nuus op elke kontinent het. Sosiale media soos Facebook, Twitter en 

Instagram, asook interaktiewe nuuswebwerwe, maak dit boonop vir elkeen moontlik 

om 'n mening oor elke denkbare onderwerp te lug. Daarmee saam kan elkeen met 

toegang tot dié tegnologie nou self nuus versprei.  

Die digitalisering van nuus het boonop veroorsaak dat die sirkulasie van koerante 

wêreldwyd aan die daal is, wat beteken nuuskantore moet met ál minder joernaliste 

klaarkom. Al dié veranderinge veroorsaak dat joernaliste nuus toenemend vinniger vir 

aanlyn nuuswebwerwe moet produseer en gehoor gee aan die eise van 'n baie 

betrokke gehoor wat self ook die nuusagenda wil bepaal. Boonop moet minder 

joernaliste meer nuus produseer.  

Joernaliste wat nuus alleen in 'n groot gebied moet dek, soos buitekantore van Suid-

Afrikaanse dagblaaie, spring dié druk nie vry nie.  Terwyl dit nog altyd 'n uitdagende 

taak was om so 'n kantoor alleen te bestuur teen die spoed van daaglikse spertye, is 

dié spertye nou soms selfs uurliks soos wat nuus breek en vir aanlyn platforms geskryf 

moet word.  

Onlangse navorsing toon die verwagtinge is egter steeds dat joernaliste aan die 

tradisionele standaarde vir gehalte moet voldoen. Hierdie verkennende studie fokus 

op hoe buitekantoorjoernaliste by Suid-Afrikaanse dagblaaie hul direkte omgewing 

kan bestuur om aan tegnologiese eise te voldoen sonder om gehalte prys te gee. 'n 

Stelsel-en-prosesgegronde benadering is gevolg om hul dagtaak as verskillende 

prosesse te beskryf, voordat dié prosesse ontleed is. Eindelik is tot die gevolgtrekking 

gekom dat buitekantoorjoernaliste met die nodige insette wel prosesse kan volg wat 

gehalteberiggewing behoort te verseker. Praktiese riglyne is opgestel op grond van 

die studie se bevindings oor dié prosesse om joernaliste in buitekantore en 

nuusbestuurders te help om sulke kantore doeltreffend te bestuur.  

 

Sleutelwoorde: Joernalistiek, gehalte, bestuur, buitekantoor, dagblad, Suid-Afrika, 

stelselbenadering, prosesse. 

 

 

 

 



Abstract 

The media landscape has changed dramatically over the past twenty years, mainly as 

a result of technological advances. The digital revolution gave birth to the internet, a 

phenomenon that created a whole new cyber world where everyone with even a cell 

phone has access to news on every continent. Social media like Facebook, Twitter 

and Instagram, as well as interactive news websites, create the possibility for every 

single person to voice an opinion about practically anything. On top of this, everybody 

with access to these technologies can distribute news themselves.  

Furthermore, the digitalisation of news resulted in a worldwide decline in newspaper 

readers, causing the retrenchment of journalists in news offices. Al these changes 

resulted in journalists having to produce news faster and faster for online news 

websites, and giving in to the demands of an increasingly involved audience who 

wants to put the news agenda on the table themselves – this in an environment where 

increasingly fewer journalists have to produce more stories.   

Journalists who have to cover news in a vast area, like in satellite offices of daily 

newspapers in South Africa, don't escape this pressure. While always a demanding 

job to run such an office alone with daily deadlines, these deadlines now sometimes 

have become hourly as breaking news has to be written for online platforms.  

Recent research however shows it is still expected from journalists to maintain 

traditional values of quality journalism. This exploratory study focuses on how 

journalists in satellite offices of daily newspapers, can manage their direct environment 

in order to adhere to technological demands, without compromising quality. A system 

and process approach was followed to describe daily tasks of journalists in satellite 

offices, before these processes were analysed. It was concluded that journalists in 

satellite offices can write quality reports if they have the necessary inputs and follow 

certain processes. Practical guidelines were compiled, based on the findings of the 

study about these processes, to help journalists in satellite offices and news managers 

to run offices like these efficiently.  

 

Key words: Journalism, quality, management, satellite office, daily newspaper, 

South Africa, systems approach, processes. 
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HOOFSTUK 1 

KONSEPTUALISERING: AGTERGROND EN 

KONTEKS VAN STUDIE 

 

1.1 INLEIDING  

Die joernalistieke landskap het die afgelope dekades 'n vinniger omwenteling beleef 

as ooit tevore. Een van die vernaamste redes is onbeperkte toegang tot inligting 

weens die internet en gevolglik aanlynnuus. Selfs met net 'n selfoon kan elke 

wêreldburger met die druk van 'n knoppie iets oor alles lees en self ook nuus en 

inligting versprei.  

Hierdie nuwe kommunikasietegnologieë en -platforms, asook veranderende 

verbruikerspatrone, veroorsaak dat die gedrukte media wêreldwyd sirkulasie en 

personeel verloor (McNair, 2013:75).  

Die baie veranderinge die afgelope 20 jaar in die mediabedryf het volgens Brants 

(2013:18-20) en Quinn (2002:11) sowel die mediamark as joernaliste se benadering 

drasties verander. Faktore soos 'n verlies aan advertensie-inkomste, die koms van 

gratis dagblaaie en nuwe tegnologie soos die internet, asook die feit dat jonger mense 

deesdae minder lees, het 'n kieskeuriger verbruiker geskep wie se eise belangriker 

geword het.  

Dít noop joernaliste en publikasies om mededingend te probeer bly met 'n nuwe 

benadering waar die keuse en aanbieding van nuus deur professionele én 

markoorwegings gelei word. Die fokus val daarom dikwels ook op die sensasionele, 

skandalige en eksklusiewe brokkies. McNair (2013:78) sê in dié verband die era van 

die sogenaamde “infotainment” (vermaaklike inligting) het aangebreek omdat daar nie 

meer net waargeneem en verslag gedoen word nie, maar ook vermaak moet word.  

Volgens Brants (2013:18-20) skep internet- en selfoontegnologie boonop nuwe 

geleenthede vir interaksie, konsultasie en kommunikasie met gehore, wat lei tot die 

toenemende belangrikheid van hul eise. Die grense tussen sender en ontvanger, 

asook die private en openbare sfeer, vervaag dus te midde van allerlei platforms 

waarop “gedeel” kan word. Stovall (2005:122-123) sê die leser word toenemend self 

'n bron van inligting. Die gevolge van kommersialisering en nuwe mediategnologieë is 

dat dit die joernalistiek se monopoliestatus as nuusinstelling verbreek (Bogaerts & 

Carpentier, 2013:61). In die era van die sogenaamde inhoudgenererende verbruiker 

is die koerant as lewensvatbare platform van joernalistiek in veral ontwikkelde lande 

aan die uitsterf (McNair, 2013:75-76).  
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Cole en Harcup (2010:11) som dié stand van sake op in die woorde van die 

mediamagnaat Rupert Murdoch:  

“The next generation of people accessing news and information, whether 
from newspapers or any other source, has a different set of expectations 
about the kind of news they would get, including when and how they would 
get it, where they would get it from and from whom.” 

Die vraag is hoe hierdie ingeligte, veeleisende gebruiker die gehalte van 

nuusaanbieding beïnvloed. Voordat sinvol daaroor besin kan word, moet eers 

stilgestaan word by gehalte in die media.  

1.2 GEHALTE IN DIE MEDIA 

Meyer (2010:223) maak die stelling dat gehalte (steeds) die sentrale vraagstuk in 

joernalistiek en joernalistieke wetenskap is. Hier kan 'n mens byvoeg dat dit seker 

altyd so sal bly, ongeag die platforms waarop nuus versprei word. Abrahamson (2010) 

stem saam: Gehaltejoernalistiek moet op alle platforms gehandhaaf word, veral omdat 

ons deesdae in 'n samelewing woon waar te veel inligting beskikbaar is en die gehalte 

van nuus daarom dikwels ook swak kan wees.  

Die vraag wat gehalte werklik is, is egter dikwels subjektief en konteksgebonde. Uit 

literatuur oor die onderwerp blyk wel daar is sekere kernelemente wat algemeen 

aanvaar word noodsaaklik is vir gehaltejoernalistiek.  

Brants (2013:18; 23-24) en Cole en Harcup (2010:128) meen byvoorbeeld 

betroubaarheid en geloofwaardigheid is kernbelangrik omdat mense wil staatmaak op 

die reputasie van die joernalis sonder om heeltyd alles te moet kontroleer wat 

aangebied word. Brants (2013:17) meen om vertroue in te boesem, behoort die 

hoeksteen van joernaliste se mondering te wees omdat hulle 'n sleutelrol vervul om 

mense te help sin maak van die nuus.  

Brants (2013:18) identifiseer dan ook drie elemente van vertroue in die media en 

joernalistiek. Eerstens is daar betroubaarheid, wat betrekking het op die vraagstuk 

of ons kan glo in die joernalis se professionele eerlikheid en integriteit. Die tweede 

element van vertroue is geloofwaardigheid. Hier gaan dit oor die manier waarop die 

joernalis feite kry en dit aanbied, byvoorbeeld: Kan ons dit glo en hoe word feite van 

mening geskei? Die derde element van vertroue is reaktiwiteit. Dit verwys na hoe 

vinnig die joernalis reageer op dit waarin die publiek geïnteresseerd is en in hoe 'n 

mate 'n platform voorsien word vir die uitdrukking van die publiek se behoeftes en 

protes.  

Rucker en Williams (1974:401) en Stovall (2005:19) sluit hierby aan: Joernalistiek is 

'n professie én besigheid omdat joernaliste 'n lewe maak deur 'n diens aan die 

gemeenskap te lewer. Hul werk moet weerspieël wat in die gemeenskap gebeur en 

hulle moet verbind wees tot die welstand van die openbare domein. 'n Breë begrip van 

die gemeenskap se behoeftes en 'n aanvoeling vir die joernalis se verantwoordelikheid 
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ten opsigte hiervan is dus kernbelangrik vir die prestasie van enige koerant én die 

vertrouensverhouding wat met sy gemeenskap gebou word.  

Wantroue, daarenteen, is 'n subjektiewe gevoel dat dit wat die joernalis aanbied, nie 

geloofwaardig en betroubaar is nie, dat joernaliste nie professionele standaarde 

handhaaf nie en in die pad van die samelewing staan eerder as om dit te help (Brants, 

2013:18). 'n Gebrek aan objektiwiteit en die gevoel dat joernaliste akkuraatheid vir 

persoonlike en kommersiële gewin sal opoffer, knou vertroue ook. 

Broersma (2013:32) sê hoewel objektiwiteit as 'n kernelement van goeie joernalistiek 

beskou word, kan die interpretasie daarvan wissel. Tog is daar sekere beginsels 

waaraan objektiwiteit oor die algemeen gemeet kan word. Dit sluit onder meer in 

billikheid, onbevooroordeeldheid, feitelikheid, onderskeid tussen feit en mening, 

akkuraatheid, die raadpleging van verskillende bronne, sosiale aanspreeklikheid, 

openbare belang, tydige en relevante inligting, doeltreffendheid (soveel moontlik 

inligting in so min moontlik ruimte) en die kritiese volging van die regering en ander 

belangrike instansies (Rucker & Williams, 1974:401; Stovall, 2005:19; 168; 463; 

Meyer, 2010:228; Cole & Harcup, 2010:129; Brants, 2013:18-22;  Broersma, 2013:32;  

Hanitzsch, 2013:201; 419; Witschge, 2013:167; Schoenbach & Van der Wuff, 

2014a:437). 

Te midde van al dié tradisionele kriteria vir professionele joernalistiek, wys Meyer 

(2010:228) daarop die nuus moet boonop bondig, avontuurlik en spannend verpak 

word om mense te oorreed om dit te lees. Cole en Harcup (2010:128) meen vertroue 

alleen verkoop nie altyd nuus nie – dood en die element van skok is dikwels ook 

belangrik.  

In Schoenbach en Van der Wuff (2014a) se omvattende studie in Nederland oor wat 

die publiek van die media en joernaliste verwag, is twee hooforiëntasies geïdentifiseer. 

Eerstens is daar die soort gehoor wat dink soos joernaliste oor die genoemde 

professionele standaarde en hul rol in die gemeenskap. Tweedens is daar die 

gebruiker wat minder ingestel is op die welsyn van die samelewing en eerder fokus op 

hul individuele nuusbehoeftes (Schoenbach & Van der Wuff, 2014a:434).  

Gehore val egter nie eksklusief in die een of ander kategorie nie en het meestal 'n 

meer verweefde, ingewikkelde standpunt oor die rol van nuusmedia in die 

samelewing. Die studie wat in Nederland gedoen is, het gewys die gehore meen 

joernaliste se professionele én meer gehoorgerigte rol (om te vermaak en aantreklik 

te wees vir die gebruiker) is belangrik, hoewel die gehore steeds meer waarde aan 

joernaliste se professionele rol heg: Nuus moet so vinnig moontlik gegee, maar ook 

sinvol geïnterpreteer word (Schoenbach & Van der Wuff, 2014a:445).  

Die gehoor verwag dus, soos kenners en joernaliste, steeds dat aan die tradisionele 

kriteria vir gehalte voldoen word, maar anders as kenners en joernaliste, verwag die 

gehoor in 'n groter mate dat joernaliste hulle by mense moet skaar en na hul behoeftes 
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luister (Schoenbach & Van der Wuff, 2014a:446). Meer opgevoede mense het in die 

algemeen 'n groter behoefte aan sosiaal-verantwoordelike joernalistiek en 

gehaltenuusprodukte, terwyl minder opgevoedes se eise selfsugtiger is deurdat hulle 

verwag aandag moet gegee word aan hul individuele ervarings, bydraes en klagtes 

(Schoenbach & Van der Wuff, 2014a:442). 

Meyer (2010:223) waarsku egter indien te veel waarde geheg word aan die publiek se 

maatstaf vir gehalte op grond van wat hulle wil hê, kan dit juis lei tot die verswakking 

van gehalte. Meyer (2010:223) argumenteer egter ook die hedendaagse leser is meer 

ingelig as vroeër en dat die joernalis daarom, deur goed na hierdie meer 

gesofistikeerde gebruiker te luister, gehalte ook kan verbeter omdat dit hom/haar kan 

help om sy/haar demokratiese taak as joernalis uit te brei. Hierdie gesofistikeerde 

gebruiker kan volgens Meyer (2010:225) op onder meer die volgende maniere gebruik 

word om gehalte te verbeter: deur op kundigheid oor sekere sake te steun en reg te 

laat geskied aan gewone mense se vraagstukke en ervarings. Binne hierdie konteks 

moet betroubaarheid egter steeds gehandhaaf word.  

Broersma (2013:33) verwoord dié balanseertoertjie tussen professionaliteit en 

markgerigtheid soos volg:  

“In most cases journalists have no means to access an objective truth. 
They have to weigh various accounts of sources that have particular 
interests, relate these to documents and general information, frame the 
obtained and selected information in a coherent and compelling story that 
relates to the knowledge and taste of their audience, and balance the 
public interest of a story with their own interests and those of their medium. 
Journalism is a process of selection and reduction.” 

Dit wil dus voorkom of die verhouding tussen die joernalis en sy gehoor toenemend 

belangriker word in 'n omgewing van intense mededinging en al hoe meer geleenthede 

vir gebruiker-/gehoordeelname (Schoenbach & Van der Wuff, 2014a:433). Dít daag 

joernaliste uit om 'n fyn balans te handhaaf tussen professionele onafhanklikheid, 

sosiale verantwoordelikheid en die eise van die publiek.  

Die mededingende mediamark is volgens Brants (2013:21) die grootste oorsaak van 

swak prestasie onder baie joernaliste. Schweigern en Urban (2014) sluit hierby aan: 

Die vinnige pas waarteen nuus vir webwerwe vervaardig moet word, laat groter ruimte 

vir feitelike onakkuraathede, asook onvolledige en bevooroordeelde nuus. 

Joernaliste ervaar tydsdruk soos nooit tevore nie en moet nuus nou binne minute 

produseer soos dit gebeur, terwyl hulle op verskillende platforms vaardig moet wees 

(Porlezza & Russ-Mohl, 2013:45). Heinrich (2013:89-91) sê tereg die pas en skaal van 

beskikbare inligting is nou enorm binne 'n toenemend grenslose omgewing. Te midde 

van dié groeiende druk op joernaliste word redaksies ironies genoeg verder verklein 

weens ekonomiese faktore (Cole & Harcup, 2010:11). Dít alles skep ook nuwe 

uitdagings vir gehalte (Stovall, 2005:131;122-123; Cole & Harcup, 2010:11; Porlezza 
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& Russ-Mohl, 2013:45; McNair, 2013:78; Witschge, 2013:162; Schoenbach & Van der 

Wuff,  2014a:435-436).   

Akkuraatheidsnavorsing oor meer as 70 jaar in die VSA wys foute neem toe (Porlezza 

& Russ-Mohl,  2013:45). Die tradisionele filters om foute betyds te identifiseer, bestaan 

dikwels nie wanneer vir die internet geproduseer word nie omdat redigering aanlyn nie 

so 'n groot prioriteit blyk te wees nie. Dis 'n dilemma omdat foute juis so vinnig op die 

internet en veral sosiale webwerwe versprei en dit gevolglik moeilik is om dit reg te 

stel (Porlezza & Russ-Mohl, 2013:54-56). Dis egter nou maar eenmaal so: Foute 

skaad die geloofwaardigheid van enige publikasie, hetsy digitaal of gedruk.  

Brants (2013:18-20) bevestig dit: Ingrypende veranderinge die afgelope dekades in 

die joernalistieke landskap het gebruikers se vertroue in die media beïnvloed. Volgens 

Schoenbach en Van der Wuff (2014a:435-436) wys navorsing vertroue in die media 

neem af.  

Dié onrusbarende verskynsel dui op die voortgaande belangrikheid van 

organisatoriese en professionele strukture om nuus te skep, ondanks 'n era waarin 

elke Jan Rap en sy maat nuusverspreiders op veral sosiale platforms word. Dié 

sogenaamde burgerlike joernalistiek verhoog juis die behoefte aan opgeleide 

joernaliste om nuus wat uit alle platforms instroom, te kan beoordeel, verifieer en 

verpak (McNair, 2013:77-81; Hanitzsch, 2013:200; Stovall, 2005:139).  

Die meeste bloggers en burgerlike joernaliste is nie professionele joernaliste nie. Hulle 

is nie opgelei nie en het dikwels nie navorsing-, verslaggewing- of 

redigeringsvaardighede nie (Cole & Harcup, 2010:189-191).  Joernaliste het dikwels 

toegang tot bronne wat die algemene publiek nie het nie. Stovall (2005:139) meen 

trouens indien daar nie meer joernaliste is nie, sal daar geen nuus meer in die ware 

sin van die woord wees nie.  

Dis hulle wat deur 'n magdom inligting sif om te beoordeel of dit nuus is of nie, waarna 

dit gekonseptualiseer en verpak word vir verskillende platforms (Stovall, 2005:141). 

Joernaliste het ook 'n unieke verhouding met bronne en weet hoe om hulle te hanteer 

binne die konteks van algemeen aanvaarbare reëls vir joernalistiek (Stovall, 

2005:143). Quinn (2002:5) meen daarom maatskappye behoort eintlik in 'n groter 

mate te belê in goed opgeleide joernaliste omdat dit toenemend makliker word om 

inligting te produseer, maar mense se vermoë om dit in te neem, verbeter nie juis nie. 

Die internet is soos 'n kopieermasjien, maar dit kan nie integriteit, vertroue, ervaring, 

intellektuele vermoë of 'n organisasie se handelsnaam skep nie (Quinn, 2002:18).  

Dié soort integriteit sal toenemend moet verskuif na internet- en sosiale platforms 

omdat dit waarskynlik in die toekoms die hoofbron van nuus sal wees.  

Om 'n magdom inligting en nuus te kan bestuur, is dus 'n sleutelvaardigheid om 

uiteindelik 'n produk van goeie gehalte te kan lewer (Quinn, 2002:1). Die 
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kompeterende voordeel van koerante is juis hul vermoë om stories te skep en te 

versprei op 'n manier wat, anders as in die geval van die internet, vertroue inboesem 

deur oor 'n tydperk 'n reputasie van integriteit en gehalte op te bou (Quinn, 2002:18). 

Schweiger en Urban (2014) wys daarop dat die beproefde handelsnaam van 'n 

nuuspublikasie steeds 'n deurslaggewende faktor is waarvolgens gehalte beoordeel 

word.  

Cole en Harcup (2010:102) wys ook daarop dat die gehalte van nuus op die internet 

dikwels beoordeel word op grond van die moederhandelsnaam. So byvoorbeeld sal 

mense afleidings maak oor die gehalte van nuus op die Afrikaanse 

internetnuusplatform Netwerk24 op grond van moederbronne soos Die Burger en 

Beeld.  

1.3 NUUSBESTUUR OM GEHALTE TE VERSEKER 

Gehalte in die media en hoe dit deur sowel die gehoor as joernaliste en 

nuusorganisasies beoordeel word, blyk uit die bespreking hierbo ingewikkeld, 

subjektief en konteksgebonde te wees (Swanepoel, 2012:19). Tog geld baie van die 

tradisionele riglyne steeds.  

Die vraag is nou hoe nuuskantore bestuur behoort te word om gehalte-uitsette te 

bewerkstellig. Swanepoel (2012:19) beklemtoon die belangrikheid hiervan: Die 

konsep van gehaltebestuur vind neerslag op bykans alle terreine van die korporatiewe 

wêreld, maar literatuur oor gehaltebestuur in die media is skraps en studies oor 

gehaltebestuur in die media is gefragmenteerd. Die media sal egter toenemend moet 

staatmaak op doeltreffende bestuurspraktyke soos die hoogs mededingende 

omgewing verander (Swanepoel, 2012:19).  

Met die digitale oorgang is die beproefde sakemodel om gehaltejoernalistiek te verskaf 

boonop onder druk. Nuwe denke is dus nodig in 'n joernalistieke era waar die professie 

toenemend deelnemend word (Abrahamson, 2010).  

Dit sal nie die eerste keer in die geskiedenis van joernalistiek wees dat joernaliste 

sekere aspekte van hul professie moet herontwerp nie. Die joernalis Whitelaw Reid 

het reeds in 1879 geskryf (soos aangehaal deur Rucker & Williams, 1974:89):  

“The business of making a newspaper is in a state of constant growth and 
change. You might also say it is revolutionized once every 10 years. The 
veteran returns to find the old methods useless, the old weapons out of 
date, the old plans of action out of relation to the present arrangement of 
the forces...The history of journalism, for 50 years, has been a rapid 
succession of revolutions and no man knows as well as the hardworking 
editor that perfection has not yet been evolved.” 

Om sin te kan maak uit nuus in die digitale era is veral belangrik vir die joernalis in 'n 

buitekantoor wat dikwels alleen verantwoordelik is vir nuusdekking in 'n groot gebied.  



7 

 

Die fokus in hierdie studie val op buitekantoorjoernaliste, teenoor vryskutjoernaliste en 

gemeenskapskorrespondente (hoofsaaklik niejoernaliste wat sporadies nuusbydraes 

voorsien). Die kernverskil tussen buitekantoorjoernaliste enersyds en 

vryskutjoernaliste en gemeenskapskorrespondente andersyds is dat laasgenoemde 

twee nie permanente/vaste aanstellings by koerante of publikasies het nie. Hulle het 

ook nie noodwendig toepaslike kwalifikasies of ervaring in joernalistiek nie. 

Om die studie af te baken, moet gedefinieer word wat presies 'n buitekantoorjoernalis 

binne die konteks van die navorsing is. Geen spesifieke definisie vir 'n 

buitekantoorjoernalis kon in die literatuur gevind word nie. Die navorser het gevolglik 

self 'n definisie hiervan saamgestel met die hulp van die Handwoordeboek van die 

Afrikaanse Taal (HAT).  

Hiervolgens verwys die woord “buite” na iets wat “nie binne” is nie (Odendal & Gouws, 

2010:127). Die woord “buitekantoor” is nie in die HAT gelys nie. Aangesien dikwels 

ook na buitekantore verwys word as satellietkantore, is die betekenis van die woord 

“satelliet” nageslaan. In die HAT word dit beskryf as “iets wat van 'n ander afhanklik 

is” (Odendal & Gouws, 2010:977). Hoewel die woord “satellietkantoor” ook nie in die 

HAT voorkom nie, kom “satellietkampus” wel daarin voor en dit word soos volg 

omskryf: “Tweede of volgende kampus wat in sommige opsigte afhanklik is van die 

hoofkampus waar die sentrale administrasie gevestig is” (Odendal & Gouws, 

2010:977).   

Gegewe dié omskrywings kan 'n buitekantoor gedefinieer word as 'n kantoor weg van 

(buite) die hoofkantoor, wat steeds in 'n mate afhanklik is van die hoofkantoor waar 

die sentrale administrasie geleë is. Die HAT (Odendal & Gouws, 2010:500) definieer 

'n “joernalis” as iemand wat redaksiewerk doen en bydraes lewer vir 'n publikasie, 

veral 'n koerant. 'n “Dagblad” is volgens die HAT 'n koerant of 'n nuusblad wat elke 

weekdag verskyn (Odendal & Gouws, 2010:141). 

Werksdefinisie: Uit bostaande word die groep mense (buitekantoorjoernaliste) wat in 

hierdie studie bestudeer word, soos volg gedefinieer: Een persoon wat permanent/vas 

aangestel is om bydraes (berigte) te skryf vir 'n koerant wat elke weekdag in Suid-

Afrika verskyn, vanaf 'n bepaalde streek of provinsie weg van die koerant se 

hoofkantoor waar die sentrale administrasie geleë is, selfstandig vanuit 'n 

eenmankantoor en sonder die hulp van ander joernaliste. 

Buitekantoorjoernaliste is dus as't ware hul eie nuusredakteurs omdat hulle op hulself 

aangewese is, afsonderlik funksioneer en daagliks nuusbesluite maak wat tradisioneel 

eerder deur die nuusredakteur ('n frontliniebestuurder) gemaak word.  

In haar doktorale proefskrif oor bestuursvaardighede waaroor frontliniebestuurders in 

hoofstroommedia moet beskik, wys Steyn (2006:339) ook op die belangrikheid van 

doeltreffende selfbestuur in 'n omgewing waar hulpbronne minder word en die 

werklading groter.  
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Hieruit vloei die vraag dan hoe doeltreffende selfbestuur in die buitekantoor van 'n 

dagblad bewerkstellig kan word. Die fokus van dié studie is om vanuit die teoretiese 

onderbou van die stelselteorie te kyk hoe joernaliste in die buitekantore van Suid-

Afrikaanse dagblaaie die proses van nuusgenerering kan bestuur om 

gehalteberiggewing te bevorder.  

Vir die joernalis is daar verskeie faktore binne die nuusorganisasie waar hy/sy werk 

én elemente in die groter omgewing wat 'n invloed kan hê op nuus- en selfbestuur, en 

gevolglik die gehalte van werk wat eindelik gelewer word. Osorio (2005:36) sê die pers 

is deel van 'n groter kulturele sisteem en dat dit self ook 'n element van kulturele 

oordrag is. Die stelselteorie, oftewel sisteembenadering, kan dus uiters geskik wees 

om dié interaksie te ondersoek omdat 'n koerant 'n geïntegreerde stelsel bestaande 

uit verwante stelsels is (Swanepoel, 2012:64; Luhman, 2013:43; Parsons, 1991:5-6). 

1.4 STELSELBENADERING 

Volgens Luhman (2013:26-27) is die kern van die sisteembenadering om te kyk na die 

handhawing van 'n sekere balans of bestendigheid binne 'n stelsel en hoe en waardeur 

dit versteur kan word. Dit bekyk ook hoe 'n stelsel steeds bestendig kan wees, al word 

dit erg deur versteurings beïnvloed. 

Interessant genoeg kan wanbalans en erge versteurings soms juis 'n voorvereiste vir 

bestendigheid wees (Luhman, 2013:30). Dink byvoorbeeld aan noodsaaklike 

veranderinge wat koerante moet maak te midde van 'n groeiende digitale era. Dis 

dikwels ongemaklik en kan tot erge versteurings op die kort termyn lei, onder meer 

bedankings en afleggings. Op die lang termyn is dit egter noodsaaklik vir die 

bestendigheid en behoud van die nuusorganisasie. Sogenaamde oop stelsels soos 

dié van 'n nuusorganisasie is juis gegrond op die verhouding tussen die stelsel en sy 

omgewing. Hierdie verhouding is nooit staties nie, maar word gekenmerk deur 

dinamiek en voortdurende veranderinge (Luhman, 2013:43).  

Swanepoel (2012:21) meen 'n sisteem-en-prosesgegronde benadering is uiters geskik 

om mediabestuur te ondersoek: Dit erken eerstens die verhouding tussen die 

nuusorganisasie en die eksterne omgewing, en identifiseer en bekyk tweedens al die 

komponente wat tydens die proses van nuusskepping op mekaar inwerk om die 

eindproduk/uitset te skep. Die stelselteorie as teoretiese vertrekpunt kan dus ook 

nuttig wees in hierdie studie oor die bestuur van prosesse in 'n buitekantoor. Só is 'n 

buitekantoor deel van die groter stelsel van die nuusorganisasie, asook die breër 

samelewingskonteks waarbinne die koerant funksioneer.   

Rucker en Williams (1974:8) meen die ideale bestuursmodel binne die 

nuusorganisasie is waar die onderskeie afdelings (onder meer die redaksie en die 

advertensie-afdeling) eie hoofde het wat aan hul gesamentlike hoof rapporteer, maar 

dat elke afdelingshoof volle outoriteit het oor die groep mense wat hy/sy bestuur.  
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Die voordeel hiervan is dat dit 'n balans skep tussen beheer oor verskillende afdelings 

en vryheid daarbinne (Rucker & Williams, 1974:8). Dié model word vandag nog wyd 

toegepas in nuusorganisasies. Dit word trouens uitgebrei om 'n soortgelyke konteks 

te skep vir mense wat binne die groter organisasie in buitekantore werk –  hulle 

rapporteer steeds aan die hoofkantoor, maar het 'n groter mate van vryheid as hul 

kollegas wat in die hoofkantoor werk. Hierdie konsep kan aan die hand van kleiner 

wordende sirkels beskryf word.  

Eerstens is daar 'n nuusorganisasie soos Media24 waarvan dagblaaie soos Beeld, 

Die Burger en Volksblad asook die webblad Netwerk24.com deel is. Netwerk24 word 

gevoed met nuus van joernaliste wat by dié dagblaaie en by die Sondagblad Rapport 

werk. Op grond van die maatskappy se organogram soos in Januarie 2017 

(aanhangsel 1) kan die stelsel soos volg aan die hand van sirkels binne sirkels beskryf 

word.  

Die sogenaamde supersirkel verteenwoordig elemente in die groter omgewing wat 

self- en nuusbestuur kan beïnvloed, onder meer die politiek, ekonomie, maatskaplike 

faktore en ras- en taalgroeperinge. Die groter maatskappysirkel is dié van Media24, 

terwyl die kleiner sirkels daarbinne onderskeidelik die bestuurstrukture, koerante en 

afdelings binne die koerante uitbeeld. Wat die bestuurstrukture betref, beweeg dit van 

die uitvoerende hoof, wat oorkoepelend in beheer van al die afdelings is, na die 

bestuurshoof oor al die koerante, na individuele koerantredakteurs en eindelik na 

nuusredakteurs wat joernaliste op grondvlak bestuur. Die joernaliste word ook in twee 

kleiner sirkels verdeel – dié wat in die hoofkantoor gestasioneer is en dié wat vanuit 

buitekantore werk en aan die hoofkantore rapporteer.  

Figuur 1: Sirkelanalogie van 'n buitekantoor as stelsel binne stelsels (Bron: Media24-

organogram, Januarie 2017, aanhangsel 1). 
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1.5 ALGEMENE NAVORSINGSVRAAG  

Uit die probleemstelling hierbo spruit dan ook die algemene navorsingsvraag in die 

studie: Watter prosesse behoort die joernalis binne die konteks van 'n stelselteorie in 
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die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad te volg om nuus doeltreffend te 

bestuur om uiteindelik berigte van goeie gehalte te lewer?  

1.5.1 Spesifieke navorsingsvrae 

Die spesifieke navorsingsvrae wat uit die bostaande algemene navorsingsvraag 

spruit, is: 

1.5.1.1: Wat behels nuusbestuur in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad, 

bekyk teen die agtergrond van die stelsel-en-prosesgegronde benadering, asook  

gehaltebestuursbeginsels? 

1.5.1.2: Hoe kan nuus in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad prosesmatig 

bestuur word binne die raamwerk van die stelselteorie en 

gehaltebestuursbenaderings?  

1.5.1.3: Watter riglyne kan gestel word vir die prosesmatige bestuur van nuus in 'n 

buitekantoor, binne die raamwerk van 'n stelselteorie en gehaltebestuursbenaderings? 

1.6. DOELSTELLINGS 

Om die bostaande navorsingsvrae te kan beantwoord, word die volgende doelstellings 

vir die studie gestel: 

1.6.1 Algemene doelstelling 

Die algemene doelstelling van hierdie studie is om te bepaal watter prosesse die 

joernalis binne die konteks van 'n stelselteorie in die buitekantoor van 'n Suid-

Afrikaanse dagblad behoort te volg om nuus doeltreffend te bestuur, om uiteindelik 

berigte van goeie gehalte te lewer. Kortweg kom dit daarop neer om riglyne daar te 

stel vir die prosesmatige bestuur van nuus in 'n buitekantoor, binne die raamwerk van 

die stelselteorie. Die studie het nié ten doel om die gehalte van beriggewing te 

evalueer of te beoordeel nie.  Die aanname word gemaak dat indien die proses van 

nuusbestuur doeltreffend uitgevoer word, behoort dit te lei tot nuusberigte van 'n goeie 

gehalte.  

1.6.2 Spesifieke doelstellings  

1.6.2.1:  Om te bepaal wat nuusbestuur in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse 

dagblad behels, bekyk teen die agtergrond van die stelsel-en-prosesgegronde 

benadering, asook  gehaltebestuursbeginsels. 

1.6.2.2: Om te bepaal hoe nuus in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad 

prosesmatig bestuur kan word binne die raamwerk van die stelselteorie en 

gehaltebestuursbenaderings.  

1.6.2.3: Om riglyne te bepaal vir die prosesmatige bestuur van nuus in 'n buitekantoor, 

binne die raamwerk van 'n stelselteorie en gehaltebestuursbenaderings. 
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1.7 TEORETIESE ARGUMENTE   

Die volgende sentrale teoretiese stellings (STS) is geformuleer: 

 STS1: Die buitekantoor van 'n dagblad vorm binne die konteks van die stelselteorie 

'n oop sisteem wat deel vorm van en skakel met onder meer die groter 

maatskappystelsel (die hoofkantoor), asook die groter samelewing (Swanepoel, 

2012:64; Luhman, 2013:43; Parsons, 1991:5-6). Hierdie verhouding word 

gekenmerk deur dinamiek en voortdurende veranderinge (Luhman, 2013:43). 

Osorio (2005:36) sê die pers is deel van 'n groter kulturele sisteem en dat dit self 

ook 'n element van kulturele oordrag is. Dit weerspieël én skep gemeenskappe 

(Ginsburg, 2005:17). Dié verweefdheid van sisteme binne 'n oop stelsel beteken 

dat die een die ander noodwendig op verskeie vlakke sal beïnvloed. Sisteme wat 

in wisselwerking met mekaar is, kan ook 'n invloed hê op die manier waarop sekere 

prosesse uitgevoer word en gevolglik bepalend wees vir die gehalte van die 

uiteindelike produk (in hierdie geval berigte in koerante en op webwerwe). Hierdie 

aspekte word in hoofstuk 1 (inleiding) en hoofstuk 2 (literatuurstudie) bespreek.  

 STS2: Uit literatuur oor joernalistiek en die gehalte daarvan blyk daar is kern-

elemente wat algemeen aanvaar word noodsaaklik is vir gehaltejoernalistiek (sien 

hoofstuk 2 en 3). Dit sluit in betroubaarheid en geloofwaardigheid (Brants, 2013:18; 

23-24; Cole & Harcup, 2010:128). Objektiwiteit is ook 'n kernelement en word 

volgens literatuur oor die onderwerp dikwels op grond van die volgende 

eienskappe beoordeel: billikheid, onbevooroordeeldheid, feitelikheid, onderskeid 

tussen feit en mening, akkuraatheid, die raadpleging van verskillende bronne, 

sosiale aanspreeklikheid, openbare belang, tydige en relevante inligting, 

doeltreffendheid (soveel moontlik inligting in so min moontlik ruimte) en die kritiese 

volging van die regering en ander belangrike instansies (Rucker & Williams, 

1974:401; Stovall, 2005:19; 168;  463; Meyer, 2010:228; Cole & Harcup, 2010: 

129; Brants, 2013:18-22;  Broersma, 2013:32; Witschge, 2013:167; Hanitzsch, 

2013:201; 419 en Schoenbach & Van der Wuff, 2014a:437). Die genoemde 

aspekte sal ook in hoofstuk 1 (inleiding), hoofstuk 2 en 3 (literatuurstudie), hoofstuk 

4 (die metodehoofstuk) en hoofstuk 5 (die empiriese hoofstuk) ter sprake kom 

omdat dit eienskappe van gehalteberiggewing is: Dus is berigte wat oor dié 

eienskappe beskik, die veronderstelde gevolg indien nuusgenereringsprosesse 

doeltreffend uitgevoer word.  

 STS3: Die voordeel van die stelselteorie is dat dit die dekonstruksie van 'n 

organisasie of prosesse moontlik maak om dit makliker te kan bestuur en 

bestudeer, uiteindelik om die gehalte van die eindproduk te verbeter (Swanepoel, 

2012:207). In haar model vir gehaltebestuur by gemeenskapskoerante 

dekonstrueer Swanepoel (2012:206) redaksionele prosesse tot beplanning, 

produksie, nuusinsameling, skryf en redigering. Al dié prosesse, behalwe 

produksie) word ook in buitekantore gevolg.  Hierdie aspekte sal in hoofstuk 3 
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(literatuurstudie), hoofstuk 4 (die metodehoofstuk) en hoofstuk 5 (die empiriese 

hoofstuk) ter sprake kom omdat dit as riglyn gebruik sal word vir elemente wat in 

die vraelys aan deelnemers getoets word.  

In hierdie studie sal gepoog word om te bepaal watter prosesse joernaliste in 

buitekantore volg om faktore wat die gehalte van hul werk beïnvloed, te bestuur. 

Voorts sal dan gepoog word om voorstelle te maak (dus riglyne daar te stel) oor hoe 

die genoemde prosesse verbeter kan word om 'n gehalte-eindproduk te skep.  

1.8 NAVORSINGSBENADERING  

'n Kwalitatiewe benadering is geskik vir 'n studie soos hierdie, onder meer omdat 

kwalitatiewe navorsingsmetodes geskik is wanneer 'n samelewingsverskynsel 

ondersoek word vanuit die deelnemers se eie perspektief en subjektiewe ervaring van 

hul leefwêreld (Bogdan & Taylor, 1998:3-4). Hierdie studie is juis so 'n poging om in 

die subjektiewe werkswyse van individuele joernaliste in buitekantore patrone te vind 

wat gebruik kan word om riglyne daar te stel vir die prosesmatige bestuur van 'n 

buitekantoor. 

In 4.2 sal in fyner besonderhede bespreek word wat die verskille tussen 'n kwalitatiewe 

en 'n kwantitatiewe benadering is en hoekom hierdie studie in verskeie opsigte 

voldoen aan die vereistes vir 'n kwalitatiewe studie.  

Geldigheid en betroubaarheid bly egter steeds 'n belangrike vereiste vir kwalitatiewe 

studies, al kan dit nie noodwendig in wiskundige terme gemeet word soos in die geval 

van kwantitatiewe studies nie.   

1.8.1 Geldigheid en betroubaarheid  

Die kernbeginsel van betroubaarheid is dat dieselfde navorsingsmetode herhaal moet 

kan word om dieselfde resultate op te lewer (Flick, 2014:481-483). Geldigheid weer is 

die mate waarin die navorser se uitbeelding of konstruksie van die werklikheid 

empiries gegrond is (Flick, 2014:483-486).  

In hoofstuk 4.2.1 sal die verkryging van geldigheid en betroubaarheid in kwantitatiewe 

teenoor kwalitatiewe studies breedvoerig bespreek word. Eindelik kom Flick 

(2014:483-486) tot die gevolgtrekking dat geldigheid nooit met 100% sekerheid bepaal 

kan word in kwalitatiewe studies nie, maar beoordeel word op grond van die 

geloofwaardigheid van die studie in geheel.  

Flick (2014:483-486) argumenteer vanuit hierdie uitgangspunt dat geldigheid in 

kwalitatiewe studies beoordeel word op grond van eerstens hoe die data ingesamel 

word, en tweedens hoe die verskynsel aangebied en watter aannames daaruit 

gemaak word. 'n Belangrike maatstaf is die mate waarin die navorser se voorstelling 

gegrond is op hoe die deelnemers verskynsels voorgestel of aangebied het.  
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Die riglyne wat 'n navorser kan volg tydens 'n kwalitatiewe studie om 'n aanvaarbare 

vlak van geldigheid en betroubaarheid te verseker, sal volledig in 4.2.1 uiteengesit 

word. Dit word voorts egter kortliks opgesom.  

1.8.2 Triangulasie 

Verskillende navorsingsmetodes wat in hierdie studie toegepas is, naamlik 'n 

literatuurstudie, vraelys en opvolgonderhoude, sal volledig in hoofstuk 4 beskryf word. 

Dié gebruik van verskillende metodes wat daarop gemik is om resultate met mekaar 

te korreleer, staan bekend as triangulasie (Tashakkori & Teddlie, 2010:9; 307; 365). 

Die konsep en verskillende soorte triangulasie sal volledig in 4.2.2 beskryf word.  

1.8.3 Literatuurstudie 

Die omvattende literatuurstudie wat gedoen is, sal in 4.3 volledig bespreek word. Die 

belangrikste aspekte hiervan is eerstens dat 'n Nexus-soektog geen vorige studies 

kon opspoor wat die vraagstuk van die bestuur van nuusprosesse in die buitekantoor 

van 'n dagblad ondersoek het nie. Tweedens is verskeie handboeke, akademiese 

tydskrif- en internetartikels en tersaaklike proefskrifte en verhandelings geraadpleeg 

om vertroud te raak met gepubliseerde materiaal oor die studie-onderwerp.  

Uit die bestudeerde literatuur is derdens kernelemente geïdentifiseer waaraan 

gehaltejoernalistiek gemeet word (Rucker & Williams, 1974:401; Stovall, 2005:19; 

Meyer, 2010:228; Harcup, 2010:128-129; Brants, 2013; Cole & Broersma, 2013:32;  

Hanitzsch, 2013:201; 419; Witschge, 2013:167 en Schoenbach & Van der Wuff, 

2014a:437).  

Hier moet egter weer benadruk word, soos gestel in 4.3: dié elemente is nie as sulks 

ondersoek of beoordeel in die studie nie. Die studie het ten doel om prosesse te 

identifiseer wat buitekantoorjoernaliste volg om nuus uit hul streek te produseer. Soos 

reeds genoem, word die aanname gemaak dat indien hierdie prosesse doeltreffend 

uitgevoer word, die noodwendige gevolg gehalteberiggewing sal wees waarin die 

elemente hierbo teenwoordig sal wees.  

'n Vraelys en onderhoude is gebruik om te toets of die deelnemers die geïdentifiseerde 

prosesse en take vir daaglikse bestuur in die buitekantoor van 'n dagblad uitvoer en 

indien wel, hoe. Vrae is ook ingesluit om te bepaal of hulle die insette het wat nodig is 

om die prosesse van begin tot einde te kan deurvoer.     

1.8.4 Vraelys 

In 4.5.1 sal die verskil tussen gestruktureerde en semi-gestruktureerde vraelyste 

volledig verduidelik word, met die gevolgtrekking dat semi-gestruktureerde, oop-

einde-vraelyste 'n geskikte metode is vir 'n kwalitatiewe studie soos hierdie omdat die 

doel hier nie is om data te kwantifiseer nie (Du Plooy, 2009:108). Die vraelys in hierdie 

studie (sien aanhangsel 5) bevat vooraf geformuleerde vrae waaroor die deelnemers 
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vryelik kan praat en waaroor hulle kan uitwei (Denzin & Lincoln, 2000:649-653; Du 

Plooy, 2009:198-199). 

In 4.4 sal ook volledig uiteengesit word watter soort steekproef gedoen is om 

deelnemers vir hierdie studie te kies en hoekom dit geskik is. 'n Nie-ewekansige, 

doelbewuste steekproef is hier gedoen waar deelnemers gekies is op grond van 

sekere kriteria sodat die doelwitte van die studie ten beste bereik kan word (Lindlof & 

Taylor, 2011:115-117; Du Plooy, 2009:122-123; Bailey, 1994:96).  

Hier was die kriteria dat die deelnemers buitekantoorjoernaliste by Suid-Afrikaanse 

dagblaaie vir algemene nuus moes wees. Die deelnemers is aansluitend hierby ook 

gekies weens die baie spesifieke situasie waarin hulle hulself bevind (Lindlof & Taylor, 

2011:115). In hierdie studie is die situasie die omstandighede van spesifiek 

buitekantoorjoernaliste en nie dié van byvoorbeeld 'n spesialisjoernalis of een wat by 

die maatskappy se hoofkantoor in 'n stad gestasioneer is nie. So 'n betreklik klein 

steekproef is aanvaarvaar wanneer inligting oor 'n klein teikengroep ingesamel word 

(Du Plooy, 2009:122-123).  

In Suid-Afrika was daar met die aanvang van hierdie studie in 2015 slegs 13 joernaliste 

wat aan die teikengroep-definisie van hierdie studie voldoen het. 

1.8.5 Onderhoude 

Semi-gestruktureerde, een-tot-een-onderhoude sal met die deelnemers gevoer word 

waar vrae in die vraelyste onvolledig of onbevredigend beantwoord is. Semi-

gestruktureerde onderhoude is gepas vir hierdie studie omdat dit, soos breedvoerig in 

hoofstuk 4 uiteengesit sal word, 'n kwalitatiewe, ondersoekende studie is waar 

dieptebegrip verkry wil word. Dié begrip sal gesoek word in die genoemde joernaliste 

se individuele terugvoering oor hoe hulle aspekte van hul daaglikse lewens binne die 

konteks van 'n buitekantoor bestuur. 'n Kwalitatiewe data-analise sal gedoen word om 

die terugvoering (uit die vraelys en onderhoude) te verwerk.  

1.9. STRUKTUUR VAN STUDIE 

Hoofstuk 1  

Konseptualisering: Hier word aandag gegee aan die agtergrond en konteks van die 

studie.  

Hoofstuk 2  

Literatuurhoofstuk: Hier sal die teoretiese onderbou van die stelselteorie, 

prosesbenadering in bestuur en gehaltebestuursmodelle breedvoering bespreek 

word. Hier sal ook kortliks verwys word na gehaltebeginsels in joernalistiek. 
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Hoofstuk 3  

Literatuurhoofstuk: Hier sal kerntake van buitekantoorjoernaliste geïdentifiseer 

word, asook die prosesse/aktiwiteite wat nodig is om hierdie kerntake uit te voer. 

Insette wat buitekantoorjoernaliste nodig het om die prosesse uit te voer, sal ook 

breedvoerig bespreek word.  

Hoofstuk 4 

Metodologie: Hier sal die navorsingsmetode volledig uiteengesit word. 

Hoofstuk 5 

Empiriese ontleding: Hier sal die navorsingsdata soos verkry uit die 

navorsingsmetodes ontleed, beskryf en bespreek word.  

Hoofstuk 6  

Slot en gevolgtrekking: Hier sal die finale gevolgtrekkings gemaak asook bespreek 

word hoe die doelstellings bereik is. Die algemene navorsingsvraag sal ook hier 

bespreek word.  

Bronnelys 
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HOOFSTUK 2 

STELSELTEORIE, PROSESSE EN PROSESMATIGE 

BESTUUR 

2.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is ter agtergrond van die studie opsommend verwys na 

verskillende faktore, onder meer tegnologiese vooruitgang, wat veroorsaak dat die 

hedendaagse joernalis onder groot druk verkeer.  

Teen dié agtergrond word die stelselteorie in afdeling 2.2 as metateoretiese raamwerk 

vir die studie vasgelê deur middel van 'n omvattende literatuurstudie. Hier sal spesifiek 

gefokus word op prosesse as deel van die stelselbenadering, en 

gehaltebestuursbeginsels. In die hoofstuk sal ook kortliks verwys word na gehalte as 

beginsel in die joernalistiek (sien hoofstuk 3 vir volledige bespreking).   

Die oogmerk met die bespreking van die aspekte hierbo is om die eerste spesifieke 

navorsingsvraag van die studie (1.5.1.1) te beantwoord:Wat behels nuusbestuur in die 

buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad, bekyk teen die agtergrond van die 

stelsel-en-prosesgegronde benadering, asook  gehaltebestuursbeginsels? 

2.2 STELSELTEORIE 

In hierdie afdeling word die stelselteorie in die breë beskryf, asook hoe dit van 

toepassing is op die omgewing waarbinne die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse 

dagblad hom bevind.  

2.2.1 Ontstaan en agtergrond   

Die Oostenrykse wetenskaplike Ludwig Von Bertalanffy het die algemene stelselteorie 

in 1940 die eerste keer ontwikkel as 'n teorie oor die organisme as 'n oop stelsel (Roth, 

1992; Hendrickson & Tankard, 1997, soos aangehaal deur Swanepoel, 2012:58). Von 

Bertalanffy het die ingewikkeldheid van 'n lewende stelsel beklemtoon, sowel as die 

verbondenheid van dele daarvan. Hy het geredeneer indien 'n mens die aard van die 

dele verstaan, sal dit ook help om die aard van die objek of gebeurtenis as geheel (die 

stelsel) te verstaan.  

Die stelselteorie is later na ander velde uitgebrei, onder meer politiek (Swanepoel, 

2012:58). Die stelselbenadering tot bestuur het in die 1950’s posgevat in weerwil van 

die bestaande praktyke waar net op sekere aspekte van maatskappyfunksies in 

isolasie gefokus is (Cronjé et al., 2000:117; Swanepoel, 2012:58). Vanuit 'n 

stelseloogpunt kan bestuur nou 'n ewewig tussen die verskillende onderdele van die 

onderneming en sy omgewing bewerkstellig (Cronjé et al., 2000:117). Dit het veral in 

die 1980’s gewild geword om bestuur vanuit dié oogpunt te beskou.  
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Die oorspronklike stelselbenadering het dus van sy ontstaan in die fisiese 

wetenskappe met die lewende organisme as vertrekpunt ontwikkel tot 'n veel wyer 

benadering wat enige stelsel kan beskryf. Hierdie wyer benadering wat uit die 

aanvanklike natuurwetenskaplike stelselteorie voortgevloei het, word dikwels ook 

beskryf as die sogenaamde kompleksiteitsteorie/nielineêre dinamiek. 

2.2.2 Nielineêre dinamiek 

Die nielineêre stelselbenadering het aanvanklik uit die wiskundige wetenskappe 

ontstaan om onvoorspelbare en ingewikkelde verskynsels te bereken (Capra, 

2005:33-35; Walby, 2007:454-455; Annenberg Learner, 2017). Volgens Capra 

(2005:34-35) is die studie van nielineêre stelsels dikwels vermy omdat dit wiskundig 

moeilik is om te beskryf, maar het die ontwikkeling van rekenaartegnologie die 

afgelope 30 jaar gehelp om wiskundige metodes te vind om nielineêre stelsels te 

beskryf (Nowotny, 2005:16).  

Die term “nielineêre stelsels” is ontwikkel om die teendeel te beskryf van wat in 

wiskundige terme bekend staan as 'n lineêre verhouding. 'n Lineêre verhouding is 

tipies een waar, indien twee insette gekombineer word, die uitset altyd die som van 

hierdie twee insette sal wees: Die hele stelsel is dus gelyk aan die som van sy dele 

(Hardesty, 2010).  

 

In so  'n stelsel is daar  'n  proporsionele verhouding tussen die grootte of belangrikheid 

van veranderlikes en die uitkoms: 'n  Groot verandering sal groot gevolge vir die stelsel 

inhou en klein veranderinge sal klein gevolge inhou (Capra, 2005:34-35; Walby, 

2007:454-455). Dié voorspelbaarheid maak dit moontlik om sulke berekeninge in 'n 

reguit lyn voor te stel – vandaar die term “lineêre stelsel/verhouding”.  

 

'n Nielineêre stelsel/verhouding is in teenstelling hiermee volgens 

businessdictionary.com en dictionary.com se definisies 'n “stelsel waar die uitwerking 

van eksterne faktore (insette) nie presies bereken kan word nie” (eie vertaling). 

Volgens dié definisie is die geheel juis nié die presiese som van die dele nie, 

veranderinge is nie direk in verhouding tot insette nie en wiskundige ontledings kan 

dit nie beskryf nie (Walby, 2007:459). Hier is ook nie 'n duidelike verband tussen 

oorsaak en gevolg nie en klein veranderinge kan groot gevolge hê (Walby, 2007:454-

455).  

 

Met die koms van die chaosteorie in die 1970's is die konsep van nielineêre stelsels 

uitgebrei vanaf die wiskunde na ander samelewingsfere soos die regering en selfs die 

alledaagse lewe om die onvoorspelbaarheid daarvan te beskryf (Nowotny, 2005:16).  

Die doel met dié beskrywings is om met wetenskaplike metodes orde in oënskynlike 

chaos te vind (Walby, 2007:456). Een van die kernuitgangspunte van die 

kompleksiteitsteorie is dat daar 'n verborge orde in die gedrag van komplekse stelsels 

is, asook bepaalde reëls waarvolgens dié stelsels hul eie orde skep.  
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Die nielineêre stelselteorie/kompleksiteitsteorie beweeg voorts weg van die 

uitgangspunt dat stelsels in 'n bepaalde hiërargie tot mekaar staan en een dus 

ondergeskik is aan 'n ander, na die uitgangspunt dat stelsels 'n interverwante netwerk 

van stelsels vorm wat mekaar wedersyds beïnvloed (Walby, 2007:459).  

 

Cham en Johnson (2007) beskryf die kompleksiteitsteorie in die lig hiervan as 'n 

holistiese benadering waar stelsels bekyk word op grond van verbintenisse en 

wisselwerking tussen die verskillende dele, asook hul verhouding tot mekaar en die 

omgewing waarin hulle bestaan. Die stelsel word dus nie meer vereenvoudig tot die 

som van sy dele nie, maar daar word gefokus op die verhouding tussen die elemente 

eerder as die elemente self.  

  

Die volgende kenmerke van nielineêre stelsels kan in die lig van bostaande 

geïdentifiseer word (Nowotny, 2005:16; Capra, 2005: 34-35; Walby, 2007:456; Cham 

& Johnson, 2007; Reference for Business, 2017).  

 

 Verskillende interafhanklike elemente en stelsels wat in wisselwerking met 

mekaar is en as 'n eenheid funksioneer.  

 

 Selforganiserend: Die verskillende elemente en stelsels werk dikwels onbepland 

en onwetend volgens inherente reëls saam om 'n bepaalde orde te skep. Dié 

reëlmaat is dikwels verborge, maar dit kan deur wetenskaplike studie beskryf word. 

 

 Onvoorspelbaarheid en voortdurende verandering: Die elemente en stelsels 

pas by mekaar aan en verander mekaar in reaksie op hul omgewing. Klein 

gebeure/insette kan groot gevolge hê. Toekomstige gedrag kan nie met sekerheid 

voorspel word nie. 

 

Cham en Johnson (2007) gebruik juis die voorbeeld van die tradisionele 

nuusorganisasie as 'n stelsel wat vóór die koms van rekenaartegnologie en die internet 

grootliks alleen verantwoordelik was vir die insameling en verspreiding van nuus. 

Binne die konteks van die stelselteorie was dit 'n taamlik hiërargiese stelsel waar nuus 

van die nuusorganisasie na die algemene publiek afgewentel het. Nou het dié stelsel 

meer kompleks en interaktief geword deurdat die publiek self ook nuus insamel en 

versprei deur middel van onder meer sosiale netwerke. 

  

'n Nielineêre benadering is dus 'n gepaste uitgangspunt om die nuusorganisasie as 

stelsel te bestudeer en patrone daarin te soek omdat die hedendaagse 

nuusorganisasie by uitstek deel is van 'n ingewikkelde omgewing waar verskeie 

stelsels in wisselwerking met mekaar is om nuus te skep en te versprei. Hierdie 

wisselwerking word gekenmerk deur onvoorspelbaarheid en voortdurende 

veranderinge. Die uitdaging is egter om patrone te vind in bepaalde prosesse binne 
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die nuusorganisasie, in wisselwerking met ander stelsels wat oorvleuel met die 

nuusorganisasie.  

 

Dié studie is juis 'n poging om binne die konteks van 'n komplekse, nielineêre stelsel 

reëlmatigheid te vind in die uitvoer van spesifiek prosesse in die buitekantoor van 'n 

dagblad wat eindelik meewerk om berigte van 'n goeie gehalte as uitset te verkry. 

Cham en Johnson (2007) meen juis deur sulke prosesse te bestudeer kan metodes 

ontwikkel word om te voorspel hoe komplekse stelsels funksioneer.  

 

Bowman en Willis (2003:10-12) illustreer aan die hand van figuur 2 en 3 die verskil 

tussen 'n lineêre en nielineêre stelsel binne die konteks van 'n nuusorganisasie. 

Lineêre stelsels word hier in 'n reguit lyn voorgestel om die hiërargiese aard en 

voorspelbaarheid daarvan uit te beeld. Inligting oor produkte en nuus vloei net in een 

rigting van adverteerders en nuusbronne via die mediaorganisasie en sy verskeie 

nuusplatforms, na 'n massagehoor. In figuur 3 kan egter gesien word hoe die 

nielineêre stelsel verskil deurdat dit 'n netwerk van interverwante stelsels vorm wat 

mekaar wedersyds beïnvloed. Hier vloei nuus nie net in een rigting nie – die gehoor 

en verskillende platforms beïnvloed ook die keuse en aanbieding van nuus pleks van 

'n hiërargiese vloei van nuus, soos voorgestel in figuur 2, waar die verbruiker net kry 

wat aan hom gegee word.   

 

 

 
Figuur 2: Lineêre stelsel 

Bron: Bowman en Willis (2003:10-12) 
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Figuur 3: Nielineêre stelsel 

Bron: Bowman en Willis (2003:10-12) 

 

Parsons (2012:502) beskryf samelewingstelsels in aansluiting hierby as 'n oop, 

ingewikkelde proses van uitruiling tussen verskillende stelsels in die omgewing waar 

hulle funksioneer. Hierdie stelsels in die omgewing verwys na stelsels in die wydste 

én intiemste sin van die woord. Dit kan enigiets insluit van die breër  kulturele en fisieke 

omgewing tot baie kleiner substelsels binne die groter stelsel soos persoonlikhede van 

individue en interpersoonlike verhoudinge tussen rolspelers (Parsons, 2012:502). 

Enige samelewingstelsel, in hierdie studie spesifiek die buitekantoor van 'n Suid-
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Afrikaanse dagblad, is dus in wisselwerking met die groter omgewing en met talle 

substelsels binne die spesifieke samelewingstelsel.  

Volgens Luhman (2013:26-27) gaan dit by enige stelsel in wese daaroor om 'n sekere 

balans/bestendigheid te handhaaf en is daar altyd faktore in die omgewing wat dreig 

om dié bestendigheid te versteur. Die stelselteorie fokus dikwels op hoe vatbaar die 

stelsel is vir faktore wat die balans kan versteur en hoe stelsels daarin slaag om 

bestendig te bly ondanks faktore wat dit erg versteur (Luhman, 2013:26-27). Parsons 

(2012:502)  sê in dié verband daar is beduidende verskille tussen die struktuur en 

prosesse binne en buite enige stelsel en dat stelsels daarom altyd probeer om eie 

prosesse wat begrens word deur dít wat daarbuite gebeur, in stand te hou.  

Vervolgens word gekyk na die verskillende omgewings waarmee 'n stelsel in 

wisselwerking is.   

2.2.3 Stelsels en omgewings  

'n Stelsel se omgewing is enigiets buite die stelsel wat dit beïnvloed, soos die 

kompetisie, geografiese werklikhede en die kliënte se goedgesindheid (Swanepoel, 

2012:59). Uit 'n stelseloogpunt kan ook onderskei word tussen die organisasie as 

stelsel se taakomgewing (die onmiddellike omgewing waar die take uitgevoer word) 

en die kontekstuele omgewing (die makro-omgewing/eksterne omgewing wat buite die 

organisasie se bedrywighede val).  

Cronjé et al. (2000:65-66) beskryf die organisasie se taakomgewing ook as die mikro-

omgewing. Dit is faktore waaroor die bestuur betreklik goeie beheer het, soos die 

onderneming se doelwitte en hulpbronne.  

  

Die markomgewing is elemente wat net buite die onderneming aangetref word en 'n 

belangrike invloed op die organisasie het, soos verbruikers, mededingers en 

verskaffers. Swanepoel (2012:59,114) verwys na die markomgewing/intermediêre 

omgewing as die spesifieke, eksterne omgewing wat 'n direkte en onmiddellike impak 

op bestuur se aksies en besluitneming het, en direk tersaaklik is in die verwesenliking 

van 'n organisasie se doelwitte. Dié markomgewing skep geleenthede, maar kan ook 

bedreigings inhou (Cronjé et al., 2000:65-66).  

  

Die makro-omgewing is faktore buite die organisasie waaroor hy nie veel beheer het 

nie, maar wat die organisasie in 'n mindere of meerdere mate kan beïnvloed (Cronjé 

et al., 2000:65-66; Swanepoel, 2012:59). Makrofaktore sluit elemente in soos 

tegnologie, die groter ekonomiese omgewing, die sosiale of maatskaplike omgewing 

(wat mense se lewenswyse, gebruike en standaarde bepaal), die fisieke omgewing 

(byvoorbeeld geboue en plantegroei) en selfs die internasionale politiek.  

  

Die eksterne omgewing sluit dus 'n wye verskeidenheid behoeftes en invloede in wat 

die organisasie nie direk kan beheer nie (Swanepoel, 2012:60). By 'n suksesvolle 

organisasie is daar gereelde terugvoering en interaksie met die eksterne omgewing. 



23 

 

Die organisasie probeer die omgewing dikwels ook verstaan deur metodes soos 

marknavorsing.  

Uit eie ervaring (sien voetnota 1, hoofstuk 1) weet die navorser dat die mikro- of 

taakomgewing van die buitekantoor van 'n dagblad die kantoor is waaruit die joernalis 

werk. Dit sluit al die hulpbronne in wat nodig is om dag-tot-dag-take te verrig, onder 

meer 'n rekenaar, selfoon, voertuig, kamera en vaardighede wat strek van 

skryfvermoë tot die handhawing van goeie kontakte met nuusverskaffers. Faktore 

soos die organisasiekultuur, asook kommunikasie en verhoudings met kollegas, die 

nuusredakteur en redakteur is ook deel hiervan.   

Die buitekantoor se markomgewing is ook deel van die makro-omgewing omdat die 

buitekantoor min beheer daaroor het en dit buite die nuusorganisasie val. Dié 

elemente het egter steeds 'n beduidende invloed op die dag-tot-dag-uitvoering van 

take en sluit faktore in soos nuuskontakte, lesers en mededingers.  

Die makro-omgewing waaroor die buitekantoor nie beheer het nie, sluit onder meer in 

die ekonomie en veranderende tegnologie. In die buitekantoor van 'n dagblad kan al 

dié verskillende omgewings die nuusbestuursproses in 'n mindere of meerdere mate 

beïnvloed. Wanneer 'n rekenaar of selfoon byvoorbeeld breek, kan dit die proses van 

nuusinsameling, skryf van nuus en deurstuur van nuus belemmer of selfs onmoontlik 

maak. Wanneer nuuskontakte nie beskikbaar is nie, kan dit die beskikbaarheid van 

nuus negatief beïnvloed. Faktore in die makro-omgewing soos personeelvermindering 

weens ekonomiese faktore en tegnologiese vooruitgang kan die nuusbestuursproses 

ook beïnvloed.  

In figuur 4, gegrond op Cronjé et al. (2006:46) se uitbeelding van die samestelling van 

die sakeomgewing, word die beskrywing hierbo van die interaksie tussen die 

verskillende omgewings skematies uitgebeeld. Dit verduidelik die direkte en indirekte, 

asook wedersydse invloed wat die verskillende omgewings op mekaar het.   
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Figuur 4: Die organisasie en sy verskillende omgewings 
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In hoofstuk 3 word volledig aandag gegee aan watter prosesse en insette nodig is vir 

doeltreffende nuusbestuur binne die konteks van al dié omgewingsfaktore.  

2.2.4 Interaksie met die omgewing 

Stelsels word ook beskryf ten opsigte van die mate waarin dit in wisselwerking met die 

omgewing is. 'n Geslote stelsel het baie min interaksie met sy omgewing, byvoorbeeld 

'n kopieermasjien. In die geval van 'n oop stelsel is die grense deurdringbaar en 

moeilik om presies te definieer (Swanepoel, 2012:60). In sulke stelsels is daar 'n groter 

mate van wisselwerking met die eksterne omgewing, wat dikwels veranderinge tot 

gevolg het. So 'n stelsel se prestasie kan nie van sy omgewing geskei word nie. 

Luhman (2013:28) meen egter geen stelsel is heeltemal geslote nie omdat dit altyd in 

'n mindere of meerdere mate in wisselwerking met 'n omgewing is.  Stelsels kan 

volgens Cronjé et al. (2000:149) en Stoner en Freeman (1989:286-287) met 

betrekking tot blootstelling aan verandering in drie moontlike omgewings funksioneer. 

In 'n stabiele/bestendige omgewing is daar weinig veranderings of verwagtinge 

daarvoor, byvoorbeeld in 'n onderneming waar viole vervaardig word (Stoner & 

Freeman, 1989:69). In 'n onbestendige omgewing (byvoorbeeld die 

nuusorganisasie) is veranderinge algemeen, onder meer omdat mededingers 

voortdurend nuwe produkte voortbring en tegnologiese deurbrake die 

produksieproses of selfs die produk rewolusionêr verander (Stoner & Freeman, 

1989:69). Die derde en laaste soort omgewing waarin organisasies kan funksioneer, 

is die tegnologies oorheerste omgewing waar 'n bepaalde tegnologie die 

vernaamste onderbou vir die onderneming se produk uitmaak, byvoorbeeld 'n 

maatskappy wat selfone vervaardig.  

Die buitekantoor van 'n dagblad is tipies 'n onbestendige omgewing weens eerstens 

die onvoorspelbare aard van nuus, en tweedens die reeds genoemde groot invloed 

wat die mikro-, mark-/intermediêre en die makro-omgewing op die  

nuusbestuursproses kan hê. 

Dié definisie van die soort omgewing waarbinne 'n buitekantoor hom in die konteks 

van die stelselteorie bevind, sluit aan by die eerste sentrale teoretiese stelling (STS) 

(sien 1.7):  

Die buitekantoor van 'n dagblad vorm binne die konteks van die stelselteorie 'n oop 

stelsel wat deel vorm van en skakel met onder meer die groter maatskappystelsel (die 

hoofkantoor), asook die groter samelewing (Swanepoel, 2012:64; Luhman, 2013:43; 

Parsons, 1991:5-6). Hierdie verhouding word gekenmerk deur dinamiek en 

voortdurende veranderinge (Luhman, 2013:43). Dié verweefdheid van sisteme binne 

'n oop stelsel beteken dat die een die ander noodwendig op verskeie vlakke sal 

beïnvloed. Sisteme wat in wisselwerking met mekaar is, kan ook 'n invloed hê op die 

manier waarop sekere prosesse uitgevoer word en gevolglik bepalend wees vir die 

gehalte van die uiteindelike produk (in hierdie geval berigte wat buitekantoorjoernaliste 

vir koerante en webwerwe produseer). 
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In haar doktorale studie om 'n gehaltebestuursmodel vir gemeenskapskoerante te 

ontwikkel, maak Swanepoel (2012:62) die stelling dat gemeenskapskoerante 

interafhanklik van en nou verbonde is aan die gemeenskap waarin so 'n koerant 

funksioneer. Sy gebruik daarom die stelselteorie as makroteoretiese raamwerk in haar 

studie.  

Dieselfde geld 'n dagblad soos Beeld wat onder 'n baie spesifieke (Afrikaanse) gehoor 

in die noordelike provinsies van Suid-Afrika versprei word. Beeld is baie afhanklik van 

die lesers en gemeenskappe wat die koerant lees vir die nuus en die reaksie daarop. 

Buitekantoorjoernaliste funksioneer in baie opsigte soos gemeenskapsjoernaliste 

vanweë hul noue verbondenheid met die streek waarbinne hulle werk.  

Gibbons (2014:81) wys ook op die belangrikheid van koerante se interaktiewe rol met 

die groter omgewing: Omdat koerante soveel inligting bevat, speel hulle  'n sleutelrol 

om mense oor gebeure in te lig, politieke opvoeding te fasiliteer, te verseker dat 

politieke en ekonomiese rolspelers dopgehou kan word, openbare gesprekvoering en 

burgerlike deelname aan te moedig en  'n gemeenskapsgevoel te bewerkstellig.  

 

Terugvoering oor die organisasie se doen en late is 'n belangrike element van 

interaksie met die omgewing omdat dit die maatskappy help om te reageer op leemtes 

en behoeftes van die mark wat hy bedien en sodoende sy prestasie te verbeter. 

McNamara (in Swanepoel, 2012:60) sê hoogs doeltreffende organisasies het 'n oop 

stelsel waar terugvoering van die eksterne omgewing voortdurend verkry word. Een 

van die maniere om terugvoering in spesifiek die koerantomgewing te kry, is deur 

marknavorsing om onder meer vas te stel hoe die groter ekonomie en politiek 

(eksterne omgewing) die koerantomgewing beïnvloed en wat die lesers en 

adverteerders (die markomgewing) se behoeftes en impak op die organisasie is 

(Swanepoel, 2012:60).  

2.2.5 Doelwitte is die dryfkrag 

'n Belangrike dryfkrag agter die funksionering van 'n stelsel is om sekere doelwitte te 

bereik. Daarom beskryf Parsons (1991:5-6) enige samelewingstelsel as iets 

bestaande uit 'n verskeidenheid individuele rolspelers wat in wisselwerking met 

mekaar is om hulself op die beste moontlike manier te versterk. Dus het elk van die 

rolspelers, benewens 'n oorkoepelende doelwit van die groter stelsel, ook individuele 

doelwitte en dryfkragte.  

'n Stelsel kan volgens Swanepoel (2012:58) slegs werklik verstaan word wanneer 

bepaal kan word watter doelwitte bereik word deur die gebruik van watter hulpbronne. 

Daar moet dus bepaal kan word watter prosesse op verskillende vlakke nodig is om 

bepaalde doelwitte te bereik.  

Cronjé et al. (2000:39) wys daarop dat verskillende afdelings van 'n organisasie binne 

hul eie mikrostelsel daarna moet streef om hul eie doelwitte te bereik, maar 
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werksaamhede ook met die groter organisasie (ander afdelings) behoort te koördineer 

omdat almal in diens van die oorkoepelende doelwit staan.  

 

Dié werksaamhede moet dus afsonderlik en saam bestuur word deur verskeie 

prosesse. Dié prosesse word in afdeling 2.3 uiteengesit. 

2.3 PROSESSE  

In hierdie studie word spesifiek ondersoek watter prosesse in die dag-tot-dag- bestuur 

van nuus die joernalis in die buitekantoor van 'n dagblad kan volg om 

gehalteberiggewing te bevorder. Die doelwit wat hier nagestreef word, is dus 

doeltreffende nuusbestuur deur 'n prosesgegronde benadering te volg.  

  

Evans en Lindsay (2014:2015) beskryf 'n proses as 'n sekere volgorde van verwante 

aktiwiteite wat daarop gemik is om 'n bepaalde resultaat te bereik. Gewoonlik behels 

dit 'n kombinasie van mense, masjiene, toerusting, tegnieke, materiale en verbeterings 

in 'n gedefinieerde reeks stappe of aksies.   

  

Die drie grondliggende prosesse in 'n stelsel is (Cronjé et al., 2000:37; Swanepoel, 

2012:61):  

  

 Insette (“input”) behels die verkryging van hulpbronne uit die omgewing soos geld, 

fisieke fasiliteite, grondstowwe en mense (arbeid).  

 

 Verwerking (“throughput”/“transformation”) behels die gebruik en verfyning van 

insette. Dié transformasieproses behels nie net die fisieke produksieproses (die 

omskepping van insette tot produkte of dienste) nie, maar ook die bestuursproses 

(Cronjé et al., 2000:37). Die verwerkingsproses van uitsette betrek dus 

werknemers se werksaktiwiteite, bestuursaktiwiteite, asook tegnologiese en 

operasionele metodes. Dit is dus al die aktiwiteite wat die insette uit die omgewing 

tot produkte en dienste aan die omgewing verwerk (Cronjé et al., 2000:38).  

 

 Uitsette (“output”) is die eindresultaat wat na die omgewing (die gemeenskap) 

uitgevoer word (Cronjé et al., 2000:37; Swanepoel, 2012:61).   

  

Gitlow, Oppenheim en Levine, soos aangehaal deur Swanepoel (2012:21), definieer 

'n proses soos volg: “Dis 'n versameling interaktiewe komponente wat insette in 

uitsette verander deur waarde toe te voeg en 'n spesifieke doelwit in die missie te 

bereik. Dis nie net produksie-georiënteerd nie, maar sluit ook aspekte soos 

administrasie, instandhouding en verhoudings in.” (Eie vertaling.) 

  

Ook hier is die tipiese wisselwerking en interafhanklikheid van 'n oop stelsel sigbaar: 

Die organisasie/onderneming is afhanklik van die omgewing (gemeenskap) waarin hy 

bedrywig is om insette te kry. Daarenteen is die omgewing (gemeenskap) van die 
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sakeonderneming afhanklik om in sy behoeftes te voorsien in die vorm van uitsette 

(Cronjé et al., 2000:37). 'n Organisasie is dus 'n oop stelsel wat insette van die 

omgewing kry, dit prosesseer in die vorm van produksie of prosesse, dit probeer 

verstaan deur marknavorsing en dan die insette voorsien in die vorm van uitsette aan 

die omgewing (Swanepoel, 2012:61). Terugvoering van die omgewing help om dié 

proses voortdurend te verfyn en te verbeter. Terugvoering kan ook van die mikro- 

oftewel taakomgewing kom deur middel van prestasiebeoordeling van personeel. 

  

Dit sluit aan by Swanepoel (2012:96) se beskrywing van wat 'n proses behels binne 

die konteks van 'n media-organisasie: Dis 'n reeks aktiwiteite wat so 'n organisasie 

moet bemeester om die gehalte van sy inhoud en/of organisasie te bevorder. In die 

buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad sluit insette onder meer die joernalis en 

al sy/haar vaardighede, nuusgebeure (van verskillende bronne) en grondstowwe 

(infrastruktuur en toerusting om die werk te kan doen) in. Dié insette word deur middel 

van sekere prosesse verwerk tot nuusberigte (uitsette). 

  

Die interafhanklikheid van die organisasie van sy omgewing vir die verkryging van 

insette, die verwerking daarvan én die verbetering van die verwerkingsproses deur 

middel van insette, word in figuur 5 voorgestel op grond van Swanepoel (2012:60-61) 

se voorstellings hiervan. In die skets word met pyltjies aangedui hoe dié proses 

verloop vandat die verwerkingsproses begin. Dit dui ook aan dat die uitsette lei tot 

terugvoer van die interne en eksterne omgewings, en hoe dié terugvoer weer die 

gehalte en soort insette vir volgende prosesse kan bepaal of verskaf.  
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Figuur 5: Interne- en eksterne omgewing 
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In hierdie studie word spesifiek gefokus op die insette wat buitekantoorjoernaliste 

nodig het, asook die verwerking van dié insette met die uiteindelike doelwit/uitset om 

berigte van 'n goeie gehalte te lewer.  Die klem van hierdie studie val dus op die eerste 

twee grondliggende prosesse in 'n stelsel, naamlik insette en die verwerking daarvan. 

Die aanname word gemaak dat indien dié twee prosesse aan bepaalde vereistes 

voldoen, dit outomaties tot gevolg behoort te hê dat die gewenste uitset bereik sal 

word, naamlik berigte van 'n goeie gehalte. Die doel met hierdie studie is dus nié om 

die individuele gehalte van berigte te bepaal nie.  

  

Volgens Swanepoel (2012:207) is die voordeel van die stelselteorie dat dit die 

dekonstruksie van 'n organisasie of prosesse moontlik maak om dit makliker te kan 

bestuur en bestudeer, om uiteindelik die gehalte van die eindproduk te verbeter.  In 

hoofstuk 1 (sien STS3 in 1.7) is dié voordeel as een van die sentrale teoretiese 

standpunte geformuleer omdat dit verklaar hoekom 'n stelselbenadering geskik is as 

teoretiese raamwerk vir dié studie. Die algemene doelstelling van hierdie studie is juis 

om te bepaal watter prosesse die joernalis in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse 

dagblad binne die konteks van 'n stelselteorie kan volg om gehalteberiggewing te 

bestuur te midde van daaglikse uitdagings binne sy/haar organisasie én in die groter 

omgewing waar hy/sy werk. Kortweg kom dit daarop neer om riglyne daar te stel vir 

die prosesmatige bestuur van nuus in 'n buitekantoor, binne die raamwerk van die 

stelselteorie.  Die stelselteorie sal dus in hierdie studie toegepas word deur prosesse 

te ontleed wat buitekantoorjoernaliste in hul dag-tot-dag-taakverrigting volg, en dit te 

verfyn.  

Voorts kan strategieë dan ontwikkel word om prosesse wat gehalte-uitsette bevorder, 

toe te pas en selfs uit te bou. Prosesse wat gehalte-uitsette belemmer, kan weer 

verwyder of beter bestuur word. Hierdeur word dus beoog om navorsingsvraag 1.5.1.3 

te beantwoord:  

 Watter riglyne kan gestel word vir die prosesmatige bestuur van nuus in 'n 

buitekantoor binne die raamwerk van die stelselteorie en 

gehaltebestuursbenaderings? 

2.4 PROSESMATIGE BESTUUR 

In hierdie afdeling word kortliks gefokus op wat prosesmatige bestuur in die algemeen 

beteken, en meer spesfiek binne die konteks van die joernalistiek.  

2.4.1 Bestuur en nuusbestuur 

Cronjé et al. (2000:24) beskryf die bestuurswese as die wetenskaplike studie van hoe 

'n onderneming of 'n organisasie die hoogste moontlike opbrengs (uitset) kan verkry 

deur die laagste moontlike toevoer van produksiemiddele (insette).  

 

Hierdie skrywers (2000:32) wys in ooreenstemming met die stelselteorie daarop dat 

alle verskynsels binne of buite die onderneming 'n invloed op die bogenoemde 
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verlaging van koste of die verhoging van wins kan uitoefen, en dat die bestuurswese 

hom juis met dié vraagstukke besig hou.  Bestuur is dus die proses waardeur mense-

, geld-, fisiese en inligtingshulpbronne gebruik word om 'n organisasie se doelwitte te 

bereik (Du Toit, Mol, Van Reenen en Motlatla soos aangehaal deur  Swanepoel, 

2012:50; Cronjé et al., 2000:104).  Die bestuurswese ondersoek gevolglik praktyke 

wat help om 'n organisasie se doelwitte ten beste te verwesenlik – dis ook die fokus 

van dié studie. 

 

Cronjé et al. verduidelik bestuur staan sentraal tot dié praktyke of aktiwiteite omdat 

juis die bestuursproses dit op dreef kry en doelgerigte optrede moontlik maak (Cronjé 

et al., 2000:32).  Die kerndoel van bestuur is dus om gehalte en sukses te verseker. 

Dis 'n inherente, eeue oue sakebeginsel. Evans en Lindsay (2014:10-17) wys in hul 

oorsig oor die geskiedenis van gehaltebestuur daarop dat gehalte in die 

produksieproses deur die eeue heen belangrik was.  

 

Daar is bewyse gevind dat Egiptiese muurskilderye al omstreeks 1450 v.C. gemeet 

en geïnspekteer is. Stene waarmee piramides gebou is, is so presies gesny dat dit 

selfs vandag nog onmoontlik is om 'n mes se lem tussen die blokke in te druk. Dis 

duidelik: Die Egiptenare se sukses was te danke aan goeie ontwerp, die deurlopende 

gebruik van goed ontwikkelde boumetodes en prosedures, en presiese 

meetinstrumente (Evans & Lindsay, 2014:10-17). In Middeleeuse Europa was daar 

reeds vakmangildes bestaande uit onder andere meesters en leerlinge om te verseker 

dat hulle behoorlike opleiding kry.  

 

Statistiese gehaltebeheermetodes is vroeg in die 20ste eeu ontwikkel. In die 1980’s 

het 'n groeiende bewustheid van gehalte onder verbruikers begin ontstaan. 

Gehaltestandaarde het begin uitbrei na die dienssektor soos skole en hospitale. Uit 

die groeiende bewustheid van die belang van gehaltestandaarde is 

gehaltebestuursmodelle ontwikkel.   

 

Volgens Cronjé et al. (2000:118) en Garvin (soos aangehaal deur Swanepoel, 

2012:20) is die Total Quality Management - oftewel allesomvattende 

gehaltebestuursmodel (TQM) een van talle eietydse benaderings tot bestuur wat in 

die 1980’s en 1990’s ontstaan het in die soeke na redes hoekom Duitse en Japannese 

bestuurders soveel sukses in die VSA behaal het. Die bevinding was dat hulle behep 

is met gehalte op alle vlakke van die organisatoriese aktiwiteite.  

TQM het hieruit ontwikkel en behels 'n reeks benaderings en prosesse om 

gehaltedienste en -produkte binne 'n organisasie te lewer (Swanepoel, 2012:20-21). 

Dis in wese 'n mensgefokusde bestuurstelsel wat gemik is op die voortdurende 

toename in verbruikerstevredenheid waarby alle werknemers op verskillende vlakke 

betrek word (Evans & Lindsay, 2014:17). Hier word, tipies in die tradisie van die 

stelselteorie, van die veronderstelling uitgegaan dat gehalteprodukte en -dienste net 
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gelewer kan word indien die hele organisasie op elke vlak van die werkmag saamwerk 

om dié doelwit te bereik (Swanepoel, 2012:21,56).  

 

Volgens Swanepoel (2012) is daar baie literatuur oor gehaltebestuur in veral die 

korporatiewe wêreld, maar weinig oor spesifiek die mediabedryf en is studies oor 

gehaltebestuur in die media gefragmenteerd. Dít ondanks die feit dat bestuur in die 

mediabedryf al hoe belangriker word in 'n toenemend mededingende omgewing en 'n 

gebrek aan doeltreffende mediabestuur een van die faktore is wat gehalte in 

joernalistiek beïnvloed (Swanepoel, 2012:iii).  

Swanepoel (2012:21) meen 'n benadering soos TQM kan baie nuttig vir 

gemeenskapskoerante wees deurdat dit veral vir minder ervare 

nuuskantoorbestuurders duidelike en logiese prosesgegronde riglyne kan gee om in 

hul dag-tot-dag-aktiwiteite in werking te stel. In 'n buitekantooropset kan dit ook baie 

nuttig wees omdat joernaliste in sulke kantore grootliks op hulself aangewese is.  

Hier sal dus binne die konteks van die TQM-model gekyk word na spesifiek al die 

prosesse wat sulke joernaliste volg om gehalte-uitsette te verseker. TQM veronderstel 

dat elke werknemer moet streef na gehalte op elke vlak van aktiwiteit en proses wat 

gevolg word.  

Dit beteken dat buitekantoorjoernaliste van die begin van die nuusgenereringsproses, 

met ander woorde reeds wanneer insette vir latere verwerking verkry word, moet sorg 

dat dié insette van 'n goeie gehalte is. Daar is immers niemand wat daagliks vir hulle 

'n nuusopdrag gee en hulle voorsê hoe dit uitgevoer moet word nie. 'n 

Buitekantoorjoernalis is dus grootliks daarvoor verantwoordelik om self te besluit 

watter prosesse gevolg gaan word om sekere kerntake te verrig. Die kerntake en 

prosesse wat gevolg word om dit uit te voer, sal breedvoerig in hoofstuk 3 bespreek 

word.  

Soos reeds genoem, is die doelwit van hierdie studie nie om gehalte te meet nie, 

hoewel gehalteberiggewing die verwagte uitset behoort te wees indien die proses van 

nuusgenerering doeltreffend uitgevoer word. 

 

Voorts word dus slegs kortliks gefokus op hoe gehalte binne die konteks van 

joernalistiek beskryf word.  

2.5 WAT IS GEHALTE?  

Met die koms van die tegnologiese era in die 20ste eeu het gehalte toenemend 'n 

belangrike kwessie geword, terwyl al hoe meer mense toegang tot produkte en dienste 

begin kry het wat voorheen net die rykes beskore was (Swanepoel, 2012:34).   

 

Gehalte het aanvanklik hoofsaaklik op vervaardigingsprosesse gefokus, maar 

mettertyd het ander kwessies soos die haal van spertye en die hoeveelheid produkte 
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wat geproduseer word die gehalte van produkte begin oorskadu. Volgens Swanepoel 

(2012:34) het gehalte mettertyd ook 'n bestuursfunksie geword en só het 

gehaltebestuur as dissipline begin groei. 

 

Die dilemma met die term “gehalte” is egter dat dit uiters verwarrend kan wees, deels 

omdat dit 'n subjektiewe oordeel op grond van baie verskillende kriteria kan wees 

(Evans & Lindsay, 2014:6). Konsultante en professionele sakelui slaag gevolglik selde 

daarin om 'n universele definisie vir gehalte te bepaal, terwyl die betekenis van gehalte 

voortdurend verander soos die gehalteprofessie groei (Evans & Lindsay, 2014:6).  

Selfs die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) se definisie van gehalte as 

“innerlike waarde” (Odendal & Gouws, 2010:270) is vaag. 

  

Binne die konteks van joernalistiek is gehalte 'n hoogs aanvegbare onderwerp, want 

daar is uiteenlopende standpunte oor hoe gehalte beoordeel behoort te word 

(Anderson et al., 2014:9).  Ook Swanepoel (2012:34) wys daarop dat die begrip 

moeilik is om te definieer. Daar is egter in die breë konsensus dat gehalte op 

uitnemendheid dui. Die kriteria vir uitnemendheid hang egter af van die perspektief of 

benadering waaruit dit beskryf word (Swanepoel, 2012:34).  Verskeie benaderings 

word in die literatuur beskryf (Garvin in Swanepoel, 2012: 35-37; Evans en Lindsay, 

2014:6-9).  

 

Dié benaderings is konteksgebonde: Gehalte oftewel uitnemendheid word dus aan die 

hand van sekere kriteria bepaal wat binne 'n spesifieke konteks geld (Swanepoel, 

2012:19, 49). 'n Definisie van gehalte behoort dus gekoppel te wees aan sekere 

vereistes en eienskappe van gehalte binne daardie konteks.  

Twee benaderings wat tersaaklik is vir hierdie studie binne die konteks van die 

buitekantoor as stelsel is geïdentifiseer uit Swanepoel (2012:35-37) se opsomming 

van Garvin (1988:40-46) se vyf benaderings tot gehalte, asook uit Evans en Lindsay 

(2014:6-9) se ses benaderings wat grootliks met dié van Garvin (1988) ooreenstem. 

Hierdie benaderings is 'n vervaardigings- of tegniese benadering en 'n benadering 

gegrond op verbruik. 

2.5.1 Vervaardigingsgegronde/tegniese benadering tot gehalte 

Hier gaan dit oor interne organisatoriese prosesse. Gehalte word bepaal deur die mate 

waartoe aan sekere vereistes voldoen word. 'n Diens of produk moet dus konsekwent 

of van dieselfde gehalte wees: Spesifieke standaarde of spesifikasies vir produkte of 

dienste help om dit te bereik. Dit verskaf ook 'n ondubbelsinnige meetinstrument vir 

gehalte. By koerante verskaf dit riglyne waaraan tydens die produksieproses voldoen 

moet word, byvoorbeeld wanneer die nuus ingesamel en geskryf word, asook die 

redigering, uitleg, ontwerp en verspreiding daarvan.  
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2.5.2 Verbruikersgegronde benadering  

Hier is die riglyn die mate van tevredenheid wat die gebruiker met die produk het – in  

hoe 'n mate dit dus aan hul behoefte voldoen. Dis 'n persoonlike, subjektiewe oordeel 

omdat mense se behoeftes verskil. Kennis oor die teikenmark is hier die sleutel tot 

sukses. Hoewel gebruikers soms ontevrede met 'n produk kan wees om redes wat 

niks met die werklike gehalte van die produk te make het nie, bly dit belangrik om te 

weet wat die verbruiker se verwagtinge ten opsigte van 'n produk is. By 'n koerant help 

dit om inhoud te skep wat mense wil weet én behoort te weet.  

 

Die verbruikersgegronde benadering is gepas wanneer gehalte beoordeel word binne 

die konteks van dienslewering. Rosen et al. (2003:3) maak die stelling dat diens  'n 

belangrike kompeterende wapen geword het – by implikasie ondersteun hulle dus die 

verbruikersgegronde benadering tot gehalte omdat diens dui op die mate van 

tevredenheid met die produk of diens wat die gebruiker daarvan ervaar. Hoe groter 

die mate van tevredenheid, hoe hoër die veronderstelde gehalte.  

Die verbruikersgegronde benadering tot gehalte moet dus nie ligtelik opgeneem word 

nie – ook in die koerantwese is dit 'n belangrike faktor om veral finansiële sukses te 

verseker. 

Hoewel nuusorganisasies meestal kommersiële entiteite is wat wins moet maak soos 

enige ander onderneming, staan joernaliste tog ook in 'n “diensberoep” omdat een van 

hul kerntake is om inligting aan mense te verskaf sodat hulle sinvol aan 'n 

demokratiese samelewing kan deelneem (Kovach & Rosenstiel, 2007:5). 

Buitekantoorjoernaliste is by uitstek “diensverskaffers” omdat hulle dikwels 'n baie 

intiemer verhouding het en in voeling is met mense in die streek waar hulle werk, 

vergeleke met joernaliste in 'n hoofkantoor wat dikwels nie dieselfde mate van 

verbondenheid met mense in 'n spesifieke streek het nie.  

 

Tweissi et al. (2015:61) maak die stelling dat die media iets tussen 'n produk en diens 

is: Dit lê tussen die verbintenis tot professionele etiek en om aan die verbruiker se 

verwagtinge te voldoen. Gehalte is per slot van sake gemoeid met die voldoening aan 

bepaalde verwagtinge: Hoe meer die eienskappe van 'n produk of diens aan die 

verbruiker se verwagtinge voldoen, hoe beter die gehalte van die produk of diens 

(Tweissi et al., 2015:61). 

Gehalte word dus binne dié konteks gemeet aan die mate waarin 'n produk of diens 

daarin slaag om aan veronderstelde verwagtinge te voldoen. Dié verwagtinge is 

gekoppel aan die inherente eienskappe van 'n produk of diens. Die Praxiom Research 

Group Limited sê dié inherente karaktertrekke van 'n produk of diens is 'n sentrale 

vertrekpunt om gehalte te beoordeel (soos aangehaal deur Swanepoel, 2012:49): 

“The quality of something can be determined by comparing a set of 

inherent characteristics with a set of requirements. If those inherent 
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characteristics meet all requirements, high or excellent quality is achieved. 

If those characteristics do not meet all the requirements, a low or poor level 

of quality is achieved. Quality is, therefore, a question of degree. As a 

result, the central quality question is: How well does this set of inherent 

characteristics comply with this set of requirements? In short, the quality of 

something depends on a set of inherent characteristics and a set of 

requirements and how well the former complies with the latter...Quality is 

always relative to a set of requirements.” 

In hoofstuk 3 sal hierdie inherente aspekte of eienskappe wat nodig is om 

gehaltejoernalistiek te verseker, volledig bespreek word.  

In die lig hiervan kan nou gevra word wat die definisie van gehalte binne die konteks 

van hierdie studie behoort te wees. Gesien in die lig van die belangrike rol wat 

lesertevredenheid volgens Evans en Lindsay (2014), Garvin (in Swanepoel, 2012), 

Rosen et al. (2003), Kovach en Rosenstiel (2007) en Tweissi et al. (2015) dikwels in 

die beoordeling van gehalte speel, behoort dit ook in ag geneem te word met die opstel 

van  'n werksdefinisie vir gehalte in hierdie studie.  

Teen die agtergrond hierbo kombineer die navorser die vervaardigings- en 

verbruikers-/diensgegronde benadering in die opstel van die werksdefinisie:   

Werksdefinisie: Gehalteberiggewing in die konteks van 'n buitekantoor van 'n Suid-

Afrikaanse dagblad is die mate waarin die joernalis daarin slaag om deur die 

toepassing van bepaalde prosesse, berigte te lewer wat grootliks aan die teikenmark 

(verbruikers) sowel as aan die beroep se verwagtinge oor gehalte voldoen.  

2.6 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is 'n teoretiese raamwerk daargestel om die volgende aspekte van 

die studie te belig:  

 Die makroteoretiese raamwerk waarbinne die studie geskied, naamlik die 

stelselteorie. 

 

 Die agtergrond en konseptualisering van die studie-onderwerp: Prosesmatige 

bestuur en wat dit binne die konteks van die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse 

dagblad behels. 

Hiermee is die eerste navorsingsvraag (1.5.1.1, sien 2.1) gedeeltelik beantwoord. 

In die volgende hoofstuk word die teoretiese begronding van die studie verder 

uiteengesit om die eerste spesifieke navorsingsvraag verder te belig. Die fokus van 

die volgende hoofstuk is die insette wat buitekantoorjoernaliste nodig het om berigte 

van 'n goeie gehalte te lewer (die uitsette), asook watter prosesse (verwerkings) hulle 

behoort te volg en watter take hulle behoort te verrig om hierdie insette tot gehalte-

uitsette te verwerk.  
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HOOFSTUK 3 

KOMPONENTE VIR GEHALTEJOERNALISTIEK 

3.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is die stelselteorie as metateoretiese raamwerk van die studie 

deur middel van 'n omvattende literatuurstudie uiteengesit.  

Die belangrikheid van prosesse, prosesmatige bestuur en doelwitte binne die 

raamwerk van die stelselteorie is beskryf. Hiermee is die eerste navorsingsvraag 

(1.5.1.1) gedeeltelik beantwoord. 

In hierdie hoofstuk word die teoretiese begronding van die studie verder uitgepak. 

Daar sal in besonderhede gefokus word op die insette wat buitekantoorjoernaliste 

nodig het om berigte van 'n goeie gehalte te lewer, asook watter prosesse hulle 

behoort te volg en take hulle behoort te verrig (verwerkings) om hierdie insette tot 

gehalte-uitsette te verwerk. 

Hiermee word gepoog om navorsingsvraag 1.5.1.1 volledig te beantwoord.  

Hierdie hoofstuk begin met 'n uiteensetting van die produk (dus die uitsette van die 

buitekantoor as 'n stelsel). Dit is nie die doel van hierdie studie om die gehalte van 

uitsette (dus nuusberigte) te toets nie. Die navorser neem aan dat indien die insette 

en verwerking na wense is, dit tot gehalte-uitsette behoort te lei.  

Voordat die insette en prosesse egter bespreek word, wil die navorser die leser se 

aandag vestig op hoe die produk behoort te lyk. So word die prosesse in 'n 

gehaltekonteks geplaas.  

3.2 DIE NUUSPRODUK  

Die produk/uitset wat by herhaling in 'n buitekantoor geskep word, is 'n nuusberig. 

Case, soos aangehaal deur Swanepoel (2012:107), stel dit wanneer die stelselteorie 

toegepas word, moet uitsette eers geïdentifiseer word wanneer prosesse uitgepak 

word. In hierdie hoofstuk word daarom eerste stilgestaan by die produk.  

Vervolgens word die eienskappe van gehaltejoernalistiek eers bespreek. 

3.2.1 Gehalte in joernalistiek 

In die literatuur oor joernalistiek en die gehalte daarvan word wyd geskryf oor die 

ingewikkeldheid van die konsep gehalte binne die joernalistieke konteks, onder meer 

weens die veranderende medialandskap weens digitalisering en die subjektiewe aard 

van gehaltebeoordeling. In die inleidende gedeelte van hierdie verhandeling word dié 

stand van sake in besonderhede uiteengesit. Uiteindelik word die gevolgtrekking 



37 

 

gemaak dat daar wel sekere algemeen aanvaarde joernalistieke beginsels is op grond 

waarvan joernalistieke gehalte beoordeel kan word.  

 

Nikuken (2014:869-872) beskryf dit as “kollektiewe kulturele kennis”, 'n soort 

beroepsideologie waar daar konsensus is oor die sogenaamde ideale joernalis en 'n 

ritualistiese proses waar 'n versameling waardes en kodes oor 'n tydperk gevorm 

word. Kortweg is dit die manier waarop joernaliste hul werk verstaan en waarde 

daaraan heg.  

 

Pihl-Thingvad (2015:393) sluit hierby aan: Hy meen hoewel joernalistiek nie aan al die 

kriteria vir professionele beroepe voldoen nie omdat geen spesifieke opleiding nodig 

is om dit te beoefen nie, word joernaliste se dagtaak gekenmerk deur hoogs 

individuele diskresie en outonomiteit.  Heelwat studies wys daar is in die joernalistiek 

'n gedeelde professionele ideologie, al is daar op sommige vlakke variasie.  

 

Deuze (2005:442-446) beaam dit: Navorsing wys joernaliste van verskillende genres 

en mediaplatforms gebruik min of meer dieselfde tipiese waardestelsels wanneer hulle 

oor hul werk praat en nadink, dit teen kritiek van buite verdedig en die beroep van 

binne reguleer. Daar is dus 'n oorheersende beroepsideologie vir joernalistiek waarop 

die meeste joernaliste hul persepsies en werkswyse in die praktyk grond, maar dit 

word verskillend geïnterpreteer en toegepas deur joernaliste in verskillende soorte 

media (Deuze, 2005:442-446; Pihl-Thingvad, 2015:394).  

 

Volgens Kovach en Rosenstiel (2007:4-5) is in 'n reusestudie van 1997 tot 1999 in die 

VSA bevind daar is sekere kernbeginsels in die joernalistiek waaroor joernaliste 

saamstem én wat landsburgers na regte kan verwag. 'n Groep joernaliste wat hulself 

die Committee of Concerned Journalists genoem het, het in samewerking met 

universiteitsnavorsers inligting hieroor verkry uit onder meer 21 openbare platforms 

wat altesame 3 000 mense bygewoon het, asook diepte-onderhoude met meer as 300 

joernaliste oor hul waardes. 

Uit dié navorsing het ook geblyk joernaliste pas hul werkswyses op byvoorbeeld 

verskillende platforms aan om dié beginsels en waardes steeds toe te pas. Die 

oorkoepelende beginsel is volgens Kovach en Rosenstiel (2007:5) om inligting aan 

mense te verskaf wat hulle nodig het om vry te wees en hulself te regeer in 'n 

demokrasie. Kovach en Rosenstiel (2007:11-12) maak die belangrike stelling dat die 

doel van joernalistiek nie bepaal word deur tegnologie, joernaliste of die tegnieke wat 

hulle gebruik nie, maar deur die rol wat dit in mense se lewe speel: Al het die spoed, 

tegnieke om nuus in te samel en die aard van nuusaflewering dus verander, bly die 

funksie van nuus nog dieselfde.   

Die algemeen aanvaarde eienskappe vir gehaltejoernalistiek kan soos volg opgesom 

word uit die bostaande bronne en verskeie ander bronne (Scanlan, 2000:6-12; Deuze, 
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2005:447; Kovach & Rosenstiel, 2007; Swanepoel, 2012:1, 69, 88, 89-96,178; Ojetimi, 

2012;  Anderson et al., 2014:21-23; Batsible, 2014:37-41; Nikuken, 2014:869-872; 

Urban & Schweiger, 2014:823; Tweissi et al., 2015:55-78; Manda, 2015:156-157; Pihl-

Thingvad, 2015:394-411; Press Council, 2016). 

  

 Akkuraatheid. Dit vereis dat daar geen doelbewuste of nalatige afwyking van feite 

is nie, hetsy deur middel van die skeeftrekking, oordrywing, wanvoorstelling, 

belangrike uitlatings of die onvoldoende opsomming daarvan. Feite moet 

geverifieer word. Te veel onakkuraathede veroorsaak dat die gehoor vertroue in 'n 

nuusproduk verloor. Goeie bronne en verifiëring is nodig om akkuraatheid te 

bewerkstellig. 

 

 Tydig, nuut en bevat die mees onlangse verwikkelinge.  Onmiddellikheid, 

aktualiteit en spoed is inherente eienskappe van nuus.  

 

 Verstaanbaarheid. 'n Logiese struktuur en duidelikheid is nodig om nuuskopie 

verstaanbaar te maak.  

 

 Objektiwiteit. Soos akkuraatheid word dit allerweë as 'n kernelement van gehalte 

in joernalistiek beskou. Dis 'n ingewikkelde konsep wat elemente insluit soos 

emosionele neutraliteit, dat persoonlike oortuigings beriggewing nie behoort te 

beïnvloed nie, onpartydigheid, verifiëring en neutraliteit. Hierdie eienskappe dra by 

tot geloofwaardigheid. Dit beteken ook wanneer 'n berig nie op feite nie, maar op 

'n mening of gerug gegrond is, moet dit duidelik so aangedui word.  

 

 Geloofwaardigheid. Hier gaan dit oor die inboeseming van vertroue. Dit word 

gekenmerk deur 'n strewe na die waarheid, vermyding van onnodige skade, die 

weerspieëling van 'n verskeidenheid stemme in die dekking van nuusgebeure, 

spesiale versigtigheid waar dit gaan oor kinders en kwesbare groepe, en 

onafhanklikheid.  

 

 Billikheid. Nuus moet in konteks en ewewigtig aangebied word. Geen belangrike 

feite moet uitgelaat word nie. Die onderwerp van kritiese beriggewing moet 

genader word vir kommentaar vóór publikasie. Kommentaar oor enige gebeure 

van openbare belang is toelaatbaar, mits dit duidelik as kommentaar aangebied en 

gegrond is op billike en ware feite. Kommentaar moet vry wees van 

kwaadwilligheid of oneerlike motiewe en moet alle beskikbare feite wat noodsaaklik 

is vir die saak ter sprake billik weerspieël.  
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 Etiek. Hier gaan dit onder meer oor hoe inligting ingesamel en aangebied word. 

Dit sluit aan by die beginsels van eerlikheid, akkuraatheid, verantwoordelikheid en 

billikheid. Dit sluit in respek vir die wet, persoonlike regte, respek vir godsdienstige 

en morele oortuigings, om vry te wees van diskriminasie en om jeugdiges en 

bronne te beskerm. Twyfelagtige metodes van verslaggewing moet vermy word, al 

beteken dit die storie kan dalk nooit geskryf word nie.  

 

 Verantwoordelikheid. Dit gee balans in 'n vrye mediastelsel. Daarom sluit vryheid 

van spraak dinge uit soos propaganda met die oog op oorlogvoering, asook die 

aanhitsing van dreigende geweld of die verkondiging van haat gegrond op ras, 

etnisiteit, geslag of geloof. Versigtigheid moet aan die dag gelê word om kwesbare 

groepe soos kinders en verkragtingslagoffers se identiteit te beskerm. Tersaaklike 

wetgewing hieroor moet gehoorsaam word. Daar moet versigtig en 

verantwoordelik omgegaan word met die aanbieding van wreedheid, geweld en 

swaarkry.  

 

 Openbare belang. Die inhoud van berigte moet 'n geldige belang en belangrikheid 

vir landsburgers hê. Die reg tot privaatheid mag in sommige gevalle ondergeskik 

wees aan wettige openbare belang. Die pers moet redelike stappe doen om seker 

te maak persoonlike inligting onder sy beheer word beskerm teen misbruik, verlies 

of ongemagtigde toegang.  

 

 Betekenisvolle, tersaaklike, volledige en onderhoudende inhoud. Dit word 

bewerkstellig deur lesers te gee wat hulle wil hê (die vertel van stories), wat hulle 

nodig het (inligting, vertolking, opvoeding en oorreding), asook dekking van 

nuusgebeure in die gemeenskap as geheel en nie net die demografiese groep wat 

die aantreklikste vir die adverteerders is nie. Om dit te bereik moet die joernalis 

weet vir wie hy skryf en wat vir die leser belangrik is. Daar moet dus geskryf word 

oor dinge wat vir mense interessant is en waarvoor hulle omgee: dít wat hulle graag 

vir ander wil vertel. Dit wat belangrik is vir lesers om te weet, moet dus interessant 

vertel word. Die meeste stories is 'n mengsel van dit wat interessant en belangrik 

is.  

 

 Konteks. Daar moet voldoende konteks wees in die berig self of in 'n reeks 

verwante berigte sodat lesers die groter konteks kan verstaan.  

 

 Kousaliteit. Dis verwant aan konteks – die leser moet kan sien watter faktore alles 

meewerk in die gebeure of kwessies waaroor berig word.  

 

 Vergelykbaarheid. Berigte moenie net vanuit een ideologiese gesigspunt geskryf 

wees nie. Daar moet verskillende perspektiewe wees om te vergelyk.  
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 Omvattendheid. Al die sleutelvraagstukke wat met 'n nuusonderwerp verband 

hou, moet belig word in 'n berig of reeks berigte.   

 

 Vertolkende, diepte- en ondersoekende werk om gebeure te interpreteer. 

Hierdie dimensies van joernalistiek help die leser verstaan hoekom sekere gebeure 

belangrik is en hoe om dit te verstaan. Só verkry nuusgebeure ook tersaaklikheid 

en belang. Dis volgens sommige bronne 'n poging om die waarheid bloot te lê. 

Terwyl akkuraatheid gaan oor die weergee van feite wat werklik gebeur het, word 

verborge feite belig wanneer die waarheid blootgelê word: Dis 'n proses waardeur 

die verwantskap tussen feite aangetoon word om 'n ware beeld van die realiteit te 

skep. 

 

 Diensingesteldheid en waghondfunksie. Die pers is ook daar om die 

samelewing te dien, hetsy as aktiewe versamelaars van inligting of waghonde. 

Deel hiervan is onafhanklike ondersoeke na die magte wat die samelewing vorm. 

Dis noodsaaklik vir die demokrasie deurdat dit burgers in staat stel om 'n ingeligte 

oordeel te vel oor die sake van die dag. Deel van dié verbruikersgeoriënteerdheid 

is om die lesers van gehaltenuus te voorsien wat hul behoeftes bevredig. 'n Goeie 

verhouding met en voortdurende ingesteldheid op die gemeenskap wat bedien 

word, is noodsaaklik hier. Die individuele landsburger se perspektief is dus 

belangrik in nuusproduksie en aandag word daarom gegee aan veral meer 

plaaslike en alledaagse inligting – die buitekantoorjoernalis vervul veral in hierdie 

opsig 'n belangrike rol omdat hy/sy by uitstek gemoeid is met die verskaffing van 

plaaslike nuus uit 'n bepaalde streek. 

 

 Onafhanklike, vry media. Kommersiële, politieke, persoonlike en ander 

nieprofessionele oorwegings mag beriggewing nie beïnvloed nie. Adverteerders 

en die staat mag nie inmeng in joernalistieke inhoud nie. Dit beskerm joernaliste 

teen politieke en ekonomiese belange sodat dit nie die nuuskriteria en 

joernalistieke inhoud bepaal nie.  

 

Die bostaande eienskappe van gehalte kan net in die produk/uitsette neerslag vind 

indien die joernalis die proses van nuusgenerering en -verwerking reg bestuur. 

Vervolgens word gekyk na die prosesse/kerntake wat 'n joernalis in 'n buitekantoor 

moet verrig om 'n gehalte-uitset te lewer. 

3.2.2 Prosesse in die dagtaak van 'n buitekantoorjoernalis 

Kerntake wat die deelnemers as joernaliste in die buitekantore van hul onderskeie 

dagblaaie verrig, is binne die konteks van die stelselteorie ook die sleutelprosesse wat 

hulle uitvoer. Elk van hierdie prosesse het ook subprosesse, maar in hierdie studie 

word hoofsaaklik op die sleutelprosesse gefokus.  
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3.2.2.1 Kerntake van 'n buitekantoorjoernalis 

Een van die deelnemers in hierdie studie beskryf haar dagtaak in die buitekantoor 

van 'n Suid-Afrikaanse dagblad soos volg: 

 

“Soos vir enige joernalis is jou kontaklys jou kosbaarste besitting. Kontakte 
in elke dorp waar jy werk, is ongelooflik belangrik. Dit is belangrik om oral 
iemand te hê wat jy kan bel om vir jou foto's te neem. Omdat jy net een 
mens is, besluit jy wat is die belangrikste en die hardste nuus en begin 
eerste daaraan werk. As daar tyd is, volg jy deur die dag die ander goed 
op. Omdat ek in 'n buitekantoor was, het ek my eie foto's geneem ... Ek 
sou byvoorbeeld in die hof wees vir 'n moordsaak ... en ná die hofsaak gou 
mense in Winburg bel en die storie oor die water opvolg. Ek het meeste 
oggende met my nuusredakteur gepraat en hy gee wenke deur. Ander dae 
is dit so dol dat ek hom soms net uit die hof uit op hoogte hou van wat ek 
het en waarmee ek besig is. Party dae kom jy op kantoor en daar is nie 
veel nuus nie – sulke dae gebruik jy vir opvolge oor vorige dae se stories.” 

 

Om die literatuur uit te bou deur spesifiek op die take van 'n buitekantoorjoernalis te 

fokus, is deelnemers per e-pos gevra om die take wat hulle as die belangrikste in hul 

daaglikse roetine beskou, te identifiseer. Dié versoek was nie deel van die amptelike 

vraelys wat later aan die deelnemers gegee is om die empiriese deel van die studie te 

voltooi nie. Vier van die agt deelnemers het die verkennende vraag per e-pos of deur 

WhatsApp-boodskappe beantwoord. Die kerntake wat hulle geïdentifiseer het, stem 

grootliks met mekaar en die navorser se eie ervaring as buitekantoorjoernalis ooreen.  

 

Swanepoel (2012:112) identifiseer aanvullend hierby vier redaksionele prosesse, 

naamlik die insameling van nuus van verskeie bronne, die skryf van die nuus, 

die redigering van nuus en die beplanning oor hoe die nuus aangebied gaan 

word.  Die kritieke-prestasie-area-vorm (KPA) waarvolgens sewe van die agt 

deelnemers in hierdie studie by hul moedermaatskappy (Media24) beoordeel word, is 

ook aanvullend gebruik om kerntake te identifiseer (sien aanhangsel 3). Die navorser 

het nie toegang gehad tot die KPA-vorm van die agtste deelnemer wat by 'n ander 

maatskappy werk nie. 

 

Die geïdentifiseerde kerntake/sleutelprosesse is: 

 

 Selfbestuur 

 Saamstel van 'n kontaklys  

 Nuusgenerering  

 Skryf van nuus/berigte 

 Voortdurende kommunikasie met die nuusredakteur  
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3.2.2.2 Prosesse betrokke by die uitvoer van die kerntake 

Verskeie prosesse, aktiwiteite en elemente is betrokke by die uitvoer van elk van die 

vyf kerntake hierbo. Voorts word dié prosesse en elemente beskryf. 

3.2.2.2.1 Kerntaak 1: Selfbestuur 

Doeltreffende tydsbestuur is een van die vaardighede waaroor goeie joernaliste 

behoort te beskik. Dit is veral noodsaaklik vir die buitekantoorjoernalis omdat hy of sy 

alleen verantwoordelik is vir nuusdekking in 'n groot gebied. Hy of sy kan 

vanselfsprekend nie alles doen nie en moet tyd doeltreffend kan bestuur.  

Lewis (1995:21) maak die geldige stelling dat ons tyd op sigself nie kan bestuur nie, 

maar slegs onsself binne 'n bepaalde tydraamwerk. Volgens Steyn (2006:339) is 

selfbestuur (die vermoë om beheer oor jou private en professionele lewe te hê) 

toenemend belangrik in 'n media-omgewing waar hulpbronne al minder word en 

werklading hoër. Michelman (2005:29) sê tereg in 'n omgewing waar minder mense 

toenemend meer werk moet doen, is dit onmoontlik om alles te doen.  

Wanneer personeel verminder word, word die behoefte om 'n wye verskeidenheid take 

gelyktydig te doen (multitasking) al hoe groter (McFarland in HBS, 2005:80)  

Prof. David Meyer, sielkundedosent aan die Universiteit van Michigan in die VSA, som 

dié verskynsel soos volg op (soos aangehaal deur McFarland in HBS, 2005:81):  

“Management wants to believe that somehow they can consolidate various 
jobs, reassign them to one person and have that person be as productive 
as were the three or more independent workers who permormed these 
jobs before. In most cases it just isn’t possible. The brain’s limitations can’t 
be escaped.”  

Timm (1998:15) definieer selfbestuur as die proses om die meeste te maak van ons 

tyd en talente om doelwitte te bereik wat die moeite werd is, gegrond op 'n goeie 

waardestelsel.  

Die vermoë om doeltreffend te bepaal wat gedoen en gelos kan word, en hoe dit 

gedoen kan word, word grootliks bepaal deur hoe doeltreffend die individu homself 

kan bestuur.  

Selfbestuur bestaan uit verskeie elemente. Die navorser het die volgende bronne 

gebruik om dié elemente te identifiseer: Lewis (1995:36-37,69,72,117,158-159,186-

191); Croft (1996:2,5,7, 10-12, 32-33,41,43, 45,49-53,98-99,171); Timm (1998:16-75); 

Cronjé et al. (2000:105,122); Coulter en Robbins (2005:458-460); Raffoni (2005:17); 

Michelman (2005:29,121); Billington (2005:39,43); Von Hoffman (2005:50-51,47); 

McFarland (2005:82-83); Stauffer (2005:127-128, 134-137); Drucker (2006:3-4); 

Steyn (2006:340-355); Swanepoel (2012:55-57) en Evans en Lindsay (2014).   
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Tabel 1: Elemente van selfbestuur 

Elemente Beskrywing 
Bepaal en behaal 
doelwitte 

 Dit bepaal wat belangrik is en waarop gefokus moet word. Dis 
rigtinggewend vir beplanning. 

 Doelwitte word bepaal op grond van waardes wat vir jouself en die 
maatskappy belangrik is. 

 Maak seker doelwitte is konkreet en spesifiek, realisties, meetbaar, 
bereikbaar (die nodige hulpbronne is beskikbaar) en dat 'n 
sperdatum daaraan gekoppel is.  

 Vind 'n balans tussen jou eie doelwitte en dié van die maatskappy. 

Beplanning  Wat word gedoen? 

 Wanneer word dit gedoen (prioritiseer)? 

 Dringende take word gouer gedoen. 

 Meer tyd word aan belangriker take bestee. 

 Moenie tyd bestee aan take wat nie belangrik of dringend is nie. 

Produktiwiteit  Maak voorsiening vir tye wanneer jy onderbrekings sal toelaat, maar 
wees ferm om dit nie buite dié tye toe te laat nie.  

 Bêre dokumente wat jy weer gaan gebruik, raak ontslae van die res.  

 Onderskei wanneer onderskeidelik e-pos-, persoonlike of telefoniese 
kommunikasie die doeltreffendste sal wees.  

 Moenie onnodig uitstel nie.  

 Oorwin besluiteloosheid met sistematiese beplanning en 
prioritisering.  

 Voorkom selfoorlading deur te bly fokus op prioriteite, te delegeer en 
selfhandhawend op te tree.  

Beheer (om seker te 
maak take word wel 
uitgevoer en dat 
aanpassings gemaak 
word indien nodig) 

 Meet prestasie. 

 Vergelyk dit met die verwagte standaard. 

 Doen stappe om onbevredigende prestasie reg te stel. 

 Gebruik die Total Quality Management (TQM)-benadering om 
gehalte/prestasie te bestuur (sien 2.4.1): Hoe kan prosesse in die 
buitekantoor van 'n dagblad beter bestuur word om die verwagte 
prestasie/gehalte te verkry? Voortdurende opleiding en die gebruik 
van die nuutste beskikbare tegnologie kan hiermee help.  

Perspektief  Ontwikkel 'n ingesteldheid dat daar sommige aspekte van jou 
werk/die werklikheid is waaroor jy self beheer het (interne lokus van 
kontrole), maar dat daar ook magte van buite is waaroor ons nie 
beheer het nie. Verander en beïnvloed dit wat jy kan ten beste. 
Bestuur dit wat jy nié kan verander nie na die beste van jou vermoë.  

Persoonlikheid  Tree positief selfhandhawend op. 

 Wees ontvanklik vir terugvoering en kritiek vanaf jou portuurgroep, 
lesersgehoor en toesighouers.  

 Beheer en hanteer spanning binne die perke van jou persoonlikheid: 
Identifiseer situasies en individue wat spanning aanwakker, vermy 
dit of ontwikkel meganismes om dit te hanteer, kry berading indien 
nodig, ruim tyd in vir ontspanning.  

 Vermy perfeksieverlamming: Aanvaar jy sal soms foute maak en 
gebruik dit as 'n geleentheid vir verbetering. 

 

 

 

 



44 

 

Selfbestuur as 'n proses binne die buitekantoor as stelsel kan op grond van die 

geïdentifiseerde elemente hierbo soos volg voorgestel word: 

 

 

 

Figuur 6: Selfbestuur as 'n proses 

3.2.2.2.2 Kerntaak 2: Saamstel van kontaklys 

'n Goeie verhouding met korrespondente, kontakte en die buitekantoorjoernalis se 

teikengehoor is onontbeerlik omdat hy of sy van kontakte afhanklik is om nuus uit 'n 

groot gebied te ontvang. Die gehoor se reaksies is ook 'n belangrike barometer vir die 

buitekantoorjoernalis om te evalueer hoe goed hy of sy die nuusproses bestuur en 

waar aanpassings nodig is.  

 

Die saamstel van 'n kontaklys is 'n kernproses in elke joernalis se dagtaak omdat dit 

hom/haar in staat stel om bronne te nader waar inligting verkry kan word wat nodig is 

om 'n berig te skryf.  

 

Dit vereis insette soos die besonderhede van kontakte of moontlike kontakte en 'n 

rekenaar of notaboek waarin die besonderhede gedokumenteer kan word. Die 

verwerkingsproses behels die volgende stappe: die opstel van 'n lys van 

woordvoerders van owerhede met wie gereeld geskakel word vir nuus, naamlik die 

polisie en belangrike instansies in jou omgewing (soos universiteite, skole, kerke, 

hospitale en politieke partye); verkryging en rekordhouding van kontaknommers van 

belangrike en bekende individue in jou omgewing; die bewaring van 

kontakbesonderhede van rolspelers vir elke berig wat jy geskryf het; en die verkryging 

en bewaring van kontakbesonderhede van kundiges in bepaalde velde soos die 

landbou, ekonomie, politiek en onderwys. Die uiteindelike resultaat/uitset van dié 

proses is 'n uitgebreide en deeglik gedokumenteerde kontaklys (sien figuur 7) 

 

 

Insette

Persoonlikheid

Perspektief

Waardes

Verwerking

Gebruik waardes om 
doelwitte te bepaal

Beplan wanneer wat 
gedoen gaan word

Organiseer produksie

Beheer prestasie

Uitset

Doeltreffende 
selfbestuur wat die 

buitekantoorjoerna-lis 
in staat stel om berigte 
van 'n goeie gehalte te 

lewer. 
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Figuur 7: Saamstel van 'n kontaklys as proses 

3.2.2.2.3 Kerntaak 3: Nuusgenerering 

Dié kerntaak behels verskeie aktiwiteite wat uitgevoer word om inligting te verky wat 

uiteindelik in nuus omskep word.  Dié proses bestaan uit twee subprosesse, naamlik 

nuusseleksie en nuusinsameling. Nuusseleksie is die keuse van waaroor geskryf gaan 

word en nuusinsameling is die versameling van inligting om oor die gekose gebeure 

te kan berig. 

 

Nuusseleksie is volgens Strömbäck et al. (2012:718) een van die sleutelprosesse in 

joernalistiek.  Dis die eerste stap voordat aan enige nuusberig gewerk kan word en 

behels die besluit oor waaroor geskryf gaan word.  Uit Strömbäck et al. (2012:718) se 

studie onder 1 187 Sweedse joernaliste blyk verskeie aktiwiteite is betrokke by die 

bepaling van watter nuusgebeure gekies gaan word.   

 

Die navorser het op grond van dié studie die volgende insette geïdentifiseer wat nodig 

is vir die nuusseleksieproses: nuuswenke van verskillende bronne, mediaverklarings, 

nuus waaroor reeds in ander media berig is, onderwerpe wat op sosiale platforms 

bespreek word, beskikbare foto's, video's of grafika oor nuusgebeure of die 

waarskynlikheid dat dit verkry kan word, beskikbare vervoer en toerusting om die nuus 

te gaan insamel en toegang tot bronne wat noodsaaklike inligting vir berigte kan 

verskaf.  

 

Strömbäck et al. (2012:718) identifiseer ook verskeie faktore wat oorweeg word in die 

besluitnemingsproses oor watter van die beskikbare gebeure (insette) eindelik 

verwerk gaan word in 'n nuusberig. Die oorweging van dié faktore is 'n kernaspek in 

die verwerkingsfase van die proses.  

 

Die faktore sluit in: 

 Hoe meer eksklusief 'n berig is, hoe groter die kans dat dit gepak gaan word. 

 Hoe makliker en geriefliker dit is om inligting oor 'n berig te kry, deur middel van 

byvoorbeeld mediaverklarings of konferensies, hoe groter die kans dat daaroor 

geskryf gaan word.  

 Hoe meer aansien of bekendheid die nuusonderwerp geniet, hoe groter die kans 

dat dit voorkeur sal geniet. 

Insette

Besonderhede van 
kontakte/rekenaar of 

notaboek

Verwerking

Kry, hou rekord en 
dateer 

kontakbesonderhede 
van rolspelers op 

Uitset

Uitgebreide lys van 
kontakte
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 Hoe meer geredelik nuus beskikbaar is en bespreek word op sosiale platforms, 

hoe groter die kans dat daaroor geskryf gaan word. 

 

Die eindresultaat/uitset nadat die insette in die verwerkingsfase oorweeg is, is 'n lys 

van gekose nuusgebeure waaroor geskryf kan word. Hierdie proses kan soos volg 

voorgestel word:  

 

 
Figuur 8: Proses van nuusseleksie as eerste subproses van nuusgenerering 

 

Die tweede subproses van nuusgenerering is die volgende logiese stap nadat die 

proses van nuusseleksie afgehandel is. Dan kan begin word om inligting vir die gekose 

berigte waaroor geskryf gaan word, in te samel. 

Die nuusinsamelingsproses begin dus waar die proses van nuusseleksie geëindig het, 

met die gekose gebeure waaroor geskryf gaan word as eerste inset. Die ander insette 

is alles wat nodig is om die nuus in te samel: voertuig, rekenaar, kamera, video-

apparaat, skryftoerusting en notaboeke of 'n diktafoon en die joernalis se 

kommunikasie- en taalvaardighede. Al hierdie komponente word gebruik in die 

verwerkingsproses, deur na die bron van nuus te ry of hom/hulle te bel, onderhoude 

met hulle te voer en die genoemde toerusting te gebruik om die onderhoud te 

dokumenteer.  Die resultaat of uitset van hierdie proses is al die ingesamelde 

inligting soos verkry deur die onderhoudvoering en visuele komponente.  

 

 

 

 

 

 

 

Insette

Nuuswenke; 
beskikbare visuele 

elemente, vervoer en 
toerusting 

Verwerking

Oorweeg 
eksklusiwiteit, aansien, 
gerief, beskikbaarheid 
op sosiale platforms

Uitset

Lys van gekose 
nuusgebeure waaroor 

geskryf gaan word
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Wanneer dié proses voltooi is, kan begin word met die proses om die berig te skryf 

(sien kerntaak 4). Die proses van nuusinsameling wat die skryfproses voorafgaan, kan 

soos volg voorgestel word:  

 

Figuur 9: Proses van nuusinsameling as tweede subproses van 

nuusgenerering  

Sowel nuusseleksie as -insameling word in die digitale era deur verskeie bronne 

gevoed. Die internet vergroot joernaliste se bronbasis en daarom kan 'n groter 

verskeidenheid nuus geproduseer word (Chao-Chen, 2013:184-185;192).  

Van Leuven et al. (2014:552) het gekyk hoe joernaliste in België se metodes om nuus 

te soek verander het te midde van globalisering en digitalisering. Hieruit het geblyk 

gewone burgers en sosialemediaplatforms het belangrike nuusbronne geword. 

Uitsaaiers maak deesdae baie meer gebruik van ooggetuievertellings en 

amateurvideo's wat gewone burgers neem. Die studie wys ook dat gehaltekoerante 'n 

groter verskeidenheid en meer innoverende praktyke toepas om inligting te verkry, 

vergelyke met meer populêre koerante.  

Die Belgiese joernaliste wat aan Van Leuven et al. (2014:559) se studie deelgeneem 

het, het steeds hoofsaaklik op amptelike bronne gesteun om die nuus in te lei en 'n 

raamwerk vir interpretasie daar te stel, hoewel niehoofstroombronne en sosiale media 

gereeld as bykomende bronne en kontakpunte gebruik word.  Veral sosiale media 

skep egter geleenthede om 'n groter verskeidenheid nuusinsamelingsbronne te 

gebruik tydens die proses van nuusinsameling – dit kan dus waarde toevoeg (Van 

Leuven et al., 2014:554-555).  

Chao-Chen (2013:194) het ook in sy studie vasgestel die hoeveelheid internetnuus in 

tradisionele media neem toe. Buitekantoorjoernaliste kan by uitstek die voordele van 

die nuwe media benut om nuus uit 'n groot gebied in te samel, veral omdat die afstande 

dikwels so uitgestrek is dat dit nie moontlik is om vinnig by afgeleë gebiede te kom 

nie. Onder sulke omstandighede is 'n foto, video, ooggetuievertelling of selfs net 'n 

wenk goud werd. 

Groot nuusgebeure soos die tsoenami in Thailand in 2004 wys die waarde wat 

burgerlike joernalistiek kan toevoeg deur middel van tegnologie wat nou ooggetuie-

opnames moontlik maak (Dugmore & Ligaga, 2014:248). Só word burgerlike 

Insette

Gekose nuusgebeure, 
toerusting, joernalistieke 

vaardighede

Verwerking

Maak kontak met 
nuusbron, voer 

onderhoud, gebruik 
toerusting om 
onderhoud te 
dokumenteer

Uitset

Ingesamelde inligting en 
visuele elemente om 

berig te skryf en treffend 
aan te bied
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joernalistiek en tradisionele joernalistiek simbioties deurdat hulle 'n invloed op mekaar 

het en mekaar voed (Dugmore & Ligaga, 2014:260). 

Volgens die webwerf openschoolofjournalism.com (2016) stel tegnologie joernaliste 

toenemend in staat om idees en inhoud van 'n groeiende lesersgemeenskap, veral 

aanlyn, te verkry. Dié verskynsel staan bekend as gehoorbenutting (crowdsourcing) 

en word 'n ál gewilder metode onder joernaliste om nuus of insigte daaroor van 

ooggetuies en/of kenners te verkry. Die gehoor word toenemend benut om inligting, 

foto's en video's te help verkry van veral sosiale platforms soos Facebook en Twitter. 

Vir 'n buitekantoorjoernalis is dié metode besonder nuttig omdat so 'n joernalis in 'n 

groot gebied werk en nie altyd oral kan wees nie. Nuuswenke, inligting en visuele 

materiaal afkomstig van die lesersgehoor verhoog die buitekantoorjoernalis se 

bronbasis asook kennis van sy gehoor en gebeure in sy gebied drasties. Dit alles 

gesê, moet die kern- joernalistieke waarde van akkuraatheid en verifiëring steeds 

eerbiedig word deur die waarheid van inligting uit die gehoor te kontroleer voordat dit 

gepubliseer word.   

3.2.2.2.4 Kerntaak 4: Skryf van nuus 

Scanlan (2000:60-103) beskryf verskeie prosesse of aktiwiteite wat plaasvind 

wanneer 'n berig geskryf word. Hoewel Scanlan (2000) die insameling van inligting en 

beplanning oor waaroor geskryf gaan word, as prosesse by die skryf van nuus insluit, 

word dit in hierdie studie beskryf as deel van die nuusgenereringstaak (kerntaak 3 in 

hierdie afdeling). 

Scanlan (2000) beskryf egter ook verskeie aktiwiteite of stappe in die proses om nuus 

te skryf wat toepaslik is vir hierdie afdeling.   

Die inset is waar die vorige proses (nuusinsameling) geëindig het: al die ingesamelde 

inligting en visuele elemente wat nodig is om die berig te skryf en treffend aan te bied. 

Dié inset word soos volg verwerk: Skryf 'n eerste weergawe uit die ingesamelde 

inligting en verifieer dan feite waaroor twyfel nog bestaan. Dié stap is kernbelangrik 

omdat doeltreffende verifikasie (akkuraatheid) een van die geïdentifiseerde 

eienskappe van gehaltejoernalistiek is (sien 3.5.1). Chao-Chen (2013:197) se studie 

het uitgewys een van die probleme met sogenaamde nuwe media is dat tradisionele 

media anonieme bronne daarin soms blindelings gebruik sonder om dit te probeer 

bevestig of verifieer – dis lynreg teen die tradisionele gehaltestandaard om bronne te 

kontroleer.  Nadat die feite geverifieer is, is die volgende stap in die verwerkingsproses 

om die berig te herskryf sodat dit die regte voorgeskrewe lengte is. Dan word dit weer 

deurgelees om seker te maak dit vloei logies en dat dit 'n volledige, billike en duidelike 

weergawe van die nuusgebeurtenis is. Spelling, punktuasie, grammatika en styl word 

daarna vir oulaas weer gekontroleer.  Deel van die verwerkingsproses is ook om seker 

te maak al die genoemde aktiwiteite word binne 'n tydraamwerk voltooi wat aan die 

vereiste spertyd voldoen.  
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Die eindresultaat of uitset van dié proses is 'n berig wat teen die voorgeskrewe 

spertyd gelewer word.  

 

Figuur 10: Die skryf van nuus as 'n proses 

3.2.2.2.5 Kerntaak 5: Voortdurende kommunikasie met die nuusredakteur 

Hierdie is 'n kerntaak omdat 'n buitekantoorjoernalis nie kan funksioneer indien die 

nuusredakteur nie weet waaraan hy/sy werk, hoe stories vorder, of dit gaan realiseer 

en wanneer dit gelewer moet word nie. 

 

Nadat die joernalis die proses van nuusseleksie voltooi het (kerntaak 3), is dié 

geselekteerde gebeure waaroor geskryf gaan word die inset wat die grondslag vorm 

van gesprekke met die nuusredakteur. 

 

Die geselekteerde/geïdentifiseerde gebeure word in kommunikasie met die 

nuusredakteur soos volg verwerk: Die inhoud van die gebeure word kortliks met die 

nuusredakteur bespreek; die joernalis en nuusredakteur beplan saam watter foto's, 

grafika en video's saam met die berig aangebied gaan word; albei van hulle beplan 

ook saam wanneer watter berigte (oor die gekose gebeure) vir watter platforms 

aangebied moet word om spertye en prioriteite te finaliseer; die joernalis gee 

voortdurend terugvoering aan die nuusredakteur oor hoe die nuusinsamelingsproses 

vorder en lig die nuusredakteur in wanneer berigte voltooi en gestuur is, of as dit nie 

meer gaan realiseer nie. 

 

Die uitsette hier is 'n nuuslys waarop spertye vir spesifieke platforms aangedui word 

en die joernalis se finale kennisgewing aan die nuusredakteur wanneer 'n berig voltooi 

en op die stelsel gelaai is. 
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Figuur 11: Voortdurende kommunikasie met die nuusredakteur as 'n proses 

Om die prosesse so uit te voer dat die uitset/produk aan gehaltevereistes voldoen, het 

buitekantoorjoernaliste gehalte-insette nodig. Drie hoofkomponente is as insette 

geïdentifiseer, naamlik hulpmiddele, die individu en die omgewing. Dit word 

vervolgens bespreek. 

3.3 KOMPONENT/INSET 1: HULPMIDDELE  

Daar is nie werklik universele evaluerende kriteria vir gehaltejoernalistiek nie en 

daarom moet dit verkry word uit literatuur oor die onderwerp, asook deur die 

evaluering van beginsels en praktyke vir goeie joernalistiek (McQuail, 1992:11; Conley 

& Lamble, 2006:42). 

  

In literatuur oor elemente wat nodig is vir gehaltejoernalistiek wat vir dié studie 

bestudeer is, word bepaalde hulpmiddele afkomstig uit die mikro- of taakomgewing, 

asook die intermediêre omgewing  (sien 2.2.3) geïdentifiseer wat joernaliste nodig het 

om hul werk behoorlik te kan doen (Deuze, 2005:447; Scanlan, 2006:6-12;  Kovach & 

Rosenstiel, 2007; Swanepoel, 2012:1, 69, 88, 89-96,178; Ojetimi, 2012; Batsible, 

2014:37-41; Nikuken, 2014:869-872; Urban & Schweiger, 2014:823;  Tweissi et al., 

2015:55-78; Manda, 2015:156-157; Pihl-Thingvad, 2015:394-411; Press Council, 

2016).  

 

Hierdie insette sluit in:  

 

 Diensvoorwaardes (mikro-omgewing): Diensvoorwaardes behoort op skrif 

beskikbaar te wees in die vorm van dokumente soos aanstellingskontrakte en 

kritieke prestasie-areas (KPA). Dis 'n belangrike inset omdat dit die joernalis se 

vertrekpunt is om sy of haar take te identifiseer (sien 3.5.2.1). 

 Voldoende infrastruktuur (mikro- en markomgewing): Dit sluit hulpbronne in 

soos 'n rekenaar, telefoon, kamera, skryfbehoeftes soos notaboeke en penne, 'n 

kantoor en toegang tot die internet.  

 Goeie samewerking, kommunikasie en terugvoering tussen verskillende 

vlakke van bestuur en met personeel (mikro-omgewing): Vir die 

buitekantoorjoernalis beteken dit daar moet 'n goeie werkverhouding en 

Insette

Geïdentifiseerde 
gebeure waaroor berig 

gaan word

Verwerking

Bespreek inhoud en 
spertyd; prioritiseer vir 

platforms; beplan visuele 
elemente; terugvoering

Uitset

Nuuslys; instruksies oor 
spertye vir verskillende 

platforms; kennisgewing 
van berigte gelewer
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kommunikasie wees met kollegas by die hoofkantoor – sy lynhoof (nuusredakteur), 

die redakteur, nagnuusredakteur, nagredakteur en redigeerders. Kommunikasie 

met administratiewe personeel soos dié van die rekenaar- en voertuigafdelings 

moet ook deurgaans moontlik wees om infrastruktuurprobleme te kan uitstryk. 

Hierdie inset sluit aan by kerntaak 5 (vgl. 3.2.2.2), naamlik voortdurende 

kommunikasie met die nuusredakteur.  

3.4 KOMPONENT/INSET 2: DIE INDIVIDU 

Die buitekantoor van 'n dagblad moet vanselfsprekend beman word deur 'n individu 

wat die nodige take kan verrig. Die individu is 'n sentrale element in die mikro-

omgewing omdat die individu die insette moet verwerk tot die gewenste uitset, naamlik 

berigte van 'n goeie gehalte. Die vraag is watter eienskappe en vaardighede dié 

individu behoort te hê om berigte van 'n goeie gehalte te lewer.  

Terwyl wyd in die literatuur geskryf word oor dié eienskappe en vaardighede, is in 

meer onlangse studies soos dié van Zabalondo et al. (2015) bevind die dramatiese 

veranderinge weens nuwe tegnologie in die kommunikasiebedryf het die professionele 

profiel van joernaliste in 'n betreklik kort tyd aansienlik verander.  Zabalondo et al. se 

studie is tussen Oktober 2013 en Januarie 2015 onder 54 professionele joernaliste en 

500 gereelde gebruikers van digitale media in Europa gedoen.  

 

Palau-Sampio et al. (2015:143) het in hul studie onder 363 Spaanse joernaliste in 

2013 vasgestel 81% meen die gehalte van nuusproduksie het verswak, hoofsaaklik 

weens druk om aanlynweergawes van die gedrukte media winsgewend te maak. Die 

joernaliste het dié agteruitgang in nuusgehalte toegeskryf aan die veranderinge in hul 

werkomgewing (veral betreffend werkonsekerheid), swak vergoeding, onredelike 

werksure, hoë werklading, 'n gebrek aan tyd wat diepte-analise van inhoud belemmer 

en die onmiddellike aard van internetnuus wat tot foute lei.  

 

In Scott (2013:6) se studie is bevind by koerante waar joernaliste afgelê is omdat die 

koerante sukkel om in die digitale era te oorleef, ervaar dié wat aanbly dikwels 

uitbranding. Dis omdat hulpbronne (soos tyd en hulp van kollegas) om hul werk te 

doen, verminder het en hulle bykomende verantwoordelikhede kry te midde van 'n 

onseker werkomgewing en dikwels geen of swak verhogings. Verhoogde 

produktiwiteit het ten koste van werkers gekom omdat die strewe na groter gehore of 

beter kommersiële resultate oorbeklemtoon word ten koste van die gehalte van nuus 

(Scott, 2013:8; Higgins-Dobney & Sussman, 2013:858-860).  

Indien joernaliste dus weens druk en eise in 'n digitalenuusomgewing ontevrede is en 

uitgebrand voel, kan dit die gehalte van hul werk beïnvloed.  

 

Die navorser weet uit eie ervaring (sien voetnota 1 in hoofstuk 1) dat ook 

buitekantoorjoernaliste dié druk nie vryspring nie. Soos reeds genoem, verhoog ook 

hul werklading weens onder meer afleggings en meer vaardighede wat in die digitale 
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era vereis word. By 'n dagblad soos Beeld word buitekantoorjoernaliste nou soms ook 

aangewend om (telefonies) uit te help met nuus buite hul streke weens vermindering 

van personeel by die hoofkantoor. Boonop moet dié nuwe take ook vinniger uitgevoer 

word weens die onmiddellikheid van die internet.  

 

Nikunen (2014:883-885) stel voor dat tradisionele vaardighede wat oor jare in die 

joernalistieke professie opgebou is, steeds beskou moet word as 'n waardevolle 

hulpbron vir die hele nuuskantoor. Zabalondo et al. (2015:3) meen hoewel vernuwing 

in die joernalistiek noodsaaklik en onvermydelik is, sal dit net suksesvol wees indien 

dit steeds gebou word op gevestigde joernalistieke waardes soos intelligensie of 

navorsing, verbintenis tot vryheid van spraak, toewyding tot die soeke na waarheid, 

akkurate beriggewing en etiese werkswyses. 

 

Schoenbach en Van der Wuff (2014b) het in 'n grootskaalse, verteenwoordigende 

opname onder volwassenes in Nederland onder meer vasgestel  gehore verwag die 

volgende van joernaliste: akkuraatheid en ewewigtigheid; eksterne 

beheermeganismes soos howe om joernaliste vas te vat indien nodig; deursigtigheid; 

reaktiwiteit ten opsigte van die gehoor se behoeftes en interaksie met nuusgebruikers 

sodat hulle ook aan die nuusproses kan deelneem.  

 

Die interessante waarneming uit dié lys van verwagtinge is dat dit ooreenstem met 

eienskappe van gehaltejoernalistiek wat kenners en joernaliste self wyd erken: 

akkuraatheid, balans (ewewigtigheid) en verantwoordelikheid (aanspreeklikheid). Dié  

en ander kernverwagtinge van eienskappe waaroor joernaliste moet beskik om berigte 

van 'n goeie gehalte te lewer, word breedvoerig bespreek in verskeie bronne: Deuze, 

2005:447; Scanlan, 2006: 6-12;  Kovach en Rosenstiel, 2007; Swanepoel, 2012:1, 69, 

88, 89-96,178; Ojetimi, 2012; Palau-Sampio et al., 2013:146-149; Batsible, 2014:37-

41; Nikuken, 2014:869-876; Urban & Schweiger, 2014:823; Tweissi et al., 2015:55-

78; Manda, 2015:156-157; Pihl-Thingvad, 2015:394-411; Anderson et al., 2015:36 en 

Press Council, 2016. Uit dié geraadpleegde bronne blyk die veranderende 

mediawêreld (sien hoofstuk 1) het ook nuwe verwagtinge geskep. 

  

Dié kern- en nuwe verwagtinge ten opsigte van goeie joernaliste sluit verskeie 

vaardighede en eienskappe in.  

3.4.1 Die vermoë om inligting te versamel en te versprei 

Ironies genoeg word die pers se verantwoordelikheid om inligting vir verspreiding te 

kies al hoe belangriker omdat dit al hoe ingewikkelder vir landsburgers word om 

hierdeur te sif (Weaver, 2015:13-14). Dit word 'n toenemend ingewikkelde taak omdat 

die internet onmiddellike toegang tot 'n beduidende hoeveelheid inligting oor elke 

denkbare onderwerp verskaf, van sowel primêre as sekondêre bronne (Anderson et 

al., 2014:17). Dié sogenaamde nuwe mediaplatforms is uiteenlopend, onder meer 
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rekenaars, selfone, blogs, sosialemediaplatforms soos Facebook en Twitter, en 

aanlynspeletjies.  

Die toename in die vloei van nuus vanoor die wêreld, tesame met groeiende 

tegnologieë en die samevoeging van verskillende (alomteenwoordige) soorte media, 

het 'n groot invloed op die manier waarop nuus ingesamel en gerapporteer word (Chao 

Chen, 2013:184;   Willnat et al., 2013:168). Tradisionele media is glad nie meer op die 

voorgrond van beriggewing nie omdat sosiale platforms soos Facebook en Twitter 

vinniger beskikbaar is. Boonop neem die algemene publiek video’s en klankopnames 

van  nuusgebeure en versprei dit op sosiale media. Tradisionele nuusbronne behoort 

nie hierdie inligting te ignoreer nie. Die praktyk van joernalistiek beweeg nou van 'n 

betreklik geslote stelsel van nuusskepping wat deur amptelike bronne en 

professionele joernaliste oorheers is na 'n oper stelsel waar nuus ook kom uit 

openbare waarneming en data asook die vloei van inligting en kommentaar wat vroeër 

nie moontlik was nie (Picard, 2014:494).  

 

Die nadeel van hierdie vinnige Jan Allemansnuus wat op sosiale platforms versprei 

word, is dat dit gefragmenteerd en onakkuraat kan wees. Die rol van die tradisionele 

media verskuif dus juis daarheen om dié kitsnuus te verifieer en te verduidelik. Ook 

buitekantoorjoernaliste wat 'n  wye verskeidenheid nuus in streke van verskeie bronne 

en platforms insamel, kan en behoort 'n belangrike rol te speel in die sif, oordeel en 

interpretasie van nuus namens 'n groot gehoor in 'n uitgebreide streek met afgeleë 

gebiede. Die proses om inligting te versamel, versprei en vertolk in die lig van dié 

veranderinge in die joernalis se werkomgewing word breedvoerig in 3.5 bespreek. 

Benewens dié verwagtinge oor vaardighede en eienskappe waaroor goeie joernaliste 

moet beskik, is die proses van selfbestuur 'n belangrike aspek van die individu in 'n 

buitekantoor se dagtaak. (Dié proses word volledig in 3.5.2.2 bespreek.)  

3.4.2 Joernalistieke opleiding 

Enige buitekantoorjoernalis moet volgens die aangehaalde bronne hierbo goed 

opgelei en ervare wees om die proses van nuusgenerering in daardie unieke en 

veeleisende opset eiehandig te kan bestuur. 

3.4.3 Goeie skryf- en taalvaardighede 

Dit behels dat berigte logies gestruktureer moet wees. Basiese feite soos wanneer en 

waar iets gebeur het, moet in die berig wees. Die berig moet maklik vloei. Daar moenie 

onbeantwoorde vrae wees nie. Dit behoort verstaanbaar, eenvoudig en ordelik 

uiteengesit wees. Die berig moet 'n samehangende geheel vorm met bykomende 

stimuli soos foto's en grafika. 

3.4.4 Die vermoë om inligting te evalueer/vertolk 

Een van die vaardighede waaroor joernaliste by uitstek in die nuwe era van 'n 

ooraanbod van nuus moet beskik, is om vertolkers te wees van rou, ongefiltreerde 
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inligting (Willnat et al., 2013:176). Binne die konteks van nuwe media waar burgerlike 

joernalistiek gedy, is professionele joernaliste nodiger as ooit om die gehalte daarvan 

te verbeter sodat gebruikers makliker sin van (betroubare en geloofwaardige) nuus 

kan maak, ter uitbouing van 'n demokratiese bestel (Swanepoel, 2012:70). Ook 

Kovach en Rosenstiel (2007:18-21) meen die opkoms van die internet, blogs en 

burgerlike joernalistiek het die nodigheid om nuus te kan beoordeel des te groter 

gemaak omdat tegnologie landsburgers van passiewe gebruikers van nuus in aktiewe 

deelnemers verander het. Joernaliste moet die publiek gevolglik nou help bewapen 

om 'n ingewikkelde wêreld te verstaan, inligting te verifieer en hulle op te voed oor die 

hoekstene van goeie joernalistiek (Kovach & Rosenstiel, 2007:246).  

 

Fopnuus (dinge wat nie werklik gebeur het nie) of halwe waarhede wat as nuus 

opgedis word op veral sosiale netwerke en selfs sogenaamde nuuswebwerwe word 

toenemend 'n probleem in die era waar die algemene publiek ook nuus produseer met 

tegnologie soos selfone. Zimdars (2016) gee talle nuttige riglyne wat die joernalis kan 

gebruik om te evalueer of nuus in veral die kuberruim betroubaar is of nie – dis 'n 

noodsaaklike vaardigheid in die taak om inligting te evalueer en te vertolk. Zimdars 

(2016) lig verskeie gevaartekens uit wat daarop kan dui dat sekere inligting fopnuus 

is. Dit sluit in:  

 

 nuuswebwerwe wat eindig op “lo” (bv. Newslo) of “.com.co”;  

 wanneer betroubare nuuswebwerwe nie ook oor hierdie spesifieke gebeure berig 

nie;  

 vreemde domeinname;  

 geen aanduiding van wie die skrywer van die nuusberig is nie; en 

 swak webontwerp en die oormatige gebruik van hoofletters en leestekens soos 

uitroeptekens.  

 

Zimdars (2016) beveel ook aan dat 'n verskeidenheid bronne geraadpleeg moet word 

om nuus te kruiskontroleer.  

 

Weens die noodsaak in die digitale era om nuus aanhoudend oor verskillende 

platforms heen te verskaf, begin die klem al hoe meer val op die massaversameling 

en prosessering van bestaande inligting, pleks van die skep van unieke inhoud. Die 

tydsdruk om aanlyn te publiseer kom ook soms ten koste van beproefde beginsels 

soos om inhoud eers te publiseer nadat dit met sekerheid geverifieer en die bronne 

behoorlik nagegaan is.  

 

Dit kan tot growwe foute en verleenthede lei, soos die skandaal waarin The Huffington 

Post SA hom in April 2017 bevind het nadat 'n omstrede meningstuk op dié aanlyn 

publikasie se webwerf gepubliseer is (Theron, 22 April 2017). Dié meningstuk wat 

volgens die Persombudsman diskriminerend was en haatspraak bevat het, is onder 'n 
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vals identiteit geskep. Die ware skrywer hiervan kon nie opgespoor word nie. Die 

debakel het gelei tot skerp kritiek, ook uit mediageledere, oor die feit dat die 

redaksionele bestuur die skrywer nooit bevraagteken of nagegaan het nie en 

waarskynlik gepubliseer het om trefslae te trek weens die omstredenheid van die 

inhoud van die meningstuk. The Huffington Post SA se redakteur, Verashni Pillay, het 

vrywillig bedank ná die Persombudsman se aanvanklike verdoemende bevindings. 

Die Persraad het dié bevindings dat die meningstuk haatspraak was en verskeie 

etiekkodes vir die gedrukte en aanlyn media oortree het, egter in Augustus 2017 in 'n 

appèluitspraak omgekeer (News24, 22 Augustus 2017).   

 

Die frenetiese massaversameling van nuus vind dikwels ook plaas ten koste van 

ernstige ondersoekende joernalistiek, een van die dimensies van joernalistiek wat 

bydra tot gehalte in die professie. Daar is ook 'n toenemende neiging om van 

spesialisjoernaliste ontslae te raak omdat algemene joernaliste minder kos en 'n groter 

verskeidenheid take kan verrig. Die toenemende gebrek aan spesialisering 

veroorsaak ook dat joernaliste minder in staat is om inligting krities te evalueer. 

Hoewel buitekantoorjoernaliste in elk geval tradisioneel nie spesialiseer nie vanweë 

die wye verskeidenheid nuus wat hulle moet dek, kan hulle wel in diepte berig oor 

voortslepende kwessies in hul gebied. Terwyl dit nog altyd 'n uitdaging was om hierdie 

soort werk te doen omdat ander nuus bly instroom, word dit nóg moeiliker vir die 

buitekantoorjoernalis om dieptewerk te doen te midde van 'n toenemend veeleisende 

omgewing waar vir verskillende platforms geproduseer moet word.  

3.4.5 Nougesetheid 

Die joernalis moet in die proses van nuusinsameling 'n metode volg wat sal verseker 

dat die berig akkuraat, objektief en billik is. Volgens Kovach en Rosenstiel (2007:81) 

beteken dit die joernalis moet 'n konsekwente metode oftewel proses ontwikkel om 

inligting te toets (verifieer) sodat onder meer persoonlike en kulturele vooroordeel nie 

akkuraatheid ondermyn nie. Daar is verskeie maniere om 'n nougesette werkswyse te 

vestig. Kovach en Rosenstiel (2007: 93-105) maak verskeie voorstelle oor hoe om dit 

te doen, onder meer deur bronne duidelik in berigte te identifiseer en 'n skeptiese 

selfredigeringsproses te volg, byvoorbeeld met die hulp van 'n akkuraatheidslysie. Só 

'n kontrolelysie sluit in of die kern van die berig behoorlik ondersteun word deur 

duidelik geïdentifiseerde bronne en akkurate inligting, al die rolspelers in die berig 

genoem is en elkeen kans gegun is om te reageer, aanhalings akkuraat en binne 

konteks is en of name, kontakbesonderhede, webwerwe, tydverwysings, titels en 

adresse korrek aangedui is. Sommige mediagroepe, byvoorbeeld The Times en Die 

Burger, verskaf so 'n lysie aan joernaliste (sien aanhangsel 2) (Smuts, 2017; 

Swanepoel, 2017).  

3.4.6 Eerlikheid 

Kovach en Rosenstiel (2007:231) maak die stelling dat elke joernalis 'n morele kompas 

moet hê, sowel as die verantwoordelikheid om dit uit te spreek. Dis belangrik om te 
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verseker dat nuus wettig, eerlik en billik ingesamel word, asook binne konteks en 

ewewigtig aangebied word, sonder enige doelbewuste of nalatige afwyking van feite, 

hetsy deur middel van die skeeftrekking, oordrywing, wanvoorstelling, belangrike 

uitlatings of onvoldoende opsomming daarvan (Press Council, 2016). Die Suid-

Afrikaanse Perskode (Press Council, 2016) stel verskeie vereistes oor eerlikheid. Dit 

sluit in dat wanneer persoonlike inligting verkry word, dit uitsluitlik moet wees vir die 

doel van publikasie, en nie vir openbaarmaking aan 'n derde party onverwant aan die 

joernalistiek nie. Wanneer persoonlike inligting ingesamel word, is die joernalis verplig 

om daardie persoon in te lig oor die doel van die gebruik van daardie inligting vir 

publikasie, behalwe as so 'n mededeling die publikasie van die inligting sal benadeel. 

Persverteenwoordigers moet hulself identifiseer, behalwe as openbare belang of hul 

veiligheid 'n ander werkswyse verg.  Joernaliste moet ook eerlik in berigte aandui 

wanneer 'n berig nie op feite nie, maar op 'n mening, bewering of gerug gegrond is.  

3.4.7 Die vermoë om vinnig te kan werk 

Onlangse studies toon die spoed waarteen nuus vir nuwe mediaplatforms op die 

internet produseer moet word, kan die gehalte van nuus laat afneem (Schweiger & 

Urban, 2014:822). In Zabalondo et al. (2015) se studie het baie van die respondente 

gemeen gehalte en spoed is versoenbaar indien daar 'n sterk professionele 

verbintenis hiertoe is en daar 'n groot netwerk van verslaggewers is.  

3.5 KOMPONENT/INSET 3: DIE OMGEWING  

Die buitekantoor as stelsel kry talle hulpbronne/insette uit veral die mark- of 

intermediêre omgewing. Dis daarom belangrik dat die buitekantoorjoernalis sy/haar 

omgewing ken en verstaan.  

 

Die joernalis se gehoor is 'n belangrike deel van die groter omgewing waarin hy werk. 

Die gehoor se behoeftes en verwagtinge is belangrike faktore wat in ag geneem 

behoort te word in die oorweging van watter nuus geselekteer gaan word en hoe dit 

aangebied behoort te word, want hulle is kernbelangrike aandeelhouers in die 

nuusmedia (Schoenbach & Van der Wuff, 2014b:121). Gehaltenuus kan 

betekenisloos wees indien dit nie 'n doel in 'n deelnemende demokrasie dien deur die 

gehoor te bemagtig en ingelig te hou nie (Anderson et al., 2014:26). Kovach en 

Rosenstiel (2007:209-212) meen aansluitend hierby een van die kernbeginsels van 

goeie joernalistiek is om omvattende, volledige nuus aan 'n diverse gemeenskap te 

bied. Dit behoort  'n “kaart” vir landsburgers te skep wat hulle deur die samelewing 

help navigeer.  

 

Een van die gevolge van die internetgedrewe nuusera waarin ons nou leef, is dat die 

gehoor deesdae baie meer betrokke is by die verskaffing van nuus weens die 

interaktiewe aard van veral sosiale media en tegnologie wat dit vir enigiemand 

moontlik maak om inligting en foto's te versprei. Hoewel dit bepaalde nadele inhou 

met betrekking tot onder meer die betroubaarheid van inligting wat so versprei word, 
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is die voordeel van hierdie sogenaamde burgerlike joernalistiek dat dit die demokrasie 

help uitbou deur erkenning te gee aan 'n verskeidenheid groepe en individue se 

standpunte en belangstellings (Dugmore & Ligaga, 2014:248). 'n Wyer verskeidenheid 

beskikbare nuusbronne in die insamelingsproses kan dus help om die gehalte van 

nuus te verbeter deurdat meer uitgangspunte of standpunte weergegee word (Van 

Leuven et al., 2014:554).  Bentley (2014:184) maak die geldige punt dat burgerlike 

joernalistiek eintlik niks nuuts is nie omdat lesers al sedert die bestaan van koerante 

briewe geskryf, in gesprek getree en self bydraes gemaak het as amateurskrywers. 

Hoewel Bentley (2014:189-190) toegee geloofwaardigheid en akkuraatheid is dikwels 

twyfelagtig in burgerlike joernalistiek, skep die interaktiewe aard van webgegronde 

nuus ook die gaping dat onakkuraathede reggestel word.  

 

Buitekantoorjoernaliste kan die moontlikhede wat burgerlike joernalistiek bied dus nie 

net gebruik om 'n meer uitgebreide bronbasis te skep nie, maar ook om verskillende 

stemme in hul streke te verteenwoordig. Om dit te kan doen, moet die joernalis egter 

maniere vind om te bepaal presies wie sy gehoor is om vas te stel wat hul behoeftes 

is en hoe hulle kan help met die nuusinsamelingsproses. Ander rolspelers en faktore 

in die omgewing soos die bevolkingsamestelling, die ekonomie, politieke magspatrone 

en demografiese inligting oor mense wat in 'n sekere gebied woon, moet dus bepaal 

word sodat die joernalis kan weet watter faktore in die omgewing sy of haar taak kan 

beïnvloed. Dis voorts belangrik om te weet watter organisasies, individue of tendense 

in die omgewing beduidende rolspelers is sodat die gehoor gereeld ingelig kan word 

oor hul doen en late en spesifiek hoe dié aksies hul lewens beïnvloed. 

 

Coulter en Robbins (2005:206) maak dan ook die stelling dat een van die belangrikste 

aspekte van beplanning is om jou omgewing te assesseer. Dit behels onder meer om 

groot hoeveelhede inligting uit die omgewing te verkry sodat die omgewing beter 

geïnterpreteer kan word en toekomstige tendense voorspel kan word (Coulter & 

Robbins, 2005:206-208). Die vraag is egter hoe die joernalis in die buitekantoor van 

'n Suid-Afrikaanse dagblad so 'n oorsig van sy of haar omgewing (insluitend die 

gehoor) kan verkry om uiteindelik werk van 'n beter gehalte te lewer. Volgens prof. 

Johan Zaaiman (persoonlike kommunikasie, 7 Oktober, 2016), sosioloog en kenner 

van onder meer gemeenskapsnavorsing, sou die verkryging van demografiese 

inligting hiermee kon help. Zaaiman (2001) het in sy eie ontleding van Suid-Afrikaanse 

plaaslike magsopsette verskeie elemente geïdentifiseer wat 'n rol in dié magsopsette 

speel. Van hierdie elemente kan nuttig wees as riglyne vir die saamstel van 'n profiel 

van 'n streek omdat dit bepalend is vir die karakter en profiel van streke – iets waarvan 

die joernalis gewis kennis moet dra om onder meer te bepaal wat nuuswaardig in sy  

of haar streek is, met wie kontak gemaak moet word en hoe nuus aangebied word. 

Zaaiman verwys by elk van die elemente ook na “omvangsterreine” waar dié elemente 

'n invloed het. Hierdie terreine kan globaal, streeksgebonde of plaaslik wees. Die 

omvangsterreine verwys dus by implikasie na demografiese grense.   
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In hierdie studie word dié elemente wat Zaaiman geïdentifiseer het wat toepaslik is 

binne die konteks van 'n buitekantoor, asook die verkryging van demografiese data en 

inligting, as die twee vertrekpunte gebruik vir die saamstel van 'n streekprofiel. Die 

twee vertrekpunte, naamlik eerstens Zaaiman se elemente en tweedens 

demografiese inligting oor die gehoor, word vervolgens in twee afsonderlike tabelle 

uiteengesit. 

Tabel 2: Demografiese inligting oor die gehoor 

Sluit streeksdata in oor onder meer:  

 Hoeveel mense daar woon. 

 Ras- en geslagsamestelling. 

 Voorkoms van verskillende moedertale. 

 Statistieke oor inkomste, werkloosheid, armoede, behuising, hongersnood en toegang tot water 
en elektrisiteit. 

 Statistieke oor ouderdomsgroepe, geboortes, sterftes en die voorkoms van gestremdhede. 

 Landbougemeenskappe en vervoer. 

Nut: Inligting soos hierdie kan met groot vrug gebruik word om te bepaal hoe 'n 
buitekantoorjoernalis se gehoor op verskillende samelewingsvlakke lyk, leef en praat. Dis 'n 
belangrike riglyn oor wat vir hulle belangrik is om te weet, waarin hulle belangstel en ook watter 
soort inligting van hulle verkry kan word.   

 

Tabel 3: Zaaiman se magselemente 

Ekonomiese ordeninge: Dit gaan in wese oor die ontginning van hulpbronne om menslike 
behoeftes op verskeie vlakke te bevredig en is 'n kernaspek in enige provinsie of streek waarin 'n 
buitekantoorjoernalis werk. Dit beïnvloed elke aspek van die gehoor se lewe: hoe en of hulle werk, 
wat hulle verdien, waar hulle woon, hul vervoermiddele, misdaad, ongelykhede, armoede, rykdom, 
korrupsie, wanbesteding, behuising, toegang tot onderrig ens. Vanselfsprekend is al hierdie faktore 
aspekte waaroor daagliks geskryf word omdat dit mense direk raak. 'n Buitekantoorjoernalis moet 
weet hoe die ekonomiese profiel van sy gehoor lyk, sodat hulle ingelig kan wees oor kwessies wat 
hulle raak. Die gehoor kan dié inligting gebruik om aan demokratiese prosesse deel te neem sodat 
positiewe veranderinge kan kom ten opsigte van ekonomiese ongelykhede en ander probleme. 

Politieke strukture en prosesse: Dis die strukture en prosesse vir die bestuur en beheer van 
openbare sake. Die politieke mag in 'n bepaalde streek of provinsie het 'n beduidende invloed op 
die uitvoer van beleid op nasionale en provinsiale vlak. Sulke beleide en die uitvoer daarvan raak 
elke inwoner direk. Die buitekantoorjoernalis moet dus weet wie die politieke septer in sy gebied 
swaai, watter ander politieke magte ter sprake is en hoe hul doen en late op so 'n manier aan die 
gehoor gekommunikeer kan word dat die gehoor hul demokratiese reg kan gebruik om die politieke 
magsbasis te verander indien nodig en kan help met die formulering van beleid.  

- Natuurlike ruimtelike omgewing: Seisoenale en klimatologiese toestande het 'n groot invloed op 
alle mense in 'n bepaalde provinsie of streek. Die buitekantoorjoernalis moet weet watter faktore 
hier belangrik is om lesers oor in te lig, byvoorbeeld die voorkoms van droogte in 'n streek waar 
boerderybedrywighede 'n belangrike deel van die streeksekonomie is.  

- Mense: Hulle het 'n behoefte aan onder meer sekuriteit, orde, sosiale samehang, skuiling, kleding 
en voeding. Mense het egter baie verskillende behoeftes. Vir die buitekantoorjoernalis is dit 
belangrik om die behoeftes van mense in sy omgewing te bepaal sodat geskryf kan word oor die 
dinge wat hulle raak en waarin hulle belang stel.  

Sosiale patrone en produkte: Dit sluit in hoe mense in 'n bepaalde streek dink, wat hulle doen en 
hoe hulle dit uitleef in die vorm van tradisies, ideologieë, modes, gebruike, gelowe, norme, 
waardes, etiese beskouings, geloofsoortuigings, denkbeelde oor die verlede en taal. Die 
beskikbare media in 'n bepaalde gebied weerspieël al dié aspekte.  
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Demografiese inligti en inligting oor Zaaiman se magselemente vir spesifieke streke, 

soos Noordwes, kan verkry word uit webwerwe en organisasies wat spesialiseer in 

demografiese en ander inligting met betrekking tot lande, provinsies, streke en 

munisipaliteite. Brand South Africa (BSA) en Statistieke Suid-Afrika (Stats SA) verskaf 

byvoorbeeld baie demografiese inligting. Op die Onafhanklike Verkiesingskommissie 

(OVK) se webtuiste kan verkiesingsuitslae verkry word om te sien watter partye in 

watter gebiede domineer en wie die belangrikste opposisiepartye is. Op die Suid-

Afrikaanse Weerdiens (SAWD) se webtuiste kan weer meer inligting oor weerpatrone 

in bepaalde streke verkry word.  Heelwat bronne is dus beskikbaar wat joernaliste kan 

gebruik om 'n streekprofiel saam te stel. 

 

Die joernalis se eie kennis en ervaring in die streek waarin hy werk, asook 

wisselwerking met mense daar, is ook 'n belangrike bron oor hoe die omgewing lyk 

waarin hy hom bevind. Deur dus betroubare navorsing soos dié van Statistieke Suid-

Afrika, riglyne soos Zaaiman s’n en verworwe kennis uit persoonlike ervaring te 

kombineer, behoort die buitekantoorjoernalis gewis 'n omvattende profiel te kan 

saamstel van die provinsie of streek waarin hy of sy werk. 

 

'n Streekprofiel van Noordwes word vervolgens as voorbeeld aan die hand van tabel 

2 en 3 hierbo met inligting wat verkry is van die genoemde webwerwe, asook 

persoonlike ervaringe, by  'n kaart van die provinsie uitgebeeld (figuur 12). Let wel: 

Heelwat meer demografiese inligting is beskikbaar as wat in die uitbeelding aangedui 

word. Die beskikbare data is egter so omvattend dat dit nie in 'n enkele uitbeelding 

soos hierdie vervat kan word nie. Daarom word volstaan met dit wat hier aangedui 

word. 
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Figuur 12: Omgewingsprofiel, Noordwes 
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3.5.1 Toepassing van omgewingsprofiel  

Verskeie afleidings kan gemaak word op grond van inligting verkry uit webwerwe van 

Stats SA, die OVK, die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD), die SAWD, BSA en 

Wikipedia. Dis uiteengesit in figuur 12 hierbo. 

  

Uit die demografiese inligting blyk duidelik armoede, werkloosheid en misdaad is 

van die grootste probleme waarmee inwoners worstel. Dié kwessies is belangrike 

onderwerpe van beriggewing omdat dit 'n beduidende gedeelte van die provinsiale 

bevolking raak, hetsy direk of indirek. Hoewel Beeld as 'n Afrikaanse dagblad se 

direkte teikengehoor 'n betreklik klein gedeelte van die totale bevolking is (sowat 9% 

is Afrikaanssprekend volgens Stats SA), raak die welstand van die res van die 

bevolking dié minderheid se leefwêreld op alle vlakke, of dit nou ekonomies, sosiaal 

of polities van aard is. Hierdie demografiese werklikhede en veral die impak daarvan 

op die teikengehoor is kwessies waaroor Beeld-lesers daagliks ingelig behoort te 

word. Verder moet in ag geneem word dat ook nie-Afrikaanssprekendes (in 'n mindere 

mate) deel uitmaak van die Beeld-gehoor omdat dié groepe ook soms Afrikaanse 

koerante lees – om verskillende redes, hetsy om ander nuusbronne aan te vul of juis 

om meer ingelig te wees oor die kwessies waaroor Beeld-lesers dink, en hoe hulle 

daaroor dink.  

 

Wat ekonomiese ordeninge betref, behoort kwessies soos mynbou, boerdery en 

toerisme in die provinsie aandag in beriggewing te geniet omdat dit die ekonomiese 

welstand van die streek en sy inwoners beïnvloed. 

 

Op politieke front is die ANC se doen en late in die provinsie belangrike sake waaroor 

berig behoort te word omdat die party se aanhang en invloed so wesenlik is. Lesers 

moet egter ook kennis neem van die doen en late van veral opposisiepartye wat groei, 

hul beleid en toekomsplanne. Die wanbesteding van belastinggeld deur die ANC-

beheerde regering moet ook belig word omdat dit en gevolglike swak dienslewering 'n 

beduidende invloed op die dag-tot-dag-lewens van mense het. Wanneer paaie 

byvoorbeeld in 'n swak toestand is of daar nie water in dorpe is nie, raak dit mense se 

lewens en die ekonomie direk. Inligting hieroor help lesers ook om drukgroepe te vorm, 

stappe te doen en menings te vorm oor onder meer vir wie hulle in die volgende 

verkiesing gaan stem.  

 

Wat mense in die provinsie betref, behoort die Beeld-spesifieke Afrikaanse gehoor 

ingelig te word oor hoe onder meer algemene ekonomiese en politieke gebeure in hul 

omgewing hul regte en behoeftes as 'n minderheidsgroep gaan raak. Dit sluit aan by 

die verbruikersgegronde benadering soos beskryf in hoofstuk 2 (sien 2.5), waar die 

gehalte van die produk bepaal word deur die mate waarin dit aan die verbuikers/lesers 

se behoeftes voldoen (Rosen et al., 2003:3; Kovach & Rosenstiel, 2007:5). 'n 

Streekjoernalis in Noordwes behoort fyn ingestel te wees op die tradisies en waardes 

van sy Beeld-spesifieke gehoor en daarom ook te berig oor kwessies wat dié waardes 
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belig, verduidelik en die bewaring of bedreiging daarvan kan beïnvloed. In Noordwes 

moet egter ook aandag gegee word aan waardes en ideologieë van ander groepe 

(byvoorbeeld Tswanasprekendes en ANC-gesindes wat in die meerderheid is). Dis 

nodig sodat die Beeld-gehoor meer ingelig is oor die breër omgewing waarin hulle 

woon om te weet waar hulle 'n rol kan speel en hoe ander gemeenskappe se doen en 

late dié spesifeke gehoor raak.   

 

Weer- en droogtetendense as deel van die natuurlike omgewing het 'n direkte impak 

op die ekonomie van veral 'n landboustreek soos Noordwes. Lesers moet ingelig wees 

oor die invloed daarvan op hulle en hoe hulle onder meer water kan help bespaar en 

boere in nood kan bystaan. 

Die bostaande toepassing van 'n omgewingsprofiel is 'n voorbeeld van hoe die opstel 

van 'n omgewingsprofiel die buitekantoorjoernalis kan help om die gehalte van berigte 

te verbeter. In hoofstuk 2 (2.5) word tot die gevolgtrekking gekom twee benaderings 

tot gehalte is van toepassing op hierdie studie: eerstens die beoordeling daarvan op 

grond van die inherente eienskappe van die produk of diens (hier die berig), en 

tweedens die beoordeling daarvan op grond van die mate waarin dit aan die 

verbruiker/leser se behoeftes voldoen (Garvin in Swanepoel, 2012:35-37; Evans & 

Lindsay, 2014:6-9; Tweissi et al., 2015:61; Kovach & Rosenstiel, 2007:5). 

Die omgewingsprofiel is dus 'n belangrike hulpmiddel om te bepaal wat die behoeftes 

van lesers is op grond van hul demografiese en ander eienskappe, sodat die gehalte 

van beriggewing verhoog kan word deur dié behoeftes te bevredig. 'n 

Omgewingsprofiel kan egter ook help om inherente gehalte-eienskappe van berigte 

soos akkuraatheid, die waghondfunksie en beriggewing oor 'n verskeidenheid sake 

(vgl. 3.5.1) te verhoog deur ook die algemene tendense en eienskappe van  die 

omgewingsprofiel te beoordeel. Indien daar byvoorbeeld baie regeringskorrupsie is, 

behoort sterk klem gelê te word op die waghondfunksie.  

3.6 SAMEVATTING 

Die proses van nuusskepping in 'n buitekantoor kan in die lig van bostaande, met 

inagneming van al die bespreekte komponente, samevattend soos volg voorgestel 

word: 

  

Figuur 13: Nuusskepping in 'n buitekantoor as proses 

Insette

Diensvoorwaardes, 
infrastruktuur, opleiding 

en vaardighede, 
nuusgebeure, doelwitte, 

persoonlikheid, 
perspektief, inligting oor 

bedieningsgebied

Verwerking

Kommunikasie met 
bestuur en 

gehoor/beplanning/nuu
sinsameling/nuusseleksi
e/ skryf en aanbied van 

nuus/saamstel van 
streekprofiel/gehaltebe

heer

Uitset

Nuusberigte wat aan 
gehaltevereistes 

voldoen/produktiwiteit/ 
kontaklys/doeltreffende 

kommunikasie met 
gehoor en bestuur
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In hierdie hoofstuk is beskryf wat buitekantoorjoernaliste nodig het om berigte van 

goeie gehalte te lewer. Berigte van goeie gehalte as die produk/uitset is eerste 

bespreek. Vyf kerntake/sleutelprosesse betrokke by die skep van die produk is 

uiteengesit. Daarna is drie komponente/insette wat nodig is vir hierdie prosesse 

bespreek.  

Hiermee is die eerste navorsingsvraag (1.5.1.1) nou volledig beantwoord:  

Wat behels nuusbestuur in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad, bekyk 

teen die agtergrond van die stelsel-en-prosesgegronde benadering, asook 

gehaltebestuursbeginsels? 

In die volgende hoofstuk sal beskryf word hoe die geïdentifiseerde komponente en 

prosesse in hierdie hoofstuk gebruik is om  'n  vraelys vir buitekantoorjoernaliste op te 

stel om te bepaal hoe hulle te werk gaan om gehalteberiggewing te verseker. Die 

navorser sal ook beskryf hoe die steekproef saamgestel is.  

In hoofstuk 5 sal die data uit die vraelyste volledig bespreek en ontleed word.  
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HOOFSTUK 4 

METODE 

 

4.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is die komponente en prosesse wat nodig is om 

gehalteberiggewing in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad te 

bewerkstellig, volledig bespreek deur middel van 'n omvattende literatuurstudie, 

tersaaklike dokumentasie en verkennende onderhoude met die deelnemers. 

Die doel in hoofstuk 4 is om te verduidelik hoe die navorser te werk gegaan het om 

die tweede navorsingsvraag (1.5.1.2) te beantwoord, naamlik: Hoe kan nuus in die 

buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad prosesmatig bestuur word binne die 

raamwerk van die stelselteorie en gehaltebestuursbenaderings?  

4.2 KWALITATIEWE NAVORSING 

Volgens Bogdan en Taylor (1988:3) is metodologie die manier hoe probleme benader 

en antwoorde gevind word. Een manier waarop dit in sosiale wetenskappe gedoen 

kan word, is deur die positivistiese benadering wat ooreenstem met 

natuurwetenskaplike navorsingsbenaderings: Die feite en oorsake van 

samelewingsverskynsels word bepaal sonder inagneming van persepsies. 

Kwantitatiewe metodes soos statistiese analise word tipies gebruik wanneer 'n 

positivistiese benadering gevolg word.  

Die doel van hierdie studie is egter om te bepaal watter prosesse die joernalis in die 

buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad binne die konteks van 'n stelselteorie en 

prosesbenadering kan volg om gehalteberiggewing te bestuur te midde van daaglikse 

uitdagings binne sy/haar organisasie én in die groter omgewing waarbinne hy/sy werk. 

Die studie is ook 'n poging om in die subjektiewe werkswyse van individuele joernaliste 

in buitekantore patrone te vind wat gebruik kan word om riglyne daar te stel vir die 

prosesmatige bestuur van 'n buitekantoor. 

Hiervoor is 'n kwalitatiewe benadering uiters geskik omdat dié benadering daarop 

gemik is om samelewingsverskynsels te ondersoek vanuit die deelnemers se 

perspektief en subjektiewe ervaring van hul leefwêreld (Bodgan & Taylor, 1998:3-4). 

Die hoofstrewe hier, in teenstelling met die kwantitatiewe benadering, is om die 

beweegredes te verstaan agter dít wat mense doen.  

Volgens Bogdan en Taylor (1998:8) genereer kwalitatiewe metodes tipies 

beskrywende data in mense se eie geskrewe of gesproke woorde en waarneembare 

gedrag op grond van hoe hulle in die alledaagse lewe dink en optree. Dis ook 'n 

uitkoms van hierdie studie. 
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4.2.1 Geldigheid en betroubaarheid  

'n Kwalitatiewe studie kan net betroubaar en geldig wees indien dit aan bepaalde 

vereistes voldoen. Die kernbeginsel van betroubaarheid is dat dieselfde 

navorsingsmetode herhaal moet kan word om dieselfde resultate op te lewer (Flick, 

2014:481-483). Geldigheid weer is die mate waarin die navorser se uitbeelding of 

konstruksie van die werklikheid empiries gegrond is (Flick, 2014:483-486). Die 

aanname hier is dat die realiteit onafhanklik van persepsies, interpretasies of die 

aanbieding daarvan bestaan.  

Denzin en Lincoln (2000:582) wys daarop dat geldigheid en betroubaarheid in kliniese 

studies waar 'n positivistiese, kwantitatiewe benadering gevolg word, bewerkstellig 

word deur die navolging van verskeie streng verifikasiestrategieë. Hier gaan dit oor 

wetenskaplike bewyse vir 'n enkele waarheid, terwyl die doel met kwalitatiewe studies 

dikwels juis nie is om 'n enkele waarheid te vind nie. Betroubaarheid hang eerder af 

van hoe oortuigend die navorser sy/haar saak deur middel van onder meer deursigtige 

praktyke kan aanbied. Flick (2014:481-483) sluit hierby aan met sy standpunt dat 

dieselfde resultate nie altyd verkry sal word wanneer 'n kwalitatiewe studie herhaal 

word nie omdat verskynsels, mense of objekte wat bestudeer word, dikwels verander. 

Bogdan en Taylor (1998:9) beaam dit: In kwalitatiewe studies is dit nie moontlik om 

perfekte betroubaarheid te bereik nie.  

Die implikasies hiervan vir kwalitatiewe studies is volgens Flick (2014:483-486) dat die 

geldigheid nooit met 100%-sekerheid bepaal kan word nie, maar beoordeel word op 

grond van die geloofwaardigheid van die studie in geheel. Navorsers se aannames 

oor verskynsels in kwalitatiewe studies is gevolglik eerder 'n skatting as een kliniese 

waarheid daaroor. Hierdie realiteit van verskynsels is in kwalitatiewe studies slegs 

toeganklik deur verskillende perspektiewe daaroor te ondersoek. Flick (2014:483-486) 

argumenteer vanuit hierdie uitgangspunt dat geldigheid in kwalitatiewe studies 

beoordeel word op grond van eerstens hoe die data ingesamel word, en tweedens 

hoe die verskynsel aangebied en watter aannames daaruit gemaak word. 'n 

Belangrike maatstaf is die mate waarin die navorser se voorstelling gegrond is op hoe 

die deelnemers die verskynsel voorgestel of aangebied het.  

Voortspruitend hieruit ontstaan die vraag watter riglyne 'n navorser dan tydens 'n 

kwalitatiewe studie kan volg om 'n aanvaarbare vlak van geldigheid en betroubaarheid 

te verseker. Denzin en Lincoln (2000:582), Willis (2007:165-167; 216-220), 

Swanepoel (2012:25) en Flick (2014:483-486) identifiseer die volgende kenmerke wat 

die betroubaarheid en geldigheid van kwalitatiewe studies verhoog:  

 Die ontwikkeling van temas, konsepte en teorieë moet gedokumenteer word. In 

kwalitatiewe studies is die belangrikste onderbou vir geldigheid en 

betroubaarheid dat dit wat die navorser gesien en gehoor het, feitelik korrek 

gedokumenteer word omdat dit die grondslag vorm waarop die betekenis van 

die ingesamelde data en waarnemings ontwikkel, gebruik en aangebied word. 
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Die afwesigheid van spesifieke statistieke om gevolgtrekkings en kommentaar 

te staaf, moet vervang word met stawing deur die gebruik van verskillende 

bronne en navorsingsmetodes (bekend as triangulasie, sien afdeling 4.2.2). 

Kommentaar en gevolgtrekkings wat uit al hierdie bronne en metodes verkry 

word, moet sin maak en 'n samehangende geheel vorm. Die navorser oorreed 

dus nie deur statistieke nie, maar met 'n argumentasielyn geskep deur die 

gebruik van verskillende bronne en metodes. Hierdie samehang word veral in 

hoofstuk 1 (konseptualisering), hoofstuk 2 en 3 (die literatuurhoofstukke), en 

hoofstuk 4 (die metodehoofstuk) ontwikkel om 'n grondige vertrekpunt vir 

ontledings en gevolgtrekkings in hoofstuk 5 en 6 te skep.   

 Dit moet ooreenstem met bestaande bevindings oor die onderwerp en deur 'n 

bepaalde navorsingsgemeenskap aanvaar word. Daar moet dus grootliks 

konsensus wees tussen die navorser, ander navorsers en vakkundiges oor die 

onderwerp. Hierdie sogenaamde eksterne bewyse, soos bestaande 

kwalitatiewe en kwantitatiewe studies om die gevolgtrekkings te staaf, sal deel 

vorm van hoofstuk 5 en 6 (die empiriese ontleding, slot en gevolgtrekking van 

die studie).  

 Die navorsingsinstrumente moet meet wat dit veronderstel is om te meet.  

Hieraan word hoofsaaklik in hierdie hoofstuk aandag gegee.  

 Dit moet die werklikheid weerspieël. Veral in die geval van interpreterende 

kwalitatiewe studies is die mikpunt egter nie om een ware realiteit te vind nie. 

Die rol van triangulasie is hier nie net om feite te verifieer nie, maar ook om 

groter begrip uit verskillende perspektiewe op die realiteit te kry. Aansluitend 

hierby moet die studie bruikbaar wees deurdat dit beter begrip bewerkstellig oor 

'n situasie of vorige ervarings wat moeilik verstaanbaar is óf deurdat die studie 

die ontwikkeling van toekomstige situasies voorspel. Die studie moet dus 

nuttige toepassingsriglyne kan verskaf. Die aspekte waarna in hierdie paragraaf 

verwys word, sal in al die hoofstukke aandag geniet.  

 Betroubare metodes moet gebruik word. Binne die konteks van kwalitatiewe 

navorsing beteken dit die metodes moet geloofwaardig wees, hoewel 'n 

voorvereiste hier nie noodwendig is dat dit herhaal moet kan word nie. Die 

manier waarop data ingesamel word, is baie belangrik om interne geldigheid te 

verseker: Data wat ingesamel word, moet baie ooreenstem, al word dit op 

verskillende tye en plekke gedoen. Die betroubaarheid hiervan kan verhoog 

word deur beproefde metodes te gebruik om data in te samel en die proses van 

insameling in die fynste besonderhede te dokumenteer.  Hierdie aspekte geniet 

veral in hierdie hoofstuk aandag.  
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 'n Behoorlike proses van data-analise. Hier moet duidelik onderskei word 

tussen wat die deelnemers gesê het en waar die navorser se interpretasie 

daarvan begin. Dit sal veral in hoofstuk 5 (die empiriese hoofstuk) aandag kry.   

4.2.2 Triangulasie 

Verskillende navorsingsmetodes is in hierdie studie gebruik: 'n literatuurstudie, 

vraelyste en opvolgonderhoude waar nodig (vgl. 4.3 en 4.5).   

Die gebruik van verskillende metodes is daarop gemik om resultate met mekaar te 

korreleer en staan bekend as triangulasie (Tashakkori & Teddlie, 2010:9; 307; 365). 

Lindlof en Taylor (2011:274) definieer triangulasie as die vergelyking van twee of meer 

vorme van bewyse van dit wat nagevors word. Indien data van twee of meer metodes 

tot dieselfde gevolgtrekking lei, verhoog dit die geldigheid en betroubaarheid van 'n 

studie (Swanepoel, 2012:25-26). 

Die rasionaal hieragter is dat daar verskillende maniere is om sin te maak van veral 

die sosiale werklikheid van ingewikkelde menslike verskynsels, sodat beter begrip uit 

meer as een perspektief ontwikkel kan word (Tashakkori & Teddlie, 2010:88). Dit word 

bewerkstellig deur verskillende bronne en data in een studie te kombineer om 'n dieper 

en duideliker begrip te verkry van die mense en konteks wat bestudeer word (Bogdan 

& Taylor, 1998:80-82). 'n Literatuurstudie word byvoorbeeld tipies aangevul met 

onderhoude en vraelyste (soos in hierdie studie).  

Denzin (1978), aangehaal deur Swanepoel (2012:25-26), onderskei drie soorte 

triangulasie:  

Teoretiese triangulasie word verkry deur navorsing oor verskillende aspekte van die 

teorie, in hierdie geval joernalistieke prosesse binne die konteks van die stelselteorie 

en gehalte in joernalistiek. Dit word in hoofstuk 1 (konseptualisering) en hoofstuk 2 en 

3 (die literatuurhoofstukke) gedoen.  

Brontriangulasie word verkry deur verskillende teoretiese en empiriese bronne te 

gebruik. In hierdie studie word verskillende teoretiese bronne in die 

konseptualiseringhoofstuk (hoofstuk 1) en die literatuurstudie (hoofstuk 2 en 3) 

geraadpleeg. Die empiriese bronne is vraelyste wat joernaliste in buitekantore (die 

deelnemers) beantwoord het en aanvullende onderhoude wat daaruit voortgevloei het. 

Dié aspekte kry aandag in hierdie hoofstuk, hoofstuk 5 (die empiriese hoofstuk) en 

hoofstuk 6 (die slot en gevolgtrekking). Lindlof en Taylor (2011:274) bevestig 

triangulasie kan ook bereik word wanneer verskillende bronne in een metode (bv. 

vraelyste) gebruik word, mits die deelnemers hulle in soortgelyke omstandighede 

bevind. Dié vorm van triangulasie is in hierdie studie toegepas deur onderhoude met 

altesame agt joernaliste in buitekantore te voer.  
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Metodologiese triangulasie is wanneer verskillende metodes gebruik word om data 

in te samel. In hierdie studie word data ingesamel deur literatuurstudie, vraelyste en 

onderhoude.  

Daar is egter ook kritiek dat die korrelasie van bevindings deur verskillende metodes 

'n oorvereenvoudigde ideaal is wanneer ingewikkelde sosiale werklikhede ondersoek 

word (Lindlof & Taylor, 2011:274).  Verskillende bevindings dui daarom nie 

noodwendig op metodologiese mislukking nie omdat daar dikwels verskillende 

maniere is om dieselfde verskynsel te verstaan.  

Verskillende bevindings kan ons dalk juis na 'n dieper vlak van teoretisering lei (Lindlof 

& Taylor, 2011:274). Tashakkori en Teddlie (2010:9) meen daar is toenemend 'n 

bewustheid dat verskillende resultate juis ook uit verskillende bronne verkry kan word: 

Dis veral nuttig om insig te verkry in ingewikkelde aspekte van sekere verskynsels en 

kan lei tot meer diepte-ondersoeke na voorheen onontdekte aspekte van 'n 

verskynsel. 

Dit mag byvoorbeeld wees dat verskillende joernaliste verskillende bestuursprosesse 

in hul onderskeie buitekantore toepas. Deur joernaliste dus ruimte te gee om dit te 

doen wat vir hulself in 'n buitekantoor-opset werk, kan dalk juis bydra tot beter 

gehaltebestuur. Triangulasie kan wel steeds sinvol gebruik word om breër temas en 

sekere universele beginsels te identifiseer, wat op gehaltebestuur in alle buitekantore 

inwerk.  

Lindlof en Taylor (2011:277) som dié soort benadering op met die term “kristallisasie”: 

'n metode van kwalitatiewe navorsing wat groter kreatiwiteit toelaat deurdat dit nie na 

'n enkele objektiewe waarheid soek nie, maar verskillende metodes gebruik om 

bevindings te verryk en die inherente beperkings van alle kennis uit te wys. Elke 

stukkie data is dus deel van die groter legkaart wat nooit heeltemal voltooi sal wees 

nie.  

Geldigheid en betroubaarheid in hierdie studie word dus nagestreef deur die gebruik 

van verskillende metodes en bronne om inligting te versamel: 'n omvattende 

literatuurstudie, semi-gestruktureerde vraelyste en opvolgonderhoude waar nodig. 

Vervolgens word beskryf hoe elk van die metodes in hierdie studie gebruik is om die 

gestelde doelwitte (vgl. 1.6.2) te bereik.  

4.3 LITERATUURSTUDIE 

Die doel van die literatuurstudie en -ontleding is om vertroud te raak met 

gepubliseerde materiaal oor die onderwerp (Steyn, 2006:73).  

Hiervoor is onder meer handboeke, akademiese tydskrif- en internetartikels en 

tersaaklike proefskrifte en verhandelings gebruik, soos verkry van onder meer die 

volgende databasisse: GoogleScholar, Noordwes-Universiteitsbibliotekekatalogus, 
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LibGuides, SAePublications, Web of Science, A tot Z-Tydskriflys, ScienceDirect, 

EBSCOhost en LexisNexis.  

'n Nexus-soektog kon geen studie opspoor wat die vraagstuk van die bestuur van 

nuusprosesse in die buitekantooropset van 'n dagblad ondersoek nie. Met hierdie 

studie word gepoog om dié leemte te vul.  

Enkele studies soos dié van Archetti (2013) bevestig egter die belangrikheid van 

hierdie onderwerp. In sy artikel daag Archetti die algemene aanname uit dat 

buitelandse korrespondente oorbodig word in die era van globale en onmiddellike 

kommunikasie. Hierdie korrespondente werk dikwels onder dieselfde omstandighede 

as buitekantoorjoernaliste omdat ook hulle grootliks op hul eie aangewese is om nuus 

in 'n groot gebied, weg van hul hoofkantoor, in te samel. Uit Archetti se studie blyk dat 

die uitgebreide gebruik van kommunikasietegnologie juis kan help om eksklusiewe 

nuusstories te kry. Dit beteken in wese dat hierdie korrespondente hul werk potensieel 

beter kan doen, pleks daarvan dat die tegnologie tot oppervlakkige beriggewing of 

beriggewing van swak gehalte lei (Archetti, 2013).  

Daar is baie literatuur oor gehalte-inhoud in die media, maar weinig oor gehaltebestuur 

in dié bedryf (Swanepoel, 2012:19). In tersaaklike literatuur is dit duidelik daar is wel 

kernelemente waaraan gehaltejoernalistiek gemeet word, onder meer betroubaarheid, 

geloofwaardigheid, billikheid, objektiwiteit, feitelikheid, onderskeid tussen feit en 

mening, akkuraatheid, sosiale aanspreeklikheid en openbare belang (Rucker & 

Williams, 1974:401; Stovall, 2005:19; Cole & Harcup, 2010:128-129; Meyer, 

2010:228; Witschge, 2013:167; Brants, 2013; Broersma, 2013:32; Hanitzsch, 

2013:201; 419 en Schoenbach & Van der Wuff, 2014a:437).  

Dié elemente word in hierdie studie nie as sulks ondersoek of beoordeel nie. Die doel 

van die studie is om prosesse te identifiseer wat buitekantoorjoernaliste volg om nuus 

uit hul streek te produseer. Hier word dus juis ondersoek waar daar 'n leemte is in die 

literatuur en vorige studies, naamlik gehaltebestuur in die media. Soos reeds genoem, 

word die aanname gemaak dat indien nuusbestuursprosesse in buitekantore 

doeltreffend uitgevoer word, die noodwendige gevolg gehalteberiggewing behoort te 

wees wat voldoen aan die elemente hierbo.   

'n Vraelys en onderhoude sal gebruik word om hierdie prosesse te identifiseer. 

4.4 NAVORSINGSPOPULASIE EN STEEKPROEF 

Du Plooy (2009:108) wys daarop dat 'n verteenwoordigende steekproef van die groter 

populasie (om byvoorbeeld vraelyste in te vul) 'n vereiste is wanneer kwantitatiewe 

navorsing gedoen word. Dit is veral nodig om die resultate te kan veralgemeen na die 

groter populasie. Hoe nouer die definisie van die beskikbare populasie egter is, hoe 

moeiliker sal dit wees om te veralgemeen. Hoe meer ooreenstemmende eienskappe 

die populasie het wat ondersoek word (hoe meer homogeen hulle dus is), hoe kleiner 

hoef die steekproef gevolglik te wees (Du Plooy, 2009:110). Sulke studies is dikwels 
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meer kwalitatief. Dit is dus  aanvaarbaar om 'n nie-ewekansige steekproef saam te 

stel, waar almal in die populasie nie 'n gelyke kans het om as 'n respondent gekies te 

word nie.  

Een manier om 'n nie-ewekansige steekproef te trek, is die doelbewuste steekproef 

(Du Plooy, 2009:122-123). Bailey (1994:96) sê in sulke gevalle gebruik die navorser 

sy of haar eie oordeel om deelnemers vir die steekproef te kies op grond van hoe hy 

die doelwitte van die studie ten beste sal kan verwesenlik. Du Plooy (2009:122-123) 

sê voorts hierdie werkswyse is geskik wanneer inligting oor 'n klein teikengroep 

ingesamel word.  

Lindlof en Taylor (2011:115-117) identifiseer twee benaderings tot die saamstel van 

'n steekproef wat toepaslik is vir hierdie studie: eerstens wanneer deelnemers gekies 

word op grond van sekere kriteria, soos in hierdie studie slegs buitekantoorjoernaliste 

by Suid-Afrikaanse dagblaaie. Tweedens kan deelnemers gekies word op grond van 

'n tipiese geval of situasie waarin hulle hulself bevind. Volgens Lindlof en Taylor 

(2011:115) is die doel met die gevallestudie-steekproef om 'n tipiese verskynsel te 

beskryf en hoef dit nie verteenwoordigend te wees soos in die geval van 'n 

kwantitatiewe studie nie. Die resultate kan egter wel veralgemeen word na mense wat 

aan die bestudeerde groep behoort, al was hulle nie deel van die steekproef nie. 

Die nadeel van hierdie benadering tot die saamstel van 'n steekproef is dat die 

resultate nie noodwendig veralgemeen kan word na 'n populasie buite die steekproef 

nie. Dis egter geskik wanneer 'n ondersoekende studie gedoen word (Du Plooy, 

2009:122). In sulke studies is daar min inligting of vorige studies om die navorser te 

help lei (Swanepoel, 2012:204).  

Lindlof en Taylor (2011:112-115) bevestig dat steekproewe vir die doel van 

kwalitatiewe studies op verskillende maniere gedoen kan word. Die grootte kan baie 

wissel omdat daar dikwels nie vooraf rigiede voorskrifte is nie: Die beginsel is dat 

inligting ingesamel word totdat nuwe data nie meer veel byvoeg tot die konsep wat 

ontwikkel word nie (Lindlof & Taylor, 2011:117).  

Hierdie studie voldoen aan verskeie vereistes wat tipies in kwalitatiewe studies gevind 

word:  

 Die teikengroep (buitekantoorjoernaliste) is klein en homogeen deurdat hulle in 'n 

baie spesifieke situasie en omstandighede werk. 

 Hulle word volgens spesifieke kriteria vir die studie gekies. Alle joernaliste het dus 

nie 'n gelyke kans om vir die studie gekies te word nie. 

 Die studie is ondersoekend omdat daar nog nie 'n soortgelyke studie gedoen is 

waar spesifiek op gehaltebestuur in 'n buitekantoorkonteks gefokus is nie.  
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 Die studie word gedoen om dieptebegrip te kry van hoe 'n buitekantoor bestuur 

word, op grond van individuele perspektiewe. 

In die lig van bogenoemde eienskappe van hierdie studie is 'n nie-ewekansige, 

doelbewuste steekproef van buitekantoorjoernaliste saamgestel. Die manier waarop 

die steekproef saamgestel is, is dus geskik vir hierdie studie omdat die mikpunt is om 

die resultaat te veralgemeen na net buitekantoorjoernaliste by Suid-Afrikaanse 

dagblaaie. Dit sal met gemak gedoen kan word omdat die totale populasie wat met 

die aanvang van die studie in 2015 aan die gestelde kriteria voldoen het, uit 13 

joernaliste bestaan het.  

Een van dié joernaliste is die navorser self, wat uit die aard van die saak as navorser 

nie self 'n respondent kan wees nie. Vier van die 13 joernaliste het aangedui hulle wil 

nie aan die studie deelneem nie. Altesame 8 uit die 13 het aangedui hulle sal aan die 

studie deelneem, wat 61,5% van die totale populasie verteenwoordig. Een van hulle 

het egter ná die eerste fase van die studie nie meer sy samewerking gegee nie, wat 

veroorsaak het dat die eerste vraelys deur al agt die deelnemers ingevul is, maar die 

tweede vraelys deur sewe deelnemers. 

Vir die doel van hierdie studie is slegs Engelse en Afrikaanse algemene 

nuusdagblaaie ingesluit wat nasionaal of in 'n streek versprei word. Die volgende Suid-

Afrikaanse dagblaaie het met die aanvang van die studie in 2015 aan dié definisie 

voldoen: Daily Sun, Sowetan, Die Son, The Star, Beeld, Die Burger, Volksblad, The 

Times, The Citizen en The New Age. Dit gekose dagblaaie sluit nie dié in wat net in 

groot stede soos Durban, Kaapstad en Pretoria versprei word nie. Spesialis-dagblaaie 

wat byvoorbeeld sakenuus dra (soos Business Day) is ook uitgesluit van die studie. 

Redakteurs of nuusredakteurs by die publikasies wat wel aan die definisie vir hierdie 

studie voldoen, het met die aanvang van die studie in 2015 die volgende inligting oor 

buitekantoorjoernaliste verskaf:  

 Daily Sun: Dié publikasie het satellietkantore regoor die land met kantoorhoofde 

aan die stuur van elkeen. Hulle maak gebruik van vryskutjoernaliste. Dié koerant 

het dus nie geskikte deelnemers vir die studie nie.  

 Sowetan: Hier is net een buitekantoorjoernalis in diens in Noordwes  Sy en haar 

redakteur het aanvanklik ingestem om aan die studie deel te neem, maar die 

joernalis het later via WhatsApp laat weet sy kan weens “onvoorsiene 

omstandighede” nie meer daaraan deelneem nie. Pogings om haar daarna te 

kontak en vas te stel of sy nie tog steeds aan die studie sal deelneem nie, was 

onsuksesvol.  

 Die Son: Hierdie koerant het een buitekantoorjoernalis. Hy en sy afdelingshoof het 

toestemming gegee dat hy 'n respondent kan wees. Hy het egter net die eerste 

vraelys beantwoord,.  

 The Star: Dié koerant het geen satellietkantore of buitekantoorjoernaliste nie.  



72 

 

 Beeld: Hier is vier buitekantoorjoernaliste, waarvan een die navorser is wat nie self 

aan die studie kan deelneem nie. Die redakteur en die drie ander joernaliste het 

ingestem om aan die studie deel te neem. Een van die deelnemers het intussen 

(ná die aanvang van die studie) afgetree, maar het steeds aan die studie 

deelgeneem. Hy kon steeds baie waardevolle insette lewer omdat hy voor sy 

aftrede meer as 30 jaar ervaring as 'n joernalis gehad het, waarvan meer as tien 

jaar aan stuur van 'n buitekantoor was. 

 Die Burger: Hier is nie buitekantoorjoernaliste wat aan die definisie voldoen nie. 

Daar is wel satellietkantore in dorpe soos George en Stellenbosch waar meer as 

een joernalis werk.   

 Volksblad: Hier is twee buitekantoorjoernaliste en een voormalige 

buitekantoorjoernalis wie se toesighouers/redakteurs toestemming gegee het dat 

hulle aan die studie mag deelneem. Die joernaliste self het ook ingestem. Die 

voormalige buitekantoorjoernalis is by die studie ingesluit omdat sy tot kort voor 

die aanvang van die studie baie jare lank in 'n buitekantoor van dié dagblad gewerk 

het. Die navorser meen dus sy kon waardevoller insette tot die studie as haar 

opvolger lewer.  

 The Times: Hierdie koerant het meestal satellietkantore met 'n volledige opset en 

verskeie joernaliste, wat nie aan die definisie van hierdie studie voldoen nie. Slegs 

een joernalis voldoen aan die definisie. Hy beman 'n eenmankantoor in Pretoria en 

dek nuus in dié stad, asook dele van Limpopo, Mpumalanga en Noordwes. Hy en 

sy nuusredakteur het albei toestemming gegee dat hy 'n respondent in die studie 

kan wees.  

 The Citizen: Hier is geen satelliet- of buitekantore nie.  

 The New Age: Hier word van sowel vryskutjoernaliste as buitekantoorjoernaliste 

gebruik gemaak. Die koerant het drie buitekantoorjoernaliste in onderskeidelik die 

Oos-Kaap, Mpumalanga en Limpopo wat geskikte deelnemers vir die studie kan 

wees. Nie een van hulle wou aan die studie deelneem of redes verskaf oor hoekom 

hulle nie wil deelneem nie.   

Van die ses koerante wat voldoen aan die definisie van dagblaaie wat deel van die 

studie uitmaak, het vyf dus aan dié studie deelgeneem. Al die deelnemers het nadat 

hulle per e-pos of telefonies ingestem het om deel van die studie te wees, ook 'n 

formele toestemmingsvorm geteken (sien aanhangsel 4).  

In dié vorm is die doelwitte van die studie, verwagtinge van die deelnemers en die 

voorwaardes vir deelname daaraan in besonderhede uiteengesit. Die deelnemers  het 

almal hierdie vorm geteken en sodoende formeel ingestem om aan die studie deel te 

neem. Die deelnemers is ook verseker dat hul identiteit nie in die studie bekend 

gemaak sal word nie. Hiermee is dus aan die etiese vereistes voldoen, deurdat die 

deelnemers vooraf voldoende ingelig is oor die doelwitte, verwagtinge en voorwaardes 
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vir die studie. Hulle is ook ingelig dat hul deelname vrywillig en anoniem is en hulle in 

enige stadium aan die studie kan onttrek (sien aanhangsel 4).   

4.5 EMPIRIESE METODES 

Die empiriese metodes wat in hierdie studie gebruik is om data in te samel, is 'n 

vraelys en onderhoude. Dit word vervolgens bespreek.  

4.5.1 Kwalitatiewe vraelys 

Vraelyste kan gestruktureerd of semi-gestruktureerd wees. Wanneer dit 

gestruktureerd is, laat die vrae net 'n beperkte aantal reaksies toe, is daar min 

buigsaamheid in hoe die vrae beantwoord kan word en word die reaksie op grond van 

'n voorafbepaalde kodestelsel genotuleer (Denzin & Lincoln, 2000:649-653). Daar is 

min ruimte vir variasie of bykomende inligting. Wiskundige metodes word gebruik om 

sulke bevindings te ontleed (Denzin & Lincoln, 2000:667-668).  

Semi-gestruktureerde vraelyste, daarenteen, is 'n geskikte metode vir 'n kwalitatiewe 

studie soos hierdie omdat die doel hier nie is om data te kwantifiseer nie (Du Plooy, 

2009:108). So 'n vraelys bevat vooraf geformuleerde vrae waaroor die deelnemers 

vryelik kan praat en waaroor hulle kan uitwei (Denzin & Lincoln, 2000:649-653; Du 

Plooy, 2009:198-199). Dis tipies geskik wanneer 'n individuele of groepsperspektief 

verstaan wil word om 'n diepteweergawe van aspekte van mense se lewens te kry, 

byvoorbeeld om te beskryf hoe hulle dinge doen (Denzin & Lincoln, 2000:646; Du 

Plooy, 2009:108; 198-199). Só kan begrip verkry word oor ingewikkelde gedrag van 

mense in 'n bepaalde gemeenskap sonder voorafbepaalde kategorieë wat die 

ondersoek kan inperk (Denzin & Lincoln, 2000:649-653).  

4.5.2 Opstel van die vraelys 

'n Semi-gestruktureerde metingsmetode is geskik vir hierdie studie omdat 'n diepte-

groepsperspektief verstaan wil word en die data nie gekwantifiseer sal word in 

voorafbepaalde kategorieë nie.  

 

Die navorser het ook, as deel van navorsing vir hoofstuk 3 (tweede literatuurhoofstuk), 

per e-pos of telefonies vir die deelnemers gevra watter take hulle as die belangrikste 

in hul daaglikse roetine beskou. Dié versoek is nie deel van die amptelike vraelys wat 

later aan die deelnemers gestuur is om die empiriese deel van die studie te voltooi 

nie. Dit was bloot 'n verkennende vraag om literatuur oor kerntake van joernaliste aan 

te vul met dié wat die buitekantoorjoernaliste in hierdie studie geïdentifiseer het (sien 

3.2.2.1).  

 

Die volgende aspekte wat in hoofstuk 3 (vgl. 3.2 tot 3.5) geïdentifiseer is wat deel van 

die proses van nuusbestuur in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad is, is 

gebruik om die vrae in die vraelys te formuleer (sien aanhangsel 5):   
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 Hulpmiddele as komponent/inset (vgl. 3.3).   

 Die individu as komponent/inset (vgl. 3.4). Hier is die eienskappe waaroor goeie 

joernaliste behoort te beskik, nie in vrae verwerk nie omdat dit nie in hierdie studie 

getoets word nie. Net soos wat gehalte nie gemeet word nie, word hierdie 

persoonlikheidstrekke ook nie gemeet nie. Vrae is wel aan die deelnemers gestel 

oor hoe hulle hulself bestuur (vgl. 3.2). Die veronderstelling is dat indien hulle 

hulself goed bestuur, heelwat van dié eienskappe ook na vore behoort te kom.  

 Die omgewing as inset/komponent (vgl. 3.5). Hier is vrae opgestel op grond van 

die geïdentifiseerde aspekte in die omgewing waarop joernaliste ag behoort te 

slaan, soos demografiese inligting, die ekonomie, politiek en omgewing. 

 Die produk as uitset (vgl. 3.2). Hier is die geïdentifiseerde kerntake en hul 

gepaardgaande prosesse by die skep van die produk gebruik om vrae op te stel.  

Die wye omvang van dié elemente en komponente het daartoe gelei dat altesame 84 

vrae geformuleer is. Die vrae is in twee vraelyste opgedeel, een met 48 vrae en een 

met 36 vrae. Die twee vraelyste is in Engels vertaal vir die Engelse respondent. Die 

eerste vraelys is vroeg in Maart 2017 per e-pos aan die deelnemers gestuur en die 

tweede vraelys einde Maart, ook per e-pos. Die antwoorde op die twee vraelyste is 

vanaf middel Maart tot Julie per e-pos terugontvang.  

Die navorser het per e-pos opvolgvrae aan van die deelnemers gestuur waar die 

antwoorde onbevredigend of onvolledig was. In sommige gevalle is opvolg-

onderhoude om dieselfde rede telefonies gevoer.  

Veral die vrae oor die opstel van 'n omgewingsprofiel in vraelys 2 was vir die 

deelnemers moeilik om te beantwoord omdat dit duidelik is hulle het so iets nog nooit 

formeel gedoen nie. Die navorser het aan hulle verduidelik hulle hoef dit nie spesifiek 

vir die doeleindes van die studie te doen nie, maar net antwoord of hulle weet hoe lyk 

hul omgewingsprofiel en indien wel, hoe hulle dit weet. Dit het gehelp om onsekerhede 

uit te klaar en die daaropvolgende antwoorde op die vrae oor die omgewingsprofiel 

was bevredigend en insiggewend.  

Die doel met die vraelys was om vas te stel of die teorie oor watter elemente en 

komponente nodig is om gehalteberiggewing in die buitekantoor van 'n dagblad te 

bewerkstellig, strook met wat sulke joernaliste in die praktyk doen. Die vraelys was 

dus daarop gemik om die teorie te toets en te verifieer en so ooreenkomste en verskille 

tussen teorie en praktyk te identifiseer. Bykomende prosesse of beginsels wat die 

joernaliste toepas wat nié in die vraelys getoets is nie, het verdere waarde toegevoeg. 

Dié bykomende aspekte is saam met die antwoorde op die vrae ontleed om die derde 

en laaste studiedoelwit, naamlik die opstel van riglyne, te bereik.  

 



75 

 

4.5.3 Opvolgonderhoude 

Semi-gestruktureerde, een-tot-een-onderhoude is soos reeds genoem telefonies of 

per e-pos met van die deelnemers gevoer nadat hulle die vraelyste ingevul het om 

waar nodig onduidelikhede uit te klaar of gebrekkige antwoorde meer sinvol te 

beantwoord.   

Semi-gestruktureerde onderhoude is gepas vir hierdie studie omdat dit 'n kwalitatiewe, 

ondersoekende studie is waar dieptebegrip gesoek is. Dié begrip is grootliks gevind in 

die deelnemers se individuele terugvoering oor hoe hulle aspekte van hul daaglikse 

lewens binne die konteks van 'n buitekantoor bestuur.  

Mason (2013:62) en Neuman (2014:461-464) identifiseer die volgende kenmerke van 

semi-gestruktureerde onderhoude:  

 Interaksie en dialoog tussen die respondent en onderhoudvoerder/navorser. 

 Informele geselstrantstyl. 

 Nie rigied nie, maar aanpasbaar om ruimte te laat vir die invoer van nuwe, 

onverwagse temas. 

 Deelnemers druk hulle uit soos hulle normaalweg sal praat en dink. 

 Die fokus val op die respondent se perspektief en ervarings. 

 Dit verloop dikwels oor 'n tydperk met meer as een individuele onderhoud. 

Die semi-gestruktureerde onderhoude wat met die deelnemers gevoer is, het aan al 

die bostaande vereistes voldoen. Dit is ook oor 'n tydperk gedoen soos vrae opgeduik 

en die nodigheid ontstaan het om dit uit te klaar.  

4.5.4 Data-ontleding 

Die data uit die vraelys en opvolgonderhoude is op 'n kwalitatiewe wyse ontleed. Dit 

word in hoofstuk 5 in besonderhede verduidelik.    

4.6 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is volledig bespreek hoe deur middel van 'n literatuurstudie, asook 

semi-gestruktureerde vraelyste en onderhoude, bepaal is hoe buitekantoorjoernaliste 

by dagblaaie hul nuus bestuur.  

Hiermee is navorsingsvraag 1.5.1.2 gedeeltelik beantwoord:   

Hoe kan nuus in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad prosesmatig bestuur 

word binne die raamwerk van die stelselteorie en gehaltebestuursbenaderings?  

In die volgende hoofstuk sal dié vraag verder beantwoord word deur 'n kwalitatiewe 

ontleding van die deelnemers se antwoorde op die vraelyste en gesprekke wat gevoer 

is in opvolgonderhoude.  



76 

 

HOOFSTUK 5 

EMPIRIESE ONTLEDING 

 

5.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is volledig bespreek watter metodes die navorser gebruik het 

om te bepaal hoe buitekantoorjoernaliste by dagblaaie hul nuus bestuur. Die metodes 

sluit in 'n omvattende literatuurstudie, semi-gestruktureerde vraelyste en semi-

gestruktureerde opvolgonderhoude waar nodig.  

Die doel hiermee was om te verduidelik hoe die navorser te werk gegaan het om die 

tweede navorsingsvraag (1.5.1.2) te beantwoord, naamlik: Hoe kan nuus in die 

buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad prosesmatig bestuur word binne die 

raamwerk van die stelselteorie en gehaltebestuursbenaderings?  

In hierdie hoofstuk word dié vraag verder beantwoord deur 'n kwalitatiewe ontleding 

van die data, naamlik deelnemers se antwoorde op die vraelyste en gesprekke wat 

gevoer is in opvolgonderhoude. Dit sal gedoen word aan die hand van vier konsepte. 

Die nuusproduk as uitset van die proses van nuusbestuur in 'n buitekantoor sal eerste 

ontleed word. Daarna sal die volgende insette wat nodig is vir hierdie proses ook 

ontleed word: hulpmiddele, die omgewing en die individu. Elk van die vier konsepte 

sal ontleed word aan die hand van die onderskeie konstrukte wat vir die doel van 

hierdie studie geïdentifiseer is. Hiermee sal die tweede navorsingsvraag (hierbo) 

volledig beantwoord wees. 

Let wel dat die agt buitekantoorjoernaliste wat met die begin van die studie in 2015 

ingestem het om deel te neem, almal die eerste vraelys voltooi het. Een van die agt 

het egter nie die tweede vraelys voltooi nie.  Waar die bevindings van vrae op die 

eerste vraelys bespreek word, was daar dus agt deelnemers ter sprake. Die 

bevindings van die tweede vraelys is egter geskoei op die terugvoering van altesame 

sewe deelnemers. 

5.2 KONSEP 1: DIE NUUSPRODUK 

Let daarop dat die gehalte van die produk as sulks nie gemeet word nie. Daar is om 

hierdie rede nie vrae in die vraelys gevoeg waar gehalte gemeet word aan die hand 

van die geïdentifiseerde gehalte-eienskappe in 3.2.1 nie. 

Vrae is wel geformuleer om die prosesse te ondersoek wat joernaliste behoort te volg 

om berigte van goeie gehalte (die produk) te lewer.  
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Hierdie prosesse word binne die konteks van die buitekantoorjoernalis geformuleer as 

bepaalde take (vgl. 3.2.2.2). Dié take is die konstrukte wat gebruik is om vrae op te 

stel.  

5.2.1 Konstruk 1: Selfbestuur 

Selfbestuur is een van die kerntake wat 'n buitekantoorjoernalis moet verrig 

(vgl.3.2.2.2.1). Die talle elemente waaruit selfbestuur bestaan, word in tabel 1 

(hoofstuk 3) uiteengesit. Vrae is rondom elk van hierdie elemente geformuleer.  

5.2.1.1 Element 1: Bepaling en behaling van doelwitte  

Die bepaling en behaling van doelwitte vorm deel van die verwerkingsfase in die 

proses van selfbestuur (vgl. figuur 6, hoofstuk 3). Waardes (hetsy individueel of 

maatskappyverwant) is 'n belangrike inset in dié proses. 

Verskeie aspekte rondom die bepaling en behaling van doelwitte is getoets in vraag 9 

tot 17 (vraelys 1). Die aspekte sluit onder meer in wat die deelnemers se persoonlike 

en professionele doelwitte is, hoe hulle dit bepaal en watter struikelblokke hulle 

ondervind om dit te bereik.  

Met dié vrae is ook probeer om vas te stel hoe hulle 'n balans handhaaf tussen die 

bereiking van hul persoonlike en professionele doelwitte. Die deelnemers se 

antwoorde op die vrae rondom die verskillende aspekte betrokke by die bepaling en 

behaling van doelwitte word voorts elk onder sy eie opskrif bespreek, waarna die 

ontledings by elke aspek sal volg.    

5.2.1.1.1 Persoonlike en professionele/werkdoelwitte en hoe dit bepaal is 

In vraag 9 en 10 (vraelys 1) is die deelnemers gevra wat onderskeidelik hul persoonlike 

en professionele doelwitte is en hoe hulle dit bepaal het. Die tweede deel van die 

vraag, naamlik hoe hulle dit bepaal het, was daarop gemik om vas te stel watter 

onderliggende waardes hul doelwitte bepaal het. In die literatuur oor selfbestuur word 

die aanname gemaak dat waardes die grondslag is waarvolgens doelwitte bepaal 

word (vgl. tabel 1).  

 Opsomming van bevindings  

 Persoonlike doelwitte: Hoewel dit uiteenlopend is en wissel van tyd vir meer 

ontspanning en oefening tot om 'n boek te skryf, is dit opvallend dat ses uit die agt 

deelnemers se persoonlike doelwitte baie vervleg is met hul professionele 

doelwitte.  

 Soms vloei die persoonlike doelwitte in werkdoelwitte, soos om 'n boek te skryf oor 

'n werkverwante onderwerp of om studie te voltooi, bevordering te kry en dan meer 

geld te verdien. By sommige deelnemers is werk- en persoonlike doelwitte 

dieselfde, byvoorbeeld "om die wêreld 'n beter plek te maak deur beriggewing" of 

"om beter te kan skryf". 
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Van die deelnemers beskryf die ineenstrengeling van hul persoonlike en werkdoelwitte 

soos volg:   

“Ek wil graag verder studeer in politieke wetenskap en kriminologie. Of dalk 
net die een of die ander. Dit was van my hoofvakke op universiteit en ek wou 
nog altyd verder studeer het. Ek dink ook dit kan my loopbaan help bevorder. 
Ek het dit bepaal omdat ek nog altyd in die twee vakgebiede belanggestel 
het en dit kan 'n aanwins vir my loopbaan as joernalis wees.” 
(Deelnemer1/D1) 

“Om mense sover te kry om die koerant te koop, lees en eienaarskap van 
hul dorp of gebied te neem. Ek het dit bepaal omdat baie van ons lesers 
sedert 1994 vervreem begin voel het. Dis daarom nou veral nodig om mense 
rigting en leiding te probeer gee en hulle saam te snoer. Werk vir 'n 
behoorlike demokratiese bestel. My werk- en persoonlike doelwitte is baie 
dieselfde.” (D3) 

 Professionele doelwitte:  Hoewel dit baie wissel en individueel is, is die grootste 

gemeenskaplike doelwit van vyf deelnemers om hul bes te doen, eksklusiewe 

stories te kry en noukeurig te werk. Ander doelwitte wat drie deelnemers deel, is 

om joernalistieke waardes soos eerlikheid, billikheid en regverdigheid uit te leef. 

Die algemeenste professionele doelwitte is dus 'n strewe na prestasie en 

joernalistieke waardes.  

 

Die deelnemers kon hul persoonlike doelwitte met redelike gemak identifiseer, maar 

die meeste van hulle het gesukkel om presies te verwoord watter onderliggende 

waardes hierdie doelwitte dikteer. Uit hul antwoorde kan egter afgelei word dié 

waardes is 'n mengsel van persoonlikheidstrekke en opvoedingsbeginsels, asook 

funksioneringspatrone wat waarskynlik van kleins af al vasgelê en later deur ervaringe 

versterk is. Die deelnemers het waarskynlik gesukkel om dié waardes te definieer 

omdat dit al lank 'n integrale deel van hul persoonlikheid en rigtinggewend is, maar nie 

bewustelik beredeneer word nie. 

Twee deelnemers het dit onderskeidelik so verwoord: 

“Die waardes is al van kleins af by my ingedril. Ek dink dus nie ek het 
eendag besluit nou wil ek sekere waardes vervul nie. Ek het die waardes 
as vanselfsprekend aanvaar.” (D2) 

“Om altyd eerlik en reguit te wees.  Dis 'n lewenstyl (stet).” (D6) 

Professionele doelwitte verskil ook baie van individu tot individu. Net soos met die 

persoonlike doelwitte, het die deelnemers gesukkel om te verwoord watter 

onderliggende waardes die doelwitte bepaal. Hulle noem egter spesifiek waardes soos 

ambisie, omgewingsbewustheid, belangstellingsveld en die wil om te presteer wat hul 

professionele lewe lei.  
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 Ontleding  

Persoonlikheid en inherente waardes speel 'n beduidende  rol in sowel die persoonlike 

as werkdoelwitte van die deelnemers, ongeag die voorskrifte wat in 'n werkplek mag 

geld. Eindelik gee persoonlike dryfvere en belangstelling die deurslag, al is dit nie altyd 

maklik om te verwoord nie. Dit staaf die tersaaklike literatuur dat onderliggende 

waardes die dryfveer agter doelwitte is. 

Die feit dat al die deelnemers wel persoonlike en professionele doelwitte het, bevestig 

ook die aanname in die literatuur dat dit 'n kernaspek van selfbestuur is. 

Voorts dui die feit dat persoonlike en professionele doelwitte dikwels vervleg is, aan 

die positiewe kant op toewyding wat gehalte van werk kan bevorder, maar aan die 

ander kant skuil die gevaar van uitbranding en spanning ook daarin omdat daar nie 'n 

gesonde balans tussen die werk- en persoonlike lewe is nie.  

'n Moontlike oplossing om balans tussen die werk- en persoonlike lewe te kry, kan 

dalk kursusse en sessies ter bewusmaking wees van die belangrikheid van hierdie 

balans.  

5.2.1.1.2 Eienskappe van doelwitte 

In vraag 11 en 12 (vraelys 1) is gemeet aan watter eienskappe onderskeidelik werk- 

en persoonlike doelwitte voldoen: of dit konkreet, spesifiek en realisties is, of die 

deelnemers die nodige hulpbronne het om dit te bereik, die resultaat gemeet kan word 

en of die deelnemers 'n sperdatum het vir die bereiking van hul doelwitte (vgl. tabel 1).  

 Opsomming van bevindings 

Ses van die agt deelnemers se persoonlike doelwitte is konkreet en spesifiek, asook 

realisties. Sewe het die nodige hulpbronne om dit te kan bereik. Die resultaat kan in 

vyf gevalle gemeet word. Net drie van die deelnemers het egter 'n sperdatum vir 

persoonlike doelwitte. 

Sewe van die agt deelnemers se professionele doelwitte is konkreet en spesifiek, 

asook realisties en aan 'n sperdatum gekoppel. Ses van die agt deelnemers het die 

nodige hulpbronne om hul professionele doelwitte te bereik en kan die resultaat op die 

een of ander wyse meet (hetsy konkreet of deur 'n gevoel van genoegdoening). 

Uitsonderings was een deelnemer wat aangedui het haar werkdoelwitte is nie altyd 

realisties nie en dat sy nie seker is hoe die resultaat gemeet kan word nie:  

“Ek probeer konkreet en spesifiek wees. Ek is soms dalk 'n bietjie 
onrealisties en glo naïef mense kan verander as hulle omgee. Ek het die 
nodige hulpbronne deurdat ek geweldig baie ondersteuning van my 
lynbestuurders kry – hulle weet presies waaroor die onderwerpe handel 
waaroor ek skryf. ‘Genoegdoening’ is 'n begrip wat vir my heeltemal 
onbekend is. Kleiner oorwinnings ter wille van mense en die omgewing, 
laat my moed skep. Ek het sperdatums.” (D3)  
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 Ontleding  

Die deelnemers se professionele doelwitte blyk in 'n groter mate te voldoen aan die 

gestelde vereistes wat in die literatuur geïdentifiseer word as wat die geval is met hul 

persoonlike doelwitte (vgl. tabel 1).  

Die feit dat sowel die respondente se persoonlike as werkdoelwitte meestal aan die 

vereistes voldoen wat die aangehaalde literatuur hierbo bespreek, bevestig die 

geldigheid daarvan. Die deelnemers voldoen egter nie altyd aan die vereistes wat in 

die literatuur gestel word om doelwitte te bereik nie.  

Hulp in die vorm van opleidingsessies oor wat nodig is om persoonlike doelwitte te 

kan bereik, is dalk nodig om die leemtes in veral die bereiking van persoonlike 

doelwitte te vul. Dit kan ook help om die probleem van gebrekkige balans tussen die 

werk en persoonlike lewe te herstel. 

5.2.1.1.3 Die bereiking van persoonlike doelwitte en faktore wat dit belemmer 

Vraag 13 en 14 (vraelys 1) was daarop gemik om vas te stel hoe die deelnemers hul 

persoonlike doelwitte bereik en watter faktore hulle verhinder om dit te doen.  

 Opsomming van antwoorde  

Ses deelnemers  bereik hul persoonlike doelwitte deur prakties werk te maak daarvan, 

byvoorbeeld om tyd te maak vir ontspanningsaktiwiteite, te lees, navorsing te doen, te 

studeer ens.  

Waardes soos werketiek en verantwoordelikheidsin help in net drie gevalle, maar net 

een maak staat op vaaghede soos ingesteldheid.  

Een van die deelnemers beskryf só hoe sy haar persoonlike doelwitte te bereik: 

“Ek maak tyd vir dinge wat vir my belangrik en lekker is.  Ek is nie te hard 
op myself nie en besef dat 'n mens jouself moet eerste stel. Werk is 
belangrik, maar 'n mens moet eerste na jouself omsien. Ek maak lysies 
van sekere persoonlike doelwitte en maak tyd daarvoor. Ná naweekwerk 
kry ek bv. tyd af by die werk en op dié dae doen ek goed waarvoor ek nie 
andersins tyd kry nie. Lees boeke wat ek wil lees, lees op op die internet 
oor allerhande goed waaroor ek wonder, gaan stap met my hond, vind uit 
oor kursusse wat ek kan volg, werk in die tuin, ek spandeer tyd op my eie 
om te ontlaai – ek sal op my eie gaan koffie drink of vir myself braai.” (D4) 

“Ek is op die oomblik betrokke met navorsing vir 'n boek oor 
transitorooftogte saam met die joernalis, Anneliese Burgess. So dit is 'n 
stap in die regte rigting vir 'n boek van my eie.” (D1) 

Te min tyd en hoë werksdruk blyk die grootste belemmerende faktor (in vyf gevalle) te 

wees om persoonlike doelwitte te bereik. Van die deelnemers beskryf dié 

struikelblokke so:  
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“Dit neem dikwels langer om persoonlike doelwitte te bereik, dikwels omdat 
ek baie loopbaangedrewe is en die balans tussen werk/persoonlik 
swaarder hang aan die professionele kant.” (D4) 

“Tyd. Ek bestee te veel tyd aan werk en te min aan persoonlike doelwitte”. 
(D5) 

Ander redes wat die bereiking van persoonlike doelwitte belemmer, is hoogs 

individueel, soos gestremdheid en gesondheid. Vir een deelnemer is daar geen 

belemmerende faktore nie. 

 Ontleding  

Deelnemers is in die algemeen pragmaties wanneer hulle aan hul persoonlike 

doelwitte werk. Hulle doen dus praktiese stappe om dit te bereik, byvoorbeeld deur te 

studeer of tyd te maak vir ontspanning. Die grootste ooreenstemmende 

belemmerende faktore is werksdruk wat hul tyd en energie beperk om persoonlike 

doelwitte te bereik. Dit sluit aan by die antwoorde op vraag 9 tot 17 (vraelys 1), wat 

daarop dui dat die meeste deelnemers sukkel om te onderskei tussen werk- en 

persoonlike doelwitte. 

Doeltreffende tydsbestuur om 'n balans tussen werk- en persoonlike doelwitte te 

bereik, blyk dus 'n groot behoefte onder deelnemers te wees. 

5.2.1.1.4 Die bereiking van professionele/werkdoelwitte en faktore wat dit belemmer.  

Met vraag 15 en 16 is probeer om vas te stel hoe die deelnemers hul 

professionele/werkdoelwitte bereik en watter faktore hulle belemmer om dit te doen.  

 Opsomming van bevindings 

Die deelnemers volg verskillende roetes om werkdoelwittte bereik, maar wat wel 

ooreenstem, is dat hulle hard werk, dikwels oortyd-ure aan werk bestee en baie tyd 

en energie daaraan bestee om verhoudinge en kontakte te bou.  

Net twee deelnemers is vaag oor presies hoe hulle hul professionele doelwitte bereik 

en beskryf dié proses meer as 'n ingesteldheid soos “passie” en “om te hou by jou 

beginsels”. Een erken ruiterlik daar is geen duidelike plan nie, terwyl die ander 

praktiese en konkrete paaie volg soos om te studeer of die nuusredakteur te 

raadpleeg. 

Die deelnemers gee uiteenlopende redes waarom hulle sukkel om hul professionele 

of werkdoelwitte te bereik. Die redes is onderskeidelik weens persoonlikheidsfaktore 

of persoonlike omstandighede aan die een kant, en werkverwante beperkinge aan die 

ander kant.  

Persoonlikheidsredes sluit in oorversigtigheid wat van die deelnemers skrikkerig maak 

om moeilike onderwerpe te pak, asook gesondheidsredes en die feit dat sommige 

deelnemers in 'n “gemaksone” is. Aan die werkskant is faktore soos tegnologie wat 

nie oral werk nie, 'n gesukkel om terugvoering/reaksie op formele navrae aan 
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rolspelers te kry, kantoorpolitiek en swak werkverhoudings belemmerend. 'n Gebrek 

aan motivering en moedeloosheid weens te hoë werksdruk is ook teenproduktief.  

Net een deelnemer sê daar is geen struikelblokke nie. 

'n Ander deelnemer verwoord baie van die struikelblokke wat die deelnemers ervaar: 

“Soms is daar nie genoeg ure in die dag vir alles wat 'n mens wil doen nie. 
Ek dink dikwels is 'n mens te bang om kanse te waag en verval mens in 'n 
gemaksone in die pos waarin jy is. Op 'n dag tot dag-basis is iets wat 
eenvoudig klink – soos tegnologie – 'n reuse probleem. Jou 3G-kaart wat 
in 'n klein dorpie nie seinontvangs het nie, kan in 'n reuse probleem 
ontaard. Ander dae, veral in 'n buitekantoor breek meer as een groot storie 
op 'n dag – dan moet jy beplan en besluit wat die volgorde van 
belangrikheid is en daarvolgens werk. 'n Mens voel dikwels jy wil by alles 
gelyk uitkom, maar jy is net een mens en moet leer prioritiseer.” (D4) 

 Ontleding  

Die belangrikste manier waarop deelnemers hul werkdoelwitte bereik, is deur dit 

pragmaties te pak: bloot deur skouer aan die wiel te sit en die werk te doen, al vereis 

dit oortyd-ure. Dit bevestig die aanname in die genoemde literatuur (oor selfbestuur) 

dat doelwitte prakties uitvoerbaar en haalbaar moet wees. 

Een deelnemer som dit so op: 

“Ek werk baie, baie hard. Ek werk ook aan my persoonlike verhoudings 
met die gemeenskap waarbinne ek werk.” (D3) 

Faktore wat die bereiking van werkdoelwitte belemmer, hou soms verband met 

persoonlikheid, maar is meestal werkverwant: Hoë werksdruk veroorsaak nie net 

fisieke uitputting nie, maar ook moedeloosheid en 'n gebrek aan motivering.  

Hieruit kan die vraag of 'n vervaging van lyne tussen persoonlike en werkdoelwitte die 

gehalte van buitekantoorjoernaliste se werk nadelig kan beïnvloed, deels beantwoord 

word. Wanneer werkdoelwitte die lewe van 'n buitekantoorjoernalis weens die hoë 

werksdruk (te min tyd om al die werk te doen) begin oorheers, ervaar hulle uitbranding 

en voel hulle moedeloos en ongemotiveerd. Die oorheersing van die werklewe ten 

koste van persoonlike doelwitte is dus meestal teenproduktief en sal die gehalte van 

werk gevolglik negatief beïnvloed.  

Hiermee word die aanname in die genoemde literatuur oor selfbestuur verder bevestig 

dat 'n balans tussen persoonlike en werkdoelwitte 'n belangrike aspek is in die bestuur 

van doelwitte (vgl. tabel 1).  

5.2.1.1.5 Balans tussen persoonlike en professionele/werkdoelwitte 

Met vraag 17 is probeer om vas te stel hoe die deelnemers die reeds genoemde 

moeilike balans tussen hul persoonlike en werkdoelwitte handhaaf. 
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 Opsomming van bevindings 

Al die deelnemers sukkel hiermee weens werksdruk, toewyding en gevolglike 

noodsaak om oortyd te werk. Beskikbaarheid van tegnologie soos sosiale media 

bemoeilik dit ook omdat dit nie altyd help om net 'n rekenaar af te skakel nie. Net twee 

deelnemers het daadwerklike oplossings voorgestel soos om tyd te maak om te oefen 

en saam met familie te ontspan, en die rekenaar af te skakel oor naweke.  

 Ontleding  

Dit blyk dus weer eens daar is 'n sterk potensiële gevaar vir uitbranding, en 'n behoefte 

aan beter tydsbesteding om groter balans te vind tussen die werk- en persoonlike 

lewe. Die vermoë om te kan prioritiseer en delegeer waar moontlik kan ook help. 

Kursusse of selfhelpboeke kan moontlik help om vaardiger te word om 'n balans 

tussen die persoonlike en professionele lewe te vind, maar die eise van die 

professionele lewe sal 'n struikelblok bly. 

Hier is dus nie 'n perfekte oplossing nie, behalwe moontlik om met professionele hulp 

'n ingesteldheid te ontwikkel om heeltemal van die werk te distansieer wanneer die 

werknemer nie aan diens is nie. 

 Opsomming van doelwitte as element van selfbestuur 

 Persoonlikheid en inherente waardes speel 'n wesenlike  rol in die proses om 

sowel persoonlike as werkdoelwitte te bepaal, ongeag die voorskrifte wat in 'n 

werkplek mag geld.  

 Persoonlike en professionele doelwitte is dikwels vervleg. Dit dui op toewyding, 

maar kan ook tot uitbranding lei.  

 Die deelnemers se professionele doelwitte blyk in 'n groter mate te voldoen aan 

die gestelde vereistes wat in die literatuur geïdentifiseer word as wat die geval is 

met hul persoonlike doelwitte. Die grootste leemte betreffende persoonlike 

doelwitte is dat daar nie altyd 'n sperdatum aan gekoppel is nie en die resultaat 

dikwels nie meetbaar is nie. Professionele doelwitte, daarenteen, is grootliks aan 

'n sperdatum gekoppel en meetbaar.  

 Hoewel die deelnemers praktiese stappe doen in die proses om hul persoonlike 

doelwitte te bereik, belemmer werksdruk die bereiking daarvan omdat dit hulle 

van tyd en energie beroof.  

 'n Beter balans tussen persoonlike en werkdoelwitte is nodig. Moontlike 

oplossings is doeltreffender tydsbestuur, prioritisering, delegering, kursusse, 

selfhelpboeke en berading.  

 

Die deelnemers se antwoorde op al die vrae oor die verskillende aspekte van doelwitte 

staaf, soos reeds bespreek, die feit dat al hierdie aspekte wat in die literatuur 

geïdentifiseer word geldig is omdat die deelnemers aandag daaraan gee, hoewel 

doelwitte weens veral werk- en tydsdruk nie altyd behaal word nie. Die deelnemers 

voldoen dus nie altyd hier aan die vereistes vir die proses van goeie bestuur van 

persoonlike en werkdoelwitte nie. 
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5.2.1.2 Element 2: Beplanning 

Beplanning is deel van die verwerkingsfase in die selfbestuursproses (vgl. figuur 6). 

Die verskillende aspekte van beplanning is uit die genoemde literatuur in 3.2.2.2 

geïdentifiseer (vgl. tabel 1). Vraag 18 tot 24 (vraelys 1) is geformuleer om te toets of 

die deelnemers wel die geïdentifiseerde riglyne vir goeie beplanning volg en spesifiek 

hoe hulle dit doen.  

Die deelnemers se antwoorde op elk van die aspekte word voorts elk onder 'n 

afsonderlike opskrif (die toepaslike vraag) bespreek, waarna dit in geheel opgesom 

sal word.  

5.2.1.2.1 Wanneer en hoe beplan jy jou werkdag?  

Vyf van die deelnemers beplan die volgende dag se werk die vorige dag al. Hulle kyk 

wat is op hul dagboek vir die volgende dag en beplan dan veral wat eerste gedoen 

gaan word. Vyf beskou die byhou van 'n dagboek as baie belangrik omdat dit 'n mens 

ook in staat stel om langtermynbeplanning in 'n onvoorspelbare omgewing te doen.  

Een deelnemer beplan ook op hierdie manier dieptestories vooruit – deur dit te 

dagboek en dan tyd by sy toesighouer te vra om spesifiek net daaraan te bestee.  

Net drie deelnemers beplan die dag se werk eers die oggend. Beplanning en 

prioritisering word in twee gevalle ook in oorleg met nuusredakteurs gedoen. Twee 

deelnemers noem voorts dat beplanning dikwels verander moet word of omvergewerp 

word deur onvoorsiene nuusgebeure. In sulke gevalle moet daar dan herbeplan en 

van voor af geprioritiseer word. 

5.2.1.2.2 Hoeveel tyd bestee jy elke dag aan beplanning? 

Vyf deelnemers bestee hoogstens 'n halfuur aan beplanning elke dag, een deelnemer 

kan tot 'n uur daaraan bestee en twee deelnemers bestee twee of meer ure daaraan. 

Dit blyk dus dit wissel tussen vyf minute en twee uur, afhangend van wat op die dag 

of volgende dag se dagboek is.  

5.2.1.2.3 Watter riglyne volg jy om te besluit watter take eerste gedoen gaan word? 

Al die deelnemers gebruik hul ervaring en aanvoeling oor wat die sterkste 

nuusgebeure is waarin mense die meeste sal belang stel as riglyn: Die sterkste nuus 

waarin mense die meeste sal belang stel, word dus eerste gedoen.  

Net twee noem egter die belangrike aspek dat die beskikbaarheid van nuusbronne en 

wanneer iets gebeur ook 'n rol speel in hoe gou iets gedoen kan word. Die feit dat die 

ander dit nie spesifiek noem nie, beteken nie noodwendig dat hulle dit nie in ag neem 

nie. Interessant genoeg raadpleeg net een deelnemer die nuusredakteur om te help 

bepaal wat eerste gedoen moet word.  
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5.2.1.2.4 Watter riglyne volg jy om te besluit watter take na 'n latere stadium uitgestel 

kan word? 

Vier deelnemers steun op hul nuussin en ervaring om te bepaal of iets dalk minder 

aktueel en nuuswaardig is en maar kan oorstaan. Nog 'n belangrike oorweging wat 

vier deelnemers noem, is hoe tydgebonde 'n storie is – indien dit nie die geval is nie, 

kan dit oorstaan.  

Indien min inligting op 'n gegewe stadium oor iets beskikbaar is, sal twee deelnemers 

dit eers op die agtergrond skuif. Van die deelnemers sal stories ook los indien hulle 

meen die emosionele trefkrag en impak daarvan op ander vlakke gaan minimaal wees.  

5.2.1.2.5 Watter riglyne volg jy om te besluit watter take heeltemal gelos kan word?  

Ervaring en gevolglike aanvoeling van nuuswaardigheid speel die grootste rol 

wanneer hieroor besluit word (vier deelnemers noem dit). Indien die joernalis meen 

mense sal nie graag oor iets wil lees nie of dat dit nie interessant is nie, speel dit ook 

'n belangrike rol (drie deelnemers noem dit). Net twee deelnemers noem dat hulle 

openbare belang en hoeveel mense deur die nuusgebeurtenis geraak word, oorweeg.  

5.2.1.2.6 Aan watter take bestee jy die meeste tyd?  

Al agt deelnemers bestee die meeste tyd aan die verskillende aspekte van nuus 

insamel en om dit dan te skryf. Meer ingewikkelde onderwerpe wat baie navorsing en 

leeswerk verg, of waar verskeie bronne geraadpleeg moet word, verg die meeste tyd. 

Deel hiervan is om kommentaar van partye te kry, dis ook tydrowend. Reistyd (veral 

vir buitekantoorjoernaliste wat dikwels ver afstande moet reis) en die aflaai (en 

redigering) van foto's neem ook baie tyd in beslag.  

5.2.1.2.7 Watter riglyne volg jy om te bepaal hoeveel tyd aan watter take bestee 

gaan word?  

Interessant genoeg het net een deelnemer genoem dat sy haar nuusredakteur raad 

hieroor vra en sodoende nuttige terugvoering kry oor watter take om te prioritiseer. 

Sewe uit die agt deelnemers doen dit egter op eie diskresie met inagneming van die 

genoemde faktore hierbo.  

 Ontleding  

Uit die antwoorde op die vrae oor beplanning blyk prioritisering op grond van 'n skerp 

nuussin danksy ervaring is 'n kernvaardigheid wat 'n buitekantoorjoernalis moet hê om 

alle aspekte van beplanning te bestuur.  

Die deelnemers se terugvoering in geheel op al die vrae hierbo bevestig die 

belangrikheid van die verskillende stappe betrokke by beplanning, soos uiteengesit in 

tabel 1. Hierdie stappe sluit in beplanning oor wat gedoen gaan word, wanneer dit 

gedoen gaan word (prioritisering), watter take dringend is en gouer gedoen moet word 

en dat meer tyd aan belangriker take bestee behoort te word. Take wat nie dringend 

of belangrik is nie, moenie baie tyd in beslag neem nie of kan heeltemal gelos word.  
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Nuuswaardes speel die grootste rol in besluitneming en beplanning oor watter stories 

in 'n buitekantoor gedoen gaan word, en hoe vinnig en wanneer dit gedoen gaan word. 

Dieselfde faktore word ook oorweeg wanneer besluit word watter stories heeltemal 

gelos gaan word. Hierdie kriteria sluit in: 

 Nuuswaarde. 

 Aktualiteit. 

 Tydgebondenheid. 

 Emosionele trefkrag van die gebeure.  

 Interessantheid van die gebeure.  

 Hoewel minder deelnemers faktore soos impak en openbare belang spesifiek 

noem, beteken dit nie die ander neem dit nie ook in ag nie. 

 

Behalwe die bostaande nuuswaardes speel die maklike bekombaarheid van inligting 

ook 'n rol in beplanningsbesluite: Hoe makliker bekombaar inligting is (oor gebeure 

wat sterk nuuswaarde het), hoe vinniger kan dit gedoen word. Dit sluit aan by 

navorsingsbevindings dat joernaliste meer geneig is om te skryf oor gebeure wanneer 

inligting daaroor geredelik beskikbaar is op byvoorbeeld sosiale platforms (vgl. 

3.2.2.2). 

Die deelnemers gebruik die volgende hulpmiddels of vaardighede om te beplan: 

 Hou van 'n dagboek vir kort- en langtermynbeplanning. 

 Buigsaamheid. 

 Soms vra hulle raad by die nuusredakteur. 

 

Deelnemers bestee die meeste tyd aan: 

 Alle aspekte van die nuusinsamelingsproses, veral die insameling van inligting en 

verifiëring van feite, asook die aflaai van foto's wat geneem is. Dis positief omdat 

die insameling van nuus een van die kerntake van 'n buitekantoorjoernalis is (vgl. 

3.2.2.2). 

 

Leemtes: 

 Gebrekkige konsultasie met nuusredakteurs om te help met beplanning en 

prioritisering. Gereelde kommunikasie met die nuusredakteur om te help 

prioritiseer kan help om werksdruk te verlig en uitbranding te voorkom. Hoewel 

buitekantoorjoernaliste meestal ervare genoeg is om self te beplan en te 

prioritiseer, kan aanvaar word dat die nuusredakteur steeds 'n nuttige bydrae 

lewer om objektief te help prioritiseer. 

 Sommige deelnemers bestee te min tyd aan veral voorafbeplanning en die byhou 

van dagboeke. Dit kan moontlik werkstres verhoog en produktiwiteit laat afneem, 

wat die gehalte van die produk (nuusberigte) moontlik kan benadeel. Gebrekkige 

beplanning kan ook daartoe lei dat werk byvoorbeeld onnodig gedoen word. 
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Behoorlike beplanning bespaar tyd, byvoorbeeld deur te bel en vooraf 'n afspraak 

te maak eerder as om net iewers op te daag en dan is daar niemand nie, of op 

die verkeerde tyd en plek op te daag wanneer die besonderhede van 'n 

gebeurtenis nie vooraf bevestig word nie.   

5.2.1.3 Element 3: Produktiwiteit 

Die verskillende aspekte van produktiwiteit as 'n element van selfbestuur is 

geïdentifiseer uit literatuur oor selfbestuur (vgl. tabel 1). Die bestuur van produksie-

aspekte is deel van die verwerkingsfase in die proses van selfbestuur (vgl. figuur 6). 

Vraag 25 tot 32 (vraelys 1) was daarop gemik om te toets hoe deelnemers die 

geïdentifiseerde aspekte van produktiwiteit bestuur.  

Die antwoorde oor elke aspek word vervolgens onder sy eie opskrif bespreek, waarna 

die ontleding en gevolgtrekking samevattend gedoen sal word.  

5.2.1.3.1 Hoe bestuur jy onderbrekings?  

Die deelnemers het uiteenlopende en unieke maniere om irritasies, situasies of 

omstandighede wat hul werk onderbreek, te hanteer. Van hulle sukkel om dit te 

hanteer: Dit laat hulle verbouereerd en oorweldig voel. 

Hul hanteringsmeganismes sluit in:   

 Gee eers aandag aan die onderbreking indien dit dringend is en skuif die huidige 

taak opsy vir later. 

 Verwys of delegeer die nuwe situasie of opdrag indien moontlik. 

 Wees ferm en hou oproepe wat take onderbreek, kort. Onderneem om later terug 

te bel indien nodig. 

 

Van die deelnemers het hul hantering van onderbrekings soos volg verwoord:  

“Ek praat maar met die mense wat my onderbreek as ek skryf, maar hou 
gesprekke kort. Soms sê ek vir mense ek kan nie praat nie, ek moet gaan. 
Ek leer om nee te sê.” (D5) 

“Met instapkliënte of telefoonoproepe bepaal ek so gou moontlik die rede 
vir die oproep/besoek en verwys dit na die gepaste mense. As ek 
agterkom dit is iets wat 'n redelike tyd gaan neem, vra ek of ek die mense 
later kan terugskakel of vra dat hulle die storie kortliks e-pos. Ek sê dan 
wanneer ek sal kan terugskakel.”(D4) 

5.2.1.3.2 Hoe organiseer/liasseer jy onderskeidelik bestaande en inkomende (nuwe) 

dokumente? 

Vyf van die agt deelnemers liasseer alles nie altyd getrou nie. Die meeste (vyf) liasseer 

belangrike dokumente fisiek, net drie stoor dit op die rekenaar en 'n minderheid bêre 

notaboeke (drie). Party los dit net op hul lessenaars. Dít ondanks die feit dat dit 

gewens is om dokumente te stoor tot ten minste drie jaar ná die publikasie van inligting 

daaroor omdat eise oor publikasie ná drie jaar verjaar (De Klerk, persoonlike 

kommunikasie, 1 November 2017).  



88 

 

Die deelnemers het dit tipies so in hul antwoorde verwoord:   

“Daai is 'n taai vraag. Ek is nie baie pligsgetrou daarmee nie. Ek bêre wel 
my notaboeke waarin ek die nuus van die dag aanteken. Met groter 
stories, soos ondersoeke, moord ens. wat in die toekoms in die hof kan 
beland, maak ek 'n lêer oop vir elkeen. Ek sit tans met lêers van stories 
wat ek tot sover as 1984 aan gewerk het.” (D2) 

“Liassering is 'n swak punt. Ek het 'n inmandjie, waarin ek dokumente sit 
wat langer gaan neem om op te volg. Dan maak ek elke dag stapels op my 
lessenaar. Die belangrikste dokumente lê reg langs my sleutelbord.” (D4) 

5.2.1.3.3 Watter van die volgende drie kommunikasiemetodes gebruik jy? i) E-pos,  

ii) Persoonlike kommunikasie,  iii) Telefoniese kommunikasie.  

Buitekantoorjoernaliste kommunikeer almal per e-pos, telefonies en persoonlik.  

5.2.1.3.4 Watter faktore oorweeg jy wanneer jy besluit of jy per e-pos, telefonies of 

persoonlik gaan kommunikeer/onderhoude voer? 

Die meerderheid deelnemers voer persoonlike onderhoude indien dit 'n menslike 

storie is en dit 'n sterk emosionele komponent het.  

Indien dit te ver is om te ry, word telefoniese onderhoude gevoer. Woordvoerders wat 

goed aan joernaliste bekend is, word soms ook telefonies genader, so ook indien 

vinnige antwoorde verlang word.  

E-pos word meer gebruik vir amptelike kommunikasie en om rekord te hou. E-pos 

word ook gebruik om telefoniese/persoonlike onderhoude op te volg of sekere aspekte 

uit te klaar. SMS en WhatsApp word dikwels benut om te bevestig of e-pos ens. 

ontvang is of druk uit te oefen vir kommentaar. 

5.2.1.3.5 Onder watter omstandighede sal jy tipies take uitstel? 

Uit die buitekantoorjoernaliste se antwoorde blyk hulle sal take meestal uitstel indien 

iets groters en belangrikers gebeur, dus wanneer geprioritiseer moet word.  

Ander redes sluit in wanneer ver afstande afgelê moet word, wanneer dit moeilik is om 

inligting en foto's te kry of inligting te verifieer.  

Emosionele faktore soos moegheid, irritasie en ongelukkigheid speel soms ook 'n rol. 

Twee deelnemers sê hulle stel nooit uit nie, maar werk sommer gelyk aan alles.  

Van die deelnemers verwoord die redes vir uitstel soos volg:  

“Wanneer ek nie by iets uitkom nie, wanneer ek heeldag op die pad was 
en eers laat saans tuiskom.” (D4) 

“As ek te veel werk het en nie kan besluit watter storie die belangrikste is 
nie. As ek moeg en geïrriteerd is, as ek ongelukkig oor 
werksomstandighede is.” (D5) 
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5.2.1.3.6 Watter struikelblokke verhoed jou om besluite te maak? 

Drie van die deelnemers sê hulle sukkel nie om besluite te neem nie.  

Die ander vier sukkel weens: 

 Werskdruk. 

 Gevoelens van oorweldiging wanneer 'n brekende storie vinnig vir die webwerf 

aanlyn geproduseer moet word. 

 Onsekerheid oor of iets nuus is en hoe dit aangebied moet word.  

 Verskillende benaderings van die joernalis teenoor dié van die nuusredakteur.  

 

Van die deelnemers verwoord hul struikelblokke of gebrek daaraan soos volg. 

“Ek steur my nie juis aan struikelblokke nie. Ek kan op die ingewing van die oomblik 
'n besluit neem oor wat om te doen en wat nie.” (D2) 

“Die struikelblokke is dat daar nie meer die luukse bestaan om slegs op een storie 
te fokus nie omdat die webtuiste voortdurend ‘gevoer’ moet word. Die redaksie het 
ook verklein en daarom raak die druk op elke joernalis meer.” (D1) 

5.2.1.3.7 Watter faktore gee aanleiding daartoe dat jy soms oorlaai voel? 

Die deelnemers noem die volgende faktore: 

 Perfeksionisme wat daartoe lei dat die deelnemers alles probeer doen. 

 Voortdurende druk om vir die webwerf/aanlyn te produseer. 

 Afdanking van joernaliste wat die druk op oorblywendes verhoog. 

 Mense wat glad nie of onvoldoende op medianavrae reageer.  

 

Die deelnemers het dit soos volg verwoord: 

“Die struikelblokke is dat daar nie meer die luukse bestaan om slegs op 
een storie te fokus nie omdat die webtuiste voortdurend gevoer moet word. 
Die redaksie het ook verklein en daarom raak die druk op elke joernalis 
meer. Dat 'n mens moet aandag gee aan 'n oorvloed stories, dikwels na-
ure moet werk.” (D1) 

“Die feit dat ek die enigste verslaggewer vir die Noord-Vrystaat, Oos-
Vrystaat en Goudveld was en daarin glo dat elke nuuswaardige storie 
gedoen moet word, het veroorsaak dat ek myself dikwels onder geweldige 
druk geplaas het. Party dae kry ek geweldig baie telefoonoproepe en land 
ander onverwagte goed op my tafel wat tyd in beslag neem, wat beteken 
ek het teen 17:00 die middag nog bv. twee stories  om te skryf. Wanneer 
ek besef die tyd haal my in, volg ek al die stories op en maak notas en 
eers wanneer ek almal klaar gebel het, begin ek die een na die ander berig 
skryf.”  (D4) 

5.2.1.3.8 Hoe bestuur jy take wanneer jy oorlaai voel? 

Vyf deelnemers fokus op die belangrike take en los die res heeltemal of doen dit later.  
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Nog hanteringsmeganismes is om emosioneel rustig te word en dan te besluit hoe en 

wanneer om die take te pak. Praktiese maniere om dit te doen, sluit in kort 

onderbrekings soos om 'n koppie tee of koffie te drink,  weg te kom uit die kantoor of 

met familie, kollegas, vriende en werkskontakte te praat om perspektief te kry. 

Van die deelnemers het dit só verwoord: 

“Ek probeer fokus op wat die belangrikste is en gee die meeste aandag 
daaraan.” (D1) 

“Ek gaan maak vir my tee, haal diep asem en begin dan werk.” (D3) 

 Ontleding  

Die antwoorde wat die deelnemers verskaf het, bevestig dat al die aspekte in die 

bestuur van produktiwiteit wat uit die literatuur geïdentifiseer is tersaaklik en belangrik 

is: Hulle gee aandag aan al hierdie aspekte, hoewel hul hanteringsmeganismes soms 

gebrekkig is. Hulle voldoen dus nie altyd aan die ideaal wat in die literatuur voorgehou 

word oor hoe om ten beste te produseer deur die genoemde aspekte goed te bestuur 

nie. 

Die deelnemers bestuur die volgende aspekte in die proses van produktiwiteit goed: 

 Onderbrekings: Hoewel dit die meeste van die deelnemers frustreer, het hulle 

unieke en doeltreffende meganismes om dit te bestuur, hoofsaaklik deur te 

herprioritiseer, uit te stel of te delegeer.  

 Metodes van kommunikasie: Hulle kan goed onderskei wanneer watter metodes 

van kommunikasie die toepaslikste onder watter omstandighede is en wissel 

vaardig tussen persoonlike, telefoniese en e-pos-kommunikasie.  

 

Dié aspekte van produktiwiteit word minder doeltreffend bestuur: 

 Liassering van dokumente: Dis gebrekkig, waarskynlik weens tyd- en werksdruk 

in 'n buitekantoor. Omdat een persoon alles moet doen, is dit logies dat 

administratiewe werk agterweë gaan bly. 'n Kursus in vinnige en maklike 

liasseervaardighede kan dalk hier 'n oplossing wees, of bloot net om elke dag 'n 

bietjie tyd net aan liassering af te staan.  

 Uitstel van take: Dit kan dalk beter bestuur word deur sowel die emosionele as 

praktiese redes daarvoor uit die weg te probeer ruim óf dit beter te leer hanteer. 

Beter tydsbestuur, 'n besoek aan 'n sielkundige of 'n persoonlike besoek aan 

lakse amptenare wat nie kommentaar stuur nie, mag dalk oplossings bied. Meer 

gereelde gesprekke met 'n toesighouer kan ook help met prioritisering. 

 Gevoelens van oorlading, oorweldiging: Die hoofrede hoekom joernaliste in 

buitekantore oorlaai voel, is omdat dit gewoonlik een mens in 'n groot gebied is 

wat alle nuus moet dek. Dit veroorsaak dat die beskikbare nuus en werk dus 

altyd te veel is vir die beperkte tyd waarin dit gedoen word.  
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Uit die bostaande ontleding is dit duidelik produktiwiteit in die buitekantoor van 'n Suid-

Afrikaanse dagblad word bedreig deur voortdurende onderbrekings, gebrekkige 

liassering, die uitstel van take en gevoelens van oorlading. Hoewel persoonlike 

omstandighede en persoonlikheidseienskappe 'n rol in al dié faktore kan speel, is die 

kernrede daarvoor die unieke omstandighede waarin 'n buitekantoorjoernalis hom- of 

haarself bevind.  

So 'n joernalis is alleen verantwoordelik vir nuusdekking in 'n groot gebied vanuit 'n 

eenmankantoor waar geen administratiewe hulp bestaan om onderbrekings soos 

telefoonoproepe te kanaliseer of dokumente te liasseer nie. Weens die geweldige 

werklading omdat een persoon alles moet doen, word veral minder belangrike take 

dikwels uitgestel. Die joernalis bly egter oorlaai voel omdat hierdie take nie verdwyn 

nie. Die nodigheid om nuus ál vinniger aanlyn te produseer vir nuuswebwerwe te 

midde van personeelverminderings (vgl. 1.1) dra by tot die gevoel van oorlading in 'n 

reeds besige buitekantoor. 

Daarom dan word die vermoë onder veral buitekantoorjoernaliste om te prioritiseer en 

te organiseer des te belangriker om dié gevoelens van oorlading te temper.  

5.2.1.4 Element 4: Beheer 

Vraag 33 tot 36 (van vraelys 1) is daarop gemik om vas te stel watter stappe die 

deelnemers doen om beheer uit te oefen spesifiek ten opsigte van hul prestasie. Die 

uitoefening van beheer vorm deel van die verwerkingsfase in die proses van 

selfbestuur (vgl. figuur 6). Die verskillende aspekte betrokke by beheer binne dié 

konteks is geïdentifiseer uit die reeds genoemde literatuur oor wat selfbestuur behels 

(vgl. tabel 1).  

Die vrae was daarop gemik om te bepaal:  

 Of die deelnemers weet wat die verwagte standaard van werk is wat hulle moet 

lewer en hoe hulle weet indien hulle nie daaraan voldoen nie. 

 Wat hulle doen om hul prestasie te verbeter indien hulle nie aan die verwagte 

standaard voldoen nie. 

 Watter geleenthede vir opleiding en die verkryging van beter tegnologie daar in 

hulle onderskeie maatskappye is om te help om hul prestasie te verbeter.  

 

 Opsomming van bevindings  

Al die deelnemers weet wat die verwagte standaard vir hul werk is. Hulle weet deur 

selfevaluasie, selfinstink en kritiek van binne en buite die maatskappy wanneer hulle 

nie daaraan voldoen nie. Vier deelnemers meen hul werk voldoen meestal aan die 

verwagte standaard. Die deelnemers het aangedui wanneer hul werk wel (dalk) soms 

nie aan die verwagte standaard voldoen nie, hanteer hulle dit deur 'n fout te erken en 

dit met die toesighouer te bespreek vir raad oor hoe om dit te verbeter.  
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Sommige deelnemers het aangedui daar is wel geleenthede vir opleiding, maar by 

ander is daar nie. Toegang tot tegnologie is soms 'n probleem weens 

begrotingsbeperkings, maar die deelnemers is oor die algemeen goed toegerus met 

die nuutste tegnologie (vgl. Tabel 1, 3.2.2.2.1). 

Die deelnemers het vrae oor hul prestasie tipies soos volg beantwoord:  

“Jip, ek weet wat van my verwag word en ek behaal daai standaard 98% 
van die tyd.” (D2) 

“Dit word gewoonlik deurgegee tydens merietegesprekke. In my geval 
gebeur dit bitter selde (bykans nooit) dat ek nie aan verwagte standaard 
voldoen nie.” (D1) 

 Ontleding  

Al die deelnemers weet baie goed watter standaard werk van hulle verwag word en 

erken nie maklik dat hulle nié daaraan voldoen nie.  Hul hanteringsmeganismes indien 

hulle wel miskien nie aan die verwagte standaard voldoen nie, is gevolglik beperk en 

behels nie doelgerigte aksieplanne nie. Hul enigste plan van aksie is vaag: om 'n 

volgende keer nie dieselfde fout te herhaal nie en “beter te probeer doen”.  

Hieruit kan afgelei word dat buitekantoorjoernaliste (waarskynlik weens hul vlak en 

jare van ervaring) oor die algemeen aan die verwagte standaarde voldoen. Dis 

moontlik wel 'n leemte dat hulle weens hul traagheid om te erken dat hulle moontlik 

soms nie aan die standaarde voldoen nie, nie werklik goeie meganismes het om die 

gehalte daarvan te verbeter nie. Dit kan die gehalte van hul werk uiteindelik nadelig 

beïnvloed. 

Die gebrekkige geleenthede vir opleiding vir spesifiek buitekantoorjoernaliste is 'n 

verdere leemte, veral ten opsigte van opskerping oor die nuutste tegnologie wat 

dikwels in die joernalistieke omgewing, veral met betrekking tot aanlyn eise, benut 

word (vgl. 1.1).  

Die deelnemers se antwoorde op die vrae oor beheer met betrekking tot standaarde 

bevestig die aangehaalde literatuur dat dit belangrik is om eerstens te weet wat die 

standaard is wat verwag word.  In die literatuur word egter ook klem gelê op die 

noodsaaklikheid om te verbeter waar die verwagte standaard nie bereik word nie. Die 

deelnemers voldoen nie aan hierdie vereiste in die aangehaalde literatuur nie. Dit 

beteken egter nie dis onbelangrik nie; dit beteken juis buitekantoorjoernaliste behoort 

meer aandag daaraan te gee om te identifiseer waar hulle moontlik te kort skiet en 

dan doelgerigte stappe te doen om die gehalte van hul werk te verbeter.    

5.2.1.5 Element 5: Perspektief 

Perspektief is nog 'n element van selfbestuur wat in die genoemde literatuur (vgl. tabel 

1) geïdentifiseer word. Die definisie van perspektief in dié konteks is spesifiek in 

watter mate die individu voel hy/sy het beheer oor hul omgewing en dit wat met 

hulle gebeur.  
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Perspektief is 'n belangrike inset in die proses van selfbestuur (vgl. figuur 6). 

Dit gaan hier oor die stappe wat buitekantoorjoernaliste volg om hul perspektief 

doeltreffend te bestuur. Dis in vraag 37 tot 40 (vraelys 1) getoets. Van die vrae was 

ook daarop gemik om vas te stel oor watter aspekte hulle voel hulle beheer het en hoe 

hulle hierdie aspekte bestuur. Deelnemers is ook gevra hoe take bestuur word indien 

hulle voel hulle het weinig of geen beheer oor hul omgewing nie.  

 Opsomming van bevindings  

Al die deelnemers het aangedui daar is aspekte in hul omgewing waaroor hulle in 'n 

mindere of meerdere mate beheer het, maar ook aspekte waaroor hulle geen beheer 

het nie. Dis opvallend dat al die deelnemers (behalwe een wat meen hy is altyd in 

beheer) aanpasbaar is wanneer dit kom by omstandighede buite hul beheer. Hulle pas 

meestal aan deur hul gevoelens daaroor op die agtergrond te skuif en te doen wat 

hulle moet, binne die beperkinge van wat moontlik is.  

Vyf deelnemers meen hulle het beheer oor die volgende aspekte: 

 Beplanning van stories: wat, wanneer en hoe hulle dit gaan doen. Hulle laat egter 

ruimte vir herbeplanning en herprioritisering waar nodig.  

 

Die deelnemers bestuur aspekte in hul omgewing waaroor hulle meen hulle het wel 

beheer, soos volg: 

 Beplanning. 

 Wees ingelig oor wat in die omgewing gebeur. 

 Bestuur dit wat gebeur. 

 Proritisering. 

 Steun op vorige ervaring. 

 Vra raad by nuusredakteur (selde). 

 

Van die deelnemers verwoord hul perspektief op 'n veranderende omgewing soos 

volg: 

“Jy probeer maar wat jy kan. Jy doen alles moontlik en as dinge steeds nie 
uitwerk nie, haal jy diep asem, rook 'n sigaret en probeer jou nie te veel 
kwel oor dinge waaroor jy nie beheer het nie.” (D4) 

“Ek voel darem meestal ek het beheer. Die aard van die beroep is dat jy 
heeltyd wag vir goed wat gebeur en mens leer om daarby aan te pas.” (D7) 

“Ek sukkel maar aan, ek gee nie op nie. Soms neem dit meer tyd in beslag 
om 'n storie te skryf, soms besef ek dis beter dat ek nie alles kan beheer 
nie. Daar is 'n doel daarmee. Ek probeer die goeie in 'n situasie raaksien.” 
(D5) 

“Ek doen net wat ek kan.” (D3) 
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 Ontleding  

Die patroon hier is dat die meeste deelnemers deur beplanning (meestal in dagboeke) 

beheer van hul omgewing neem sover dit moontlik is. Net een meen hy is altyd in 

beheer van alles.  

Prioritisering en om ingelig te bly is nog meganismes om 'n onvoorspelbare omgewing 

te hanteer. Ervaring help ook, maar buitekantoorjoernaliste kan meer steun op 

nuusredakteurs vir raad om aspekte waaroor hulle nie beheer het nie, te bestuur. Net 

een het aangedui dat hy dit doen. Die deelnemers se antwoorde oor hul perspektief 

op verandering staaf die literatuur (vgl. tabel 1) dat dit 'n belangrike aspek van 

selfbestuur is: Al die deelnemers bestuur hul veranderende omgewing doelgerig en is 

deeglik bewus van aspekte waaroor hulle beheer het en dit waaroor hulle nie beheer 

het nie.  

5.2.1.6 Element 6: Persoonlikheid 

Persoonlikheid is die laaste element van selfbestuur wat in die literatuur geïdentifiseer 

en wat in hierdie studie bekyk word (vg. 3.2.2.2). Dis een van die insette in die proses 

van selfbestuur (vgl. figuur 6). Persoonlikheid is uiteraard 'n komplekse konsep.  

Vir die doel van hierdie studie is gefokus op die volgende aspekte van 

persoonlikheid wat uit die literatuur oor selfbestuur geïdentifiseer is: 

 Die vermoë om selfhandhawend op te tree. 

 Ontvanklikheid vir terugvoering en kritiek vanaf die portuurgroep, lesersgehoor en 

toesighouers.  

 Die beheer oor en hantering van spanning, en meer spesifiek die deelnemer se 

vermoë om situasies en individue wat spanning aanwakker, te vermy of 

meganismes te ontwikkel om dit te hanteer. Dit kan onder meer insluit om 

berading te kry en tyd in te ruim vir ontspanning.  

 Die mate waarin deelnemers sogenaamde perfeksieverlamming kan vermy. Dis 

wanneer take nie uitgevoer word nie uit vrees dat dit nie perfek gedoen kan word 

nie. Hier gaan dit dus in wese oor die vermoë om te aanvaar dat jy soms foute 

maak en dit as 'n geleentheid vir verbetering te aanvaar, eerder as om die taak 

glad nie te verrig nie.  

 

Die deelnemers se antwoorde op elk van die aspekte hierbo word vervolgens elk 

onder sy eie opskrif bespreek, voordat al die aspekte onder een opskrif saamgevat en 

ontleed sal word.  

5.2.1.6.1 Selfhandhawing 

Met vraag 41 en 42 (vraelys 1) is probeer om te bepaal wat die deelnemers doen om 

selfhandhawend op te tree en watter struikelblokke hulle ondervind om 

selfhandhawend op te tree.  
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 Opsomming van bevindings 

Die meeste deelnemers pas die volgende ooreenstemmende metodes toe om 

selfhandhawend op te tree:  

 Hou feite en inligting gereed om hulself te kan verdedig. 

 Tree in ooreenstemming met hul beginsels op. 

 Probeer om hul emosies uit 'n situasie te verwyder. 

 

Selfhandhawing is egter 'n karaktertrek wat die deelnemers ook op 'n hoogs 

individuele wyse toepas. Die deelnemers doen onderskeidelik (individueel) die 

volgende om hulself te handhaaf: 

 Deur seker te maak hy/sy weet wat van hom/haar verwag word. 

 Skakel selfoon af. 

 Sonder hom-/haarself af wanneer hy/sy nie onderbreek of gepla wil word nie. 

 Vra raad van mense wat hy/sy vertrou, hetsy kollegas, familielede of vriende. 

 

Die deelnemers ondervind meestal almal die volgende struikelblokke om 

selfhandhawend op te tree: 

 Sukkel om nee te sê. 

 Oordrewe pligsbesef. 

 Soeke na goedkeuring. 

 Vrese om ander teleur te stel.  

 

Van die deelnemers beskryf só hoe hulle hulself handhaaf: 

“Ek is baie beginselvas en word nie maklik van stryk af gebring indien ek 
aan iets glo en ek seker is van my feite nie. Ek sal ook nie huiwer om vas 
te staan om my besluit of siening te verdedig nie. Maar, natuurlik is ek ook 
groot genoeg om te erken dat ek verkeerd is.” (D2) 

 “Glo in jouself en jou vermoëns, maak seker jy is voorbereid, weet wat van 
jou verwag word en weet hoe jy dit gaan uitvoer. Goeie verhoudinge is 
belangrik – in krisisse moet jy iemand hê wat jy kan bel om te help.” (D4) 

Een van die deelnemers vat struikelblokke wat die meeste van hulle ondervind, soos 

volg saam: 

“Ek sukkel om nee te sê, vir lesers of base, omdat ek nie daarvan hou om 
iemand teleur te stel nie. Ek sal myself dus eerder onder druk plaas en so 
hoop dat almal aan die anderkant met 'n glimlag uitstap. 'n Leser moet 
omdraai en seg, dit was nou lekker om so goed deur die publikasie gehelp 
te word.” (D2) 
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 Ontleding  

Die meeste deelnemers kan hulself goed handhaaf. Hulle gebruik soms dieselfde 

metodes, maar ander kere is die metodes weer hoogs individueel. Dié deelnemers  

wat wel daarmee sukkel se grootste struikelblok is hul soeke na goedkeuring van 

ander (deur nie nee te sê of hulle te wil teleurstel nie). 

Hieruit kan afgelei word die vermoë om selfhandhawend op te tree, kan in 'n mate 

aangeleer word, maar is ook 'n inherente persoonlikheidseienskap. 

Buitekantoorjoernaliste kan moontlik baat vind by kursusse of gonsgroepe waar 

gefokus word op selfhandhawing, maar persoonlikheid sal altyd ook 'n rol hierin speel. 

Dus maak dit ook sin dat elke joernalis sy/haar eie metodes moet vind om, binne 'n 

aanvaarbare raamwerk vir hul persoonlikheid, steeds selfhandhawend te kan optree. 

5.2.1.6.2 Hantering van kritiek 

Met vraag 43 (vraelys 1) is probeer om vas te stel hoe deelnemers reageer op kritiek 

van hul portuurgroep, lesersgehoor en toesighouers.  

 Opsomming van  bevindings   

Vyf van die agt deelnemers beoordeel die grondigheid van enige kritiek: Indien hulle 

voel dis gegrond, probeer hulle foute regstel en om dit nie 'n volgende keer weer te 

doen nie, maar indien hulle voel dis ongegrond, steur hulle hulle nie daaraan nie. Twee 

deelnemers noem ervaring help ook om te onderskei wanneer kritiek gegrond is of 

nie. 

Die deelnemers het individueel ook meganismes ontwikkel om kritiek te hanteer, 

byvoorbeeld: 

 Luister en praat sag om die situasie te ontlont. 

 Bly saaklik en feitelik. 

 Hou jou kant skoon (hou dus aan om jou plig te doen/wat jy moet doen). 

 

By twee van die deelnemers is daar 'n groot behoefte om lesers tevrede te hou en 

wanneer hulle dan kritiek kry, verwerk hulle dit moeilik.  

Net een deelnemer aanvaar geen kritiek nie, verwerp dit net en ignoreer dit . 

Deelnemers verwoord hul reaksies op en hantering van kritiek soos volg: 

“Dit hang af van wie die kritiek kom. Voorstelle oor hoe om 'n moeilike 
storie aan te pak, word altyd verwelkom. Gegronde kritiek gebruik ek om 'n 
taak 'n volgende keer beter uit te voer. Kommentare van die lesersgehoor 
neem ek in ag as dit geldig is. Ongegronde kritiek ignoreer ek en beweeg 
aan. Ek is te besig om my te veel daaroor te kwel.” (D4) 

“Soms is dit swaar vir my. Byvoorbeeld verlede week het 'n vrou haar eie 
kind doodgery. Sy het my gebel omdat ek daaroor geskryf het en baklei en 
gehuil. Sy is steeds kwaad vir my en voel ek is harteloos. Dit was moeilik 
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en ek het 'n ruk lank maar sleg gevoel. Maar mens gaan aan, want dis jou 
werk. Die mense oor wie ek skryf, is vir my belangrik, ek probeer altyd dat 
hulle tevrede is. My toesighouers behandel my goed. Die lesers is water 
van 'n eend se rug, as ek iets sien wat meriete het, sal ek daarop 
konsentreer op beter te doen, maar my ondervinding met lesers is dat jy 
nooit almal gelukkig sal hou nie.” (D7) 

 Ontleding  

Die meeste deelnemers neem grondige kritiek ter harte en probeer verbeter, maar 

steur hulle meestal nie aan onregverdige kritiek nie.  

Die hantering van kritiek blyk ook sterk gekoppel te wees aan persoonlike 

karaktertrekke omdat die deelnemers uiteenlopende reaksies en 

hanteringsmeganismes aandui. Vir sommige is kritiek altyd swaar omdat hulle lesers 

tevrede wil hou en nie onregverdig behandel wil word nie.  

Ervaring help egter om te leer wanneer om kritiek ter harte te neem en wanneer nie, 

asook hoe om dit te hanteer: deur te luister of met feite.   

Net soos in die geval van selfhandhawing, kan kursusse, opleiding of gonsgroepe dalk 

help om kritiek beter te hanteer, terwyl dit steeds binne die raamwerk van individuele 

reaksiepatrone gedoen moet word. 

5.2.1.6.3 Hantering van situasies of mense wat spanning aanwakker 

Met vraag 44, 45 en 46 (vraelys 1) is probeer om te bepaal hoe hanteer die 

deelnemers situasies en persone wat spanning aanwakker. Daar is ook probeer om 

vas te stel hoe hulle tyd vir ontspanning inruim en wat hulle belemmer om dit te doen. 

 Opsomming van bevindings  

Die meeste deelnemers ignoreer of vermy situasies en persone wat spanning 

aanwakker, waar moontlik. Waar gesprekke noodsaaklik is, word dit vriendelik 

kortgeknip. 

Van die deelnemers verwoord dit so:  

“Ek vermy daardie persone en tree nie in lang gesprekke nie. Ek sal 

toegee sodat hulle my kan uitlos.” (D5) 

“Ek dink nie as joernalis kan mens situasies en persone vermy wat 

spanning aanwakker nie. Mens leer om daarmee te cope.” (D1) 

 Ontleding 

Hoewel die deelnemers hier individuele metodes het om situasies of persone te 

hanteer wat spanning aanwakker, is die vernaamste hanteringsmeganisme om hulle 

te ignoreer of kontak te beperk (vermyding). Indien kontak wel noodsaaklik is, word dit 

so kort moontlik gehou. 
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Kursusse, berading of gonsgroepe om doeltreffende metodes te vind om 

spanningsvolle situasies of mense te hanteer wanneer dit moet, kan voordelig wees. 

5.2.1.6.4 Die inruim van tyd vir ontspanning 

Vraag 44 (vraelys 1) was daarop gemik om vas te stel hoe die deelnemers tyd vir 

ontspanning inruim.  

 Opsomming van bevindings 

Ses van die agt deelnemers sê hulle het te min tyd vir ontspanning, om die volgende 

redes: 

 Werksdruk. 

 Toewyding, wat lei tot 'n vrees om stories mis te loop en huiwering om te 

delegeer. 

 Een deelnemer noem finansies as 'n rede wat vakansies beperk. 

 Die deelnemers ruim egter wel tyd in vir ontspanning op die volgende maniere: 

 Kort wegbreke oor naweke. 

 Oefening voor of ná werk. 

 Van die deelnemers skakel telefone en rekenaars af wanneer hulle nie werk nie. 

 Van die deelnemers hou streng by werksure deur nie later as 17:00 of 18:00 

smiddags te werk nie.  

 Een deelnemer beplan vir af tye. 

 

Van die deelnemers verwoord die balans (of gebrek daaraan) tussen werk en 

ontspanning soos volg:  

“Liewe donner! Wat's dit? Ek is lief vir uitkamp en gelukkig bly ek naby aan 
die Krugerwildtuin. Dit is dus soms baie lekker om sommer op 'n 
Vrydagoggend die karavaan te pak, kamp op te slaan in die wildtuin en 
sommer van daar af te werk. My kantoor is mos waar my skootrekenaar 
is.” (D2) 

“Dis iets waarmee ek nie goed is nie. Danksy my verloofde kan ek oor 
naweke soms besluit om my foon af te skakel.” (D4) 

 Ontleding  

Dit blyk dat deelnemers sukkel om tyd vir ontspanning te vind weens werksdruk wat 

verhoog word deur toewyding en huiwering om te delegeer. Buitekantoorjoernaliste is 

jaloers op hul gebiede en plaas dikwels ekstra druk op hulself omdat hulle nie stories 

in hul gebied wil afstaan nie. Die meeste van die deelnemers maak egter wel op 

verskillende maniere planne om te ontspan.  

Kursusse of boeke oor lewensvaardighede en hoe om 'n balans tussen jou werk- en 

persoonlike lewe te vind, asook hulp om beter te leer organiseer en beplan, kan 

buitekantoorjoernaliste dalk help om meer tyd te vind vir ontspanning en om “af te 

skakel”.  
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5.2.1.6.5 Hulp van beraders of sielkundiges 

Met vraag 47 (vraelys 1) is probeer om te bepaal hoeveel van die 

buitekantoorjoernaliste al hulp by beraders en sielkundiges probeer kry het om beter 

hanterings- en bestuursmeganismes aan te leer.  

 Opsomming van bevindings 

Net twee van die buitekantoorjoernaliste het al hulp  deur middel van sielkundiges of 

groepontlontingsessies gekry.  

 Ontleding  

Gesien in die lig daarvan dat antwoorde op van die vorige vrae aandui dat die meeste 

van die deelnemers met die bestuur van ten minste sommige van die genoemde 

persoonlikheidsaspekte sukkel, is dit 'n groot leemte dat nie meer van hulle 

professionele hulp kry om wel hierdie balans te vind nie.  

'n Moontlike rede hiervoor kan wees dat buitekantoorjoernaliste voel 'n sielkundige sal 

hul unieke beroepswerklikheid nie noodwendig verstaan nie. Geld- en tydsbeperkinge 

kan ook moontlike redes wees hoekom hulle nog nooit professionele hulp gevra het 

nie.  

5.2.1.6.6 Perfeksieverlamming 

Perfeksieverlamming kan gedefinieer word as die vermyding van take weens die 

vrees dat dit nie perfek gedoen gaan word nie. 

Met vraag 48 (vraelys 1) is probeer om vas te stel of deelnemers soms take vermy 

omdat hulle vrees hulle sal dit nie perfek kan doen nie.  

 Opsomming van bevindings 

Vier van die deelnemers vermy stories wat oor moeilike onderwerpe handel of 

onderwerpe waarvan hulle nie kennis het nie omdat hulle bang is hulle maak foute. 

Van die deelnemers sal indien moontlik glad nie daaroor skryf nie, maar die ander 

raadpleeg kundiges. Nog 'n deelnemer noem persoonlikheidsfaktore soos skugterheid 

veroorsaak dat sy sosiale geleenthede sal vermy, maar sy doen dit tog as sy funksies 

moet bywoon. 

Van die deelnemers verwoord hul ervaring met perfeksieverlamming soos volg: 

“Soms, vir 'n paar uur of wat. Maar uiteindelik sal ek 'n moeilike taak in dele 
probeer opdeel en een aspek op 'n slag takel. Goed waarmee ek nie goed 
is nie, soos om wiskundige berekeninge te doen, sou ek graag wou vermy, 
maar kan ek uiteraard nie. Ek het altyd 'n raadslid/iemand wat wiskunde 
kan doen vir wie ek kan vra om te help om bv. persentasies van groot 
bedrae uit te werk of om vir my te verduidelik hoe iets werk.” (D4) 

“Ja, ek sal nie oor sport en kerksake skryf nie. Ek het geen kennis of 
belangstelling nie en ek weet ek sal foute maak.” (D5) 
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 Ontleding  

Vier van die agt deelnemers vermy glad nie stories omdat hulle bang is hulle kan dit 

nie perfek doen nie. Die ander helfte doen dit wel, maar wanneer hulle tog iets moet 

doen oor moeilike onderwerpe of onderwerpe waarvan hulle geen kennis het nie, sal 

hulle kenners raadpleeg of die taak in kleiner take opdeel. Dit beaam dus die stelling 

in die literatuur dat mense take dikwels vermy omdat hulle vrees hulle maak foute, 

maar dit lyk wel of buitekantoorjoernaliste weens eise en noodwendighede van hul 

werk maniere vind om dit te oorkom. Hulle voldoen dus aan die vereiste in die literatuur 

om hierdie aspek van selfbestuur goed te bemeester. 

 Samevatting van persoonlikheid as deel van selfbestuur 

Die deelnemers se terugvoering oor die verskillende persoonlikheidsaspekte betrokke 

by selfbestuur beaam die literatuur dat dié aspekte 'n belangrike rol in selfbestuur 

speel. Die meeste van die deelnemers ervaar ten minste op sekere vlakke 

struikelblokke met elk van die aspekte. Die feit dat hulle dikwels baie unieke en 

individuele metodes vind om dié struikelblokke te oorkom, bevestig ook dat die 

aspekte verband hou met individuele persoonlikheidseienskappe. Die deelnemers 

voldoen egter nie in alle opsigte aan die standaarde wat in die teorie gestel word ten 

opsigte van die doeltreffende bestuur van die persoonlikheidsaspekte wat deel van 

hierdie studie vorm nie. 

Die nodigheid van professionele hulp soos berading of sessies by 'n sielkundige om 

aspekte van die persoonlikheid te bestuur, is duidelik by al die deelnemers omdat hulle 

soms worstel om hulself binne 'n uitdagende omgewing te bestuur. Die feit dat nog net 

twee van die deelnemers dit gedoen het, is 'n leemte. Buitekantoorjoernaliste behoort 

meer gereeld gebruik te maak van professionele hulp om hulself beter te bestuur en 

die gehalte van hul werk sodoende te verbeter.  

5.2.2 Konstruk 2: Die saamstel van 'n kontaklys 

Die saamstel van 'n kontaklys is een van die belangrikste kerntake/prosesse wat 'n 

buitekantoorjoernalis moet uitvoer (vgl. figuur 7). Nie alleen het van die deelnemers 

dit bevestig in 'n voorlopige onderhoud om kerntake te bepaal nie (vgl. 3.2.2.1), maar 

die belangrikheid van 'n uitgebreide kontakbasis word verder bevestig in Media24 se  

kritieke prestasie-areas (KPA) vir buitekantoorjoernaliste (aanhangsel 3):  

“Bou en hou 'n wye netwerk van kontakte in stand.” 

In die genoemde KPA vorm hierdie taak deel van die groter taak van die skryf van 

nuus, wat die grootste gewig (60%) dra in die beoordeling van die KPA. 

Vraag 1 tot 5 (vraelys 2) was daarop gemik om vas te stel watter stappe die 

deelnemers volg in die proses om 'n kontaklys saam te stel, met ander woorde watter 

insette hulle benut en hoe hulle dit verwerk. Die vrae was spesfiek daarop gemik om 

vas te stel of die deelnemers 'n kontaklys het, hoe omvattend dit is, hoe dit opgebou 

is en hoe dit bygehou en gestoor word.  
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 Opsomming van bevindings 

Al die deelnemers het uitgebreide kontaklyste (as uitset) wat oor jare opgestel is. Dit 

bevat duisende nommers van verskillende mense en instansies. 

Hulle het dit soos volg opgebou: 

 Die berging van kontakbesonderhede van mense of instansies wat genader is 

tydens die bywoning van funksies (verwerking van insette).  

 Die verkryging van kontakbesonderhede by bestaande kontakte, familie of 

kollegas (inset). 

 Opsoek van kontaknommers in telefoongidse (inset). 

 Verkryging van kontaknommers deur sosiale media (inset).  

 

Die deelnemers hou hul kontaklyste op datum en berg dit soos volg as deel van die 

verwerkingsfase in die proses om 'n kontaklys saam te stel: 

 Vyf uit sewe deelnemers dokumenteer dadelik die besonderhede van mense met 

wie hulle praat wanneer hulle 'n storie doen. Twee deelnemers erken egter hulle 

raak soms agter omdat hulle besonderhede nie altyd nougeset neerskryf nie.  

 Al die deelnemers stoor heelwat kontaknommers op hul foon, en almal behalwe 

een het ook 'n soms meer uitgebreide lys op hul rekenaar. Net twee deelnemers 

hou kontaknommers in harde kopie soos 'n gedrukte weergawe van die 

rekenaarlys of in 'n boekie.  

 

Een van die deelnemers som die terugvoering hierbo soos volg op: 

“Dit is baie omvattend – ek het 'n magdom nommers van 'n wye 
verskeidenheid mense en instansies in al die dorpe waarin ek werk. Dit 
sluit in die polisie, nooddienste, boere, politikuste, kenners op verskeie 
gebiede, verteenwoordigers van verskeie organisasies, inwoners, asook 
mense op wie se knoppie ek kan druk as ek dringend 'n foto verlang vir 'n 
storie waarvoor ek die inligting telefonies kry. Toe ek by Volksblad begin 
het, is 'n lys met sowat 20 mense se kontaknommers deur die vorige 
joernalis vir my daar gelaat. Ek het al die mense op die lys gebel en myself 
voorgestel en het aanvanklik van die mense gebel as ek ander nommers 
soek. Ek het by onderhoude, vergaderings en enige ander stories waarby 
ek was met soveel moontlik mense gesels en hulle nommers gekry. 
Wanneer ek 'n storie moes opvolg in 'n dorp waar ek nie kontakte gehad 
het nie, het ek inwoners se nommers in die telefoongids opgesoek en hulle 
gebel. As daar bv. 'n waterkrisis in 'n dorp was, het ek die mense wat 
maklik praat en goeie aanhalings gee, se nommers by die lys gevoeg en 
hulle by 'n volgende geleentheid weer gebel. Ek het ook altyd vir mense 
gevra om my enige tyd te bel met nuuswaardige gebeure. Nadat ek 
telefonies met iemand gepraat het wat waardevolle inligting gegee het vir 
'n storie, het ek altyd na die oproep 'n sms gestuur met my selfoonnommer, 
e-posadres ens., wat hulle kon stoor.” (D4) 
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 Ontleding  

Die deelnemers is deeglik bewus van die belangrikheid van 'n kontaklys en hou dit so 

volledig en bygewerk as moontlik. Hulle doen dit deur kontakbesonderhede te 

versamel uit 'n wye verskeidenheid situasies en geleenthede waarmee hulle in hul 

dagtake te doen kry. Weens tydsbeperkinge raak hulle egter soms agter. 'n Goeie 

gewoonte hier kan dalk wees om elke dag doelbewus vyf minute opsy te sit net om 

nuwe kontaknommers te dokumenteer.  

Selfone is naas rekenaars die gewildste metode om kontaknommers te stoor. Net twee 

van die deelnemers stoor kontaknommers in harde kopie. Hier is 'n leemte: Meer 

behoort dit ook in harde kopie by te hou, want tegnologie kan faal en toerusting kan 

gesteel word. Dan is alles verlore. Veral in afgeleë gebiede op die platteland is 

kragtoevoer onbetroubaar en 'n rekenaar se battery het net 'n beperkte leeftyd voordat 

dit weer (met elektrisiteit) gelaai moet word.  

Hiermee word die aanname in die literatuurstudie dat die saamstel van 'n kontaklys 

een van die kerntake van 'n buitekantoorjoernalis se dagtaak is, bevestig. Die meeste 

deelnemers doen ook moeite om hierdie taak goed te verrig. Hoewel hier nie ernstige 

leemtes is nie, is daar ruimte vir verbetering, naamlik om maniere te vind om 

kontakbesonderhede nog beter te dokumenteer en dalk ook in 'n formaat waar dit nie 

deur tegnologiese haakplekke verlore kan raak nie. 

5.2.3 Konstruk 3: Nuusgenerering 

Definisie: Dié kerntaak/proses behels verskeie aktiwiteite wat uitgevoer word om 

inligting/insette te verkry wat uiteindelik verwerk word om 'n nuusberig te skryf (die 

uitset) (vgl. figuur 8 en figuur 9, hoofstuk 3). Dié proses bestaan uit twee subprosesse, 

naamlik nuusseleksie en nuusinsameling. Nuusseleksie is die keuse waaroor geskryf 

gaan word en nuusinsameling is die versameling van inligting om oor die gekose 

gebeure te kan berig. 

5.2.3.1 Element 1: Nuusseleksie 

Nuusseleksie is volgens Strömbäck et al. (2012:718) een van die sleutelprosesse in 

joernalistiek.  Uit Strömbäck et al. (2012:718) se studie onder 1 187 Sweedse 

joernaliste blyk verskillende insette is nodig voordat besluit word waaroor berig gaan 

word (vgl. 3.2.2.2.3).  

 

Hierdie insette vir die proses van nuusseleksie (vgl. figuur 8, hoofstuk 3) sluit in: 

 

 Nuuswenke van verskillende bronne. 

 Mediaverklarings. 

 Nuus waaroor reeds in ander media berig is. 

 Onderwerpe wat op sosiale platforms (aanlyn) bespreek word. 

 Beskikbare foto's. 
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 Videos en grafika oor nuusgebeure of die waarskynlikheid dat dit verkry kan 

word. 

 Beskikbare vervoer en toerusting om die nuus in te samel. 

 Toegang tot bronne wat noodsaaklike inligting vir berigte kan verskaf.  

 

 

Strömbäck et al. (2012:718) identifiseer ook verskeie faktore wat oorweeg word in 

die besluitnemingsproses oor watter van die beskikbare gebeure (insette) eindelik in 

'n nuusberig verwerk gaan word.   

 

Dié faktore wat deel van die verwerkingsfase in die proses van nuusseleksie (vgl. 

figuur 8) vorm, sluit in:  

 

 Hoe meer eksklusief 'n berig is, hoe groter die kans dat dit gepak gaan word. 

 Hoe makliker en geriefliker dit is om inligting oor 'n berig te kry, deur middel van 

byvoorbeeld mediaverklarings of konferensies, hoe groter die kans dat daaroor 

geskryf gaan word.  

 Hoe meer aansien of bekendheid die nuusonderwerp geniet, hoe groter die kans 

dat dit voorkeur sal geniet. 

 Hoe meer geredelik nuus beskikbaar is en bespreek word op sosiale platforms 

(aanlyn), hoe groter die kans dat daaroor geskryf gaan word. 

 

Vraag 6 tot 10 (vraelys 2) was daarop gemik om te toets of die aspekte hierbo 

ook 'n rol speel in buitekantoorjoernaliste se nuusseleksieproses, en waar 

moontlike leemtes bestaan.  

 

 Opsomming van bevindings 

 

 Die algemeenste nuusbronne waarvan die deelnemers nuus ontvang, is die 

polisie en die algemene publiek. Politici en politieke partye is die derde 

belangrikste nuusbron. Die volgende bronne verskaf ook nuus, maar in 'n 

mindere mate: kontakte by howe, regeringsdepartemente, organisasies soos die 

landbousektor, sosiale media en jare lange kontakte. Mediaverklarings en 

vriende en familie is ook 'n bron van nuus en wenke. Wenke kom ook van 

kollegas, soms van kollegas by plaaslike koerante. 

 

Een deelnemer verwoord dit so: 

 

“Die beste wenke kom van kontakte met wie ek al jare 'n pad stap. Dan is 
regeringsdepartemente ook 'n bron van nuuswenke. Politieke partye en 
belanghebbendes in die landboubedryf. Ek kry ook baie nuuswenke van 
mense wat op werkselfoon en landlyn bel.” (D1) 
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 Ses uit die sewe deelnemers soek aktief self nuus deur ander mediabronne soos 

koerante en radiostasies dop te hou. Sosiale media word die tweede meeste 

gebruik (vyf deelnemers noem dit spesifiek). Skakeling met die polisie en 

polisiëringforums is onder heelparty van die deelnemers 'n gewilde manier om 

stories te soek, terwyl baie ook stories soek deur oplettend te wees vir interessante 

mense en gebeure terwyl hulle in hul omgewing rondbeweeg. Interessant genoeg 

noem net twee deelnemers dat hulle geleenthede en funksies bywoon om nuus te 

versamel. Een noem dat sy agendas van raadsvergaderings fynkam. Twee skakel 

gereeld met mense en/of kontakte in hul gemeenskappe om nuus te kry. 

 

Een van die deelnemers beskryf dit so: 

“Nuus is oral rondom 'n mens. Daar is so baie nuus, ek kom nie by als uit 
nie en moet gedurig besluit wat die belangrikste is. Sosiale media soos 
Twitter, Facebook en WhatsApp-groepe. Ook plaaslike polisiëringforum en 
plaaslike koerante.” (D3) 

 Faktore wat deelnemers in ag neem wanneer hulle besluit oor watter van die 

beskikbare nuuswenke hulle berigte gaan skryf: Omtrent almal oorweeg hoe 

groot die impak van die gebeure is, veral op die lesersgehoor, asook wat vir hulle 

belangrik en interessant is. Hierdie oorwegings oorskadu al die ander oorwegings, 

naamlik hoe nuut of hard die nuus is, en of dit met sterk emosies gepaard gaan. 

Een deelnemer sê sy besluit bloot instinktief op grond van vorige ervarings waaroor 

om te skryf. 

 

Een deelnemer beskryf dit so: 

 

“Hoeveel mense deur die nuusgebeurtenis geraak word/hoe belangrik die 
gebeurtenis is vir die koerant se lesers, die impak van die nuus op die 
omgewing en sy inwoners. Die harde nuus of iets wat 'n impak het op baie 
mense kry voorkeur. Wanneer ek nie by alles uitkom nie, los ek die sagter 
nuus vir die volgende dag of later.” (D4) 

 Die deelnemers moes aandui watter rol die volgende faktore speel wanneer hulle 

besluit oor watter van die beskikbare nuusgebeure geskryf gaan word:  

 

- Eksklusiwiteit.  

- Gemak en gerief om die inligting te kry.  

- Aansien of bekendheid van die nuusonderwerp.  

- Die beskikbaarheid en bespreking van gebeure op sosiale platforms.  

Al die faktore speel by die meeste van die deelnemers 'n rol. Sommige meen egter 

in die digitale era is eksklusiwiteit nie meer bepalend nie. Ook interessant is dat 

die sigbaarheid van 'n storie op sosiale media die kanse verhoog dat daaroor 

geskryf sal word. 



105 

 

 Die beskikbaarheid van visuele elemente soos foto's, grafika en video's in die 

besluit of oor 'n bepaalde nuusgebeurtenis berig gaan word, is vir vyf deelnemers 

nie 'n bepalende faktor wanneer hulle besluit oor watter nuusgebeure hulle gaan 

berig nie. Die beskikbaarheid daarvan help, maar hulle sal steeds die storie doen 

al is dit nie beskikbaar nie en agterna kry wat hulle kan. 

 

Een deelnemer verwoord dit soos volg: 

“Nee, ek kyk eers na die storie en doen dit. As ek sukkel om 'n foto te kry is 
dit 'n nadeel, maar ek sal steeds die storie doen.” (D7) 

 Ontleding  

Buitekantoorjoernaliste se vernaamste nuusbronne is te midde van die digitale era 

steeds baie tradisioneel (polisie, gemeenskap, politici).  

Dit bevestig die beginsel soos in 1.2 beskryf dat tradisionele nuuswaardes en 

nuusbeginsels steeds van toepassing is, al het die platforms waarop die nuus versprei, 

verander.  

Die feit dat baie nuus uit die gemeenskap self ontvang word, dui ook daarop dat 

gemeenskappe nuus soek oor kwessies wat hulle raak. Hulle is betrokke en verskaf 

daarom wenke aan die joernaliste. Dit bevestig die gehaltebeginsel dat van joernaliste 

verwag word om ook te reageer op die behoeftes van hul gemeenskappe en 'n diens 

as waghonde oor die gemeenskap te lewer (vgl. 3.2.1). Die feit dat die deelnemers in 

hierdie studie steeds sterk op tradisionele nuusbronne fokus, staaf ook die bevindings 

van Van Leuven et al. (2014:552) se studie waarin vasgestel is Belgiese joernaliste 

steun steeds hoofsaaklik op amptelike bronne om nuus in te lei, hoewel 

niehoofstroombronne en sosiale media gereeld as bykomende bronne en kontakpunte 

gebruik word.  Wanneer deelnemers self nuus insamel/soek, doen hulle dit meestal 

reaktief. Hulle hou dop waaroor ander media berig en soek op sosiale media vir 

stories. Dit staaf Strömbäck et al. (2012:718) se bevindings in hul studie onder 

duisende Sweedse joernaliste dat sosiale media 'n belangrike bron van nuus is.  

Dit skep egter ook leemtes, want in hierdie studie noem minder as die helfte van die 

deelnemers dat hulle unieke stories uitsnuffel deur bloot oplettend te wees oor wat in 

hul omgewing gebeur en waaroor mense praat. Nog 'n leemte hier is dat so min van 

hulle noem dat hulle geleenthede of funksies bywoon met die doel om dalk daar unieke 

stories te vind.  

Hieruit kan afgelei word die groot aanbod van nuus wat reeds in ander media en die 

sosiale media beskikbaar is, het die nadeel dat dit joernaliste “lui” maak om unieke 

stories te vind. Andersyds is daar dikwels druk van nuusbestuurders dat 

buitekantoorjoernaliste ook moet berig oor dinge waaroor ander media berig. 'n  Goeie 

middeweg sou dalk wees om belangrike en groot gebeure te dek waaroor ander media 

ook berig, maar ook meer moeite te doen om unieke stories te skryf wat spesifiek tot 
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die gehoor van die buitekantoorjoernalis sal spreek. Dis om hierdie rede ook belangrik 

om jou gehoor te ken en te weet watter unieke stories tot hulle sal spreek.   

Dit blyk die sterkste oorweging onder deelnemers wanneer hulle besluit waaroor hulle 

gaan berig, is dié dinge wat hulle meen vir hul lesers interessant en belangrik is om te 

weet. Die impak wat gebeure op veral die lesersgehoor het, is dus die belangrikste 

oorweging. Dit bevestig weer eens die belangrikheid van 'n goeie kennis van die 

lesersgehoor – iets wat reeds geblyk het die meeste buitekantoorjoernaliste juis nie 

altyd het nie (sien 5.5). Dis waarskynlik in die kol omdat nuus 'n diens is wat aan 

mense se behoeftes moet voldoen, maar aan die ander kant is dit soms ook die taak 

van die joernalis om mense op te voed en in te lig oor belangrike ander kwessies wat 

hulle nie noodwendig direk raak nie. 

Die volgende faktore speel wel 'n rol waneer die deelnemers besluit oor watter van die 

nuusgebeure geskryf gaan word: eksklusiwiteit, gemak en gerief om die inligting te 

kry, aansien of bekendheid van die nuusonderwerp, asook die beskikbaarheid en 

bespreking van gebeure op sosiale platforms. Eksklusiwiteit word egter 'n toenemend 

minder haalbare ideaal weens die onmiddellike aard van digitale media. Dis gevolglik 

nou minder bepalend in nuusbesluite as vroeër.  

Die deelnemers staaf in hierdie opsig dus ook die bevindings van Strömbäck et al. 

(2012:718), behalwe dat eksklusiwiteit nie meer so 'n belangrike rol as tevore speel 

nie weens die onmiddellikheid en alomteenwoordigheid van aanlyn nuus en platforms.  

Die voorafbeskikbaarheid van visuele elemente het ook nie 'n groot invloed op die 

deelnemers se besluit waaroor geskryf gaan word soos die literatuur dit stel nie. Dit 

mag die besluit wel in sommige gevalle in 'n mate beïnvloed, maar die nuuswaarde 

self is belangriker – visuele elemente kan wel agterna gekry word. 

Uit die ontleding hierbo blyk die deelnemers handhaaf die meeste van die beginsels 

oor nuusseleksie soos geïdentifiseer in die literatuur, met die uitsondering dat 

eksklusiwiteit nie meer so 'n belangrike rol speel nie en die voorafbeskikbaarheid van 

visuele materiaal soos foto's en grafika ook nie bepalend is nie. 

5.2.3.2 Element 2: Nuusinsameling 

Uit eie ervaring (sien voetnota 1, hoofstuk 1) weet die navorser dat die mikro- of 

taakomgewing van die buitekantoor van 'n dagblad die kantoor is waaruit die joernalis 

werk. Dit sluit al die hulpbronne in wat nodig is om dag-tot-dag-take te verrig, onder 

meer 'n rekenaar, selfoon, voertuig, kamera en vaardighede wat strek van 

skryfvermoë tot die handhawing van goeie kontakte met nuusverskaffers. Voldoende 

infrastruktuur word uit verskeie bronne geïdentifiseer as 'n noodsaaklike inset van die 

omgewing wat 'n joernalis help om sy/hy haar werk te verrig (sien 3.3). 

Met vraag 11 tot 14 (vraelys 2) is probeer om vas te stel watter van die (fisieke) 

hulpmiddels hierbo en ander wat dalk nie gevra is nie, asook joernalistieke 
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vaardighede, deelnemers gebruik as insette in die proses van nuusinsameling (vgl. 

figuur 9, hoofstuk 3). Hierdie vaardighede, soos deelnemers se oorredingsvermoë, 

kommunikasievaardighede, onderhoudvoering, aandagtige luister en die akkurate 

dokumentering van inligting, speel ook 'n belangrike rol in die verwerking van die 

insette om eindelik genoeg inligting en visuele elemente te hê vir die berig wat geskryf 

moet word. 

 Opsomming van bevindings 

Al die deelnemers gebruik selfone, die internet, hul rekenaars, kameras, voertuie, 

notaboeke en skryfbehoeftes om nuus in te samel. Net drie gebruik diktafone en ses 

gebruik video-apparaat. Van die toerusting, soos diktafone en video-apparaat, is egter 

dikwels funksies van 'n slimfoon, hoewel die deelnemers selde diktafone gebruik.   

Van die joernaliste gebruik ook landlyne. 

Al die deelnemers het aangedui hulle gebruik die volgende vaardighede wanneer hulle 

nuus insamel:  

 Oorredingsvermoë.  

 Kommunikasievaardighede.  

 Onderhoudvoering.  

 Aandagtige luister.  

 Akkurate dokumentering van inligting.  

 

Hierdie vaardighede is ontleen aan of afgelei van die eienskappe wat in die literatuur 

geïdentifiseer word waaroor goeie joernaliste behoort te beskik (vgl. 3.4), asook die 

eienskappe van gehaltejoernalistiek wat uit die literatuur geïdentifiseer is (vgl. 3.2.1). 

Die enigste bykomende vaardigheid wat een deelnemer pertinent genoem het wat nie 

in die lys vir hierdie vrae vervat is nie, is emosionele vaardighede soos meelewing. Dit 

sou kon ressorteer onder goeie luistervaardighede, maar kan tog as 'n ekstra 

vaardigheid tel omdat dit so belangrik is en meer as net luister behels. Emosies speel 

dikwels 'n groot rol in nuus en dit moet verreken word. 

Die deelnemer het dit so verwoord: 

“Empatie en medelye. Om die storie te kry, is altyd prioriteit, maar dit is 
nodig om sagkens en met empatie en simpatie met mense te werk 
wanneer die storie sensitief of hartseer is. Die mens is altyd die 
belangrikste – luister, simpatiseer en gesels eers – dan die storie – as jy 
opreg vir die mens voel en uitreik, kom die storie gewoonlik outomaties. 
Mense sal hul harte oopmaak as hulle voel hulle kan jou vertrou en jy is nie 
bloot daar om die inligting uit hulle te pers en dan weer te ry nie. Ek volg 
die storie gereeld op en sal na 'n traumatiese gebeurtenis vir die 
slagoffers/mense wat agterbly ná 'n geliefde se dood ens. 'n sms-boodskap 
stuur of hulle bel om te hoor hoe dit gaan.” (D4) 
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 Ontleding  

Die Van Leuven et al.-studie (2014:552) se bevindings dat joernaliste steeds 

tradisionele metodes gebruik om nuus in te samel en dit met nuwer metodes soos 

sosiale media aanvul, word gestaaf in die deelnemers in hierdie studie se antwoorde 

dat hulle selfone, kameras, soms diktafone, voertuie, notaboeke en skryfbehoeftes, 

maar ook die internet en video-apparaat, gebruik om nuus in te samel.  

Die deelnemers gebruik dus 'n wye verskeidenheid tradisionele én digitaalgedrewe 

toerusting om nuus in te samel. Hieruit blyk hulle is goed toegerus en gebruik meestal 

alles: Al die deelnemers gebruik selfone, die internet, rekenaars, kameras, voertuie, 

notaboeke en skryfbehoeftes. Net drie gebruik egter 'n diktafoon om gesprekke op te 

neem en ses uit die sewe neem video.  

Die deelnemers staaf ook die nodigheid van die geïdentifiseerde vaardighede deur te 

bevestig hulle gebruik dít en ander vaardighede om inligting in te samel.  

'n Leemte hier is dat die deelnemers dalk meer aktief kan fokus op emosionele 

vaardighede om daardie elemente uit stories te kan haal, want dit sal die impak op 

lesers verhoog. Soos vroeër uitgewys, is impak op lesers 'n uiters belangrike faktor in 

die besluit oor watter nuus gepak gaan word. 

5.2.4 Konstruk 4: Die skryf van nuus 

Die proses om nuus te skryf, is breedvoerig in hoofstuk 3 (3.2.2.2.4) bespreek, soos 

saamgestel uit Scanlan (2000:60-103) se beskrywing van aktiwiteite wat met dié 

proses gepaard gaan. Die aktiwiteite verteenwoordig die verwerkingsfase (van al die 

ingesamelde inligting) in die proses om die nuus te skryf (vgl. figuur 10). 

Hierdie aktiwiteite word in die volgende volgorde voorgestel (in die aangehaalde 

literatuur hierbo):   

 Skryf 'n eerste weergawe uit die ingesamelde inligting en verifieer dan feite 

waaroor twyfel nog bestaan.  

 Herskryf die berig sodat dit die regte voorgeskrewe lengte is.  

 Lees die berig nog 'n keer deur om seker te maak dit vloei logies en dat dit 'n 

volledige, billike en duidelike weergawe van die nuusgebeurtenis is.  

 Kontroleer spelling, punktuasie, grammatika en styl weer vir oulaas.   

 Maak seker al die bogenoemde aktiwiteite word binne 'n tydraamwerk voltooi wat 

aan die vereiste spertyd voldoen. 

 

Met vraag 15 tot 17 (vraelys 2) is probeer om vas te stel of die deelnemers wel 'n 

spesifieke, stapsgewyse metode volg wanneer hulle berigte skryf en indien wel, is 

hulle gevra om hul metode te beskryf. Met vraag 17 is spesifiek getoets of die 

deelnemers Scanlan (2000) se proses gebruik en indien wel, of hulle die stappe ook 

in die ideale volgorde soos hierbo toepas.  
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 Opsomming van bevindings 

Al die deelnemers behalwe een volg in 'n mindere of meerdere mate wel 'n patroon 

wanneer hulle skryf. Hulle volg egter nie almal dieselfde patroon nie en pak die 

skryfproses op verskillende maniere aan. Hul metodes stem wel in die volgende 

opsigte ooreen: Hulle begin meestal met die sterkste, belangrikste inligting in die 

inleidende paragraaf en werk dan af na minder belangrike aspekte.  

Die gebruik van aanhalings of ooggetuievertellings is belangrik om die storie groter 

impak te gee tussen feitestellings wat gemaak word. Van die deelnemers vorm reeds 

tydens of kort ná onderhoude 'n prentjie in hul kop van hoe die struktuur gaan lyk. 

Elkeen gee nuttige riglyne oor hoe hulle struktuur skep: Sommige maak tydens 

onderhoude kantnotas oor belangrike aspekte of moontlike inleidings en let ook tydens 

die onderhoud fyn op wanneer sterk emosies getoon word, want dis 'n moontlike 

inleidingsparagraaf.   

Nog 'n metode wat hulle toepas, is om die berig chronologies te orden.  

Een deelnemer het 'n baie interessante metode, naamlik die sogenaamde 

“duisendpoot-metode”, beskryf. Hiervolgens is die kop van die duisendpoot die 

inleidingsparagraaf, in die nekgedeelte word die inleidingsparagraaf verduidelik en net 

onder die nek word dié verduideliking verder uitgebou. Hierna, in die duisendpoot se 

middellyf, word die belangrikste segmente van die storie uitgelig, in die “bene” word 

hierdie elemente vereenvoudig en in die voete eindig die storie met iets wat skakel 

met die inleidingsparagraaf.  

By die koerantgroep waar een van die deelnemers werk, is daar ook 'n sogenaamde 

akkuraatheidslysie (vgl. Aanhangsel 2) waarvolgens joernaliste aspekte kan verifieer, 

soos die spelling van name en plekname, feite en syfers, en die betroubaarheid van 

bronne.  

Dit blyk ook die deelnemers se metode hoe om 'n storie te pak, sal wissel afhangend 

van watter soort berig dit is: Die inleidingsparagraaf van 'n hardenuusstorie sal 

gewoonlik die belangrikste feite bevat, terwyl menslike stories groter kreatiwiteit 

toelaat deur byvoorbeeld te lei met 'n emosionele element of 'n sterk aanhaling.  

Die meeste deelnemers volg die proses wat Scanlan (2000) voorstel, maar voer die 

stappe daarvan nie noodwendig in die voorgestelde volgorde uit nie. Almal verifieer 

feite (voor of tydens die skryfproses), lees die berig weer met aandag deur nadat dit 

geskryf is, en kontroleer grammatika en skryfstyl. Weens tydsbeperkings om vinnig 

aanlyn te produseer, is daar nie by almal 'n eerste weergawe wat vervang word met 

'n herskryfde weergawe nie. 
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Van die deelnemers verduidelik die skryfproses soos volg: 

“Ek skryf nooit onmiddellik my intro van 'n berig nie. Ek begin altyd by die 
2de paragraaf. Soos ek vorder, begin ek insig kry oor wat 'n goeie intro sal 
wees. Ek skryf gewoonlik die intro heel laaste.” (D2) 

“Afhangende van die soort storie sal ek reeds voor die onderhoud, met die 
inligting tot my beskikking, 'n idee hê van hoe ek dit wil skryf. In die 
onderhoud let ek op na wat mense sê, hul liggaamstaal en emosies. Die 
hoek van die storie word dikwels in die onderhoud bepaal deur wat iemand 
sê. Enigiets wat my emosies raak, behoort lesers se emosies ook te raak. 
Op die punt in die onderhoud waar ek die sterkste emosie voel – ongeloof, 
skok, empatie, maak ek 'n ster in die kantlyn met my pen sodat ek dadelik 
die inligting kan kry wanneer ek skryf. Ander belangrike punte sal ek 
onderstreep. Ek beplan dus basies in die onderhoud my paragrawe en 
vloei. Die ster is bv. 'n moontlike intro, dit wat onderstreep is kom tweede, 
ens. Dan voeg ek aanhalings by en vertel die storie chronologies in maklik 
leesbare taal.” (D4) 

“Ek begin met die sterkste inligting in die intro. Dan volg ek dit op met nog 
sterk feite. Ek hou daarvan om aanhalings te gebruik, dat mense eintlik hul 
eie storie vertel. Teen die middel sal ek waar nodig agtergrond gee (sê 
maar dit gaan oor plaasmoorde of 'n hofsaak).” (D1) 

“Nee, ek laat my deur die nuushoek en belangrikheid en die 
interessantheid/trefkrag lei. Natuurlik moet die 5 W’s en H in die eerste 3 
paragrawe beantwoord word.” (D5)  

 Ontleding  

Die deelnemers se terugvoering bevestig die beginsels oor die skryf van nuus soos 

uiteengesit in die literatuur waarna hierbo verwys word.  

Al die deelnemers weet daar is ten minste 'n plan nodig voordat 'n berig geskryf word, 

die meeste van hulle weet hoe die struktuur van 'n nuusberig behoort te lyk en 

gehoorsaam dit origens. Hoewel die deelnemers elk hul eie maniere gevind het om 

berigte te struktureer en belangrike komponente en inleidingsparagrawe te 

identifiseer, bly die gewildste steeds om te begin met die belangrikste of interessantste 

deel van 'n storie en dan af te werk na minder belangrike aspekte. Dit lyk dus of die 

beproefde omgekeerde driehoek dus meestal steeds van toepassing is, en staaf weer 

eens die stelling in 1.2 dat dieselfde beginsels vir gehalte in joernalistiek nog geld, 

ongeag nuwe platforms wat verskyn (Schoenbach & Van der Wuff, 2014a:445).  

Die deelnemers is egter ook buigsaam ten opsigte van die struktuur van berigte. Dié 

buigsaamheid word toegepas wanneer verskillende soort stories (harde nuus vs. 

menslike nuus) geskryf word. Dit is egter ook duidelik dat beroepservaring van skryf 

in die joernalistiek aangevul word met individuele voorkeure en planne om eindelik 'n 

goed geskrewe berig te lewer.  Hoewel die deelnemers Scanlan (2000) se 

geïdentifiseerde proses vir die skryf van berigte volg, doen hulle die stappe nie 

noodwendig in die voorgestelde volgorde nie.  
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'n Nadeel van die spoed waarteen nuus deesdae vir verskillende platforms aanlyn 

geproduseer moet word, is egter dat Scanlan (2000) se voorgestelde herskryf van die 

eie berig dikwels nie realiseer nie omdat daar nie genoeg tyd is nie. Dit strook met 

aannames in die teorie dat die omvang en spoed van nuus in die sogenaamde nuwe 

media uitdagings vir gehalte skep (vgl. 1.1).  

Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat goeie beginsels vir die produksie 

van gehalteskryfwerk wat in die literatuur voorgeskryf word, steeds geld en steeds 

toegepas word, maar dat tydsbeperkinge weens druk om aanlyn te produseer die 

proses kan bespoedig en moontlik tot meer foute en gevolglik werk van 'n laer gehalte 

kan lei.  

Die deelnemers gebruik egter ook baie kreatiewe en interessante metodes wat nie in 

die literatuur beskryf word nie, wat as nuttige opleidingswenke vir alle joernaliste 

gebruik kan word. Indien origens gekyk word na die prosesse wat hulle volg om berigte 

te skryf, kan tot die gevolgtrekking gekom word dat dit deeglike, voldoende prosesse 

is om berigte van goeie gehalte te verseker. Die beginsels in die tersaaklike literatuur 

word dus bevestig en dit voldoen ook grootliks aan die standaarde of vereistes wat in 

die literatuur gestel word. 

5.2.5 Konstruk 5: Voortdurende kommunikasie met nuusredakteur   

Voortdurende kommunikasie met die toesighouer van 'n buitekantoorjoernalis is 'n 

belangrike kerntaak/proses om te help met die stel van doelwitte, beplanning en 

herevaluering van die nuusproses (vgl. 3.2.2.2.5).  

Die fokus hier val veral op die verwerkingsfase van die proses. Dit behels tipies 

bespreking en beplanning rondom die geselekteerde/geïdentifiseerde gebeure (die 

inset) waaroor geskryf gaan word (vgl. Figuur 11). Hier is die uitset dan die nuuslys 

waarop spertye vir spesifieke platforms aangedui word en die joernalis se finale 

kennisgewing aan die nuusredakteur wanneer 'n berig voltooi en op die stelsel gelaai 

is. 

 

Vraag 18 tot 23 (vraelys 2) was spesifiek daarop gemik om te toets of daar goeie 

samewerking en kommunikasie tussen deelnemers en hul direkte toesighouers is, 

waaroor hulle kommunikeer en hoe gereeld hierdie kommunikasie plaasvind. 

 Opsomming van bevindings 

Ses van die sewe deelnemers kommunikeer gereeld met die nuusredakteur.  

Kommunikasie wentel meestal om aanvanklike beplanning van nuusstories vir die 

dag, die bespreking van die inhoud en nuuswaarde daarvan, invalshoeke en wat om 

te prioritiseer. Deur die loop van die dag word meestal gekommunikeer oor hoe stories 

vorder en indien daar groot, nuwe stories opduik. Besprekings oor foto's en ander 

bykomende elemente vind minder plaas. Al die deelnemers laat weet hul 

nuusredakteurs wanneer 'n berig nie gaan realiseer nie. 
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Drie van die deelnemers bespreek grafika, video's en foto's gereeld met hul 

nuusredakteurs, en drie doen dit net in uitsonderlike gevalle. Een deelnemer bespreek 

dit glad nie en stuur net wat hy kry. 

Vier deelnemers bespreek watter berigte vir watter platforms geproduseer moet word 

en hoe gou dit moet gebeur, maar drie besluit self daaroor.  

Die meeste deelnemers praat nie deurlopend met die nuusredakteur oor hoe elke 

berig vorder nie, maar lig hom/haar net van groot of belangrike verwikkelinge in soos 

wanneer 'n storie nie gaan realiseer nie of 'n groot, brekende storie opduik. Net drie 

deelnemers hou hul toesighouer heeltyd op hoogte van wat met elke storie gebeur. 

Die meeste deelnemers laat weet hul nuusredakteurs wanneer 'n berig voltooi en 

gestuur/op die stelsel gestoor is. Een doen dit soms en een nooit nie. In die gevalle 

waar dit soms of nooit gedoen word nie, is daar egter wel 'n stelsel waar berigte wat 

gestoor word, onmiddellik raakgesien word deur die subredakteurs of selfs die 

nuusredakteur. Die stelsel is so ontwerp dat sodra 'n berig gestuur is, dit 'n sekere 

status het wat die subredakteurs raaksien. Nuusredakteurs het ook toegang tot hierdie 

stelsels en kan wel kyk watter berigte ingekom het. Dis egter tydrowend en die vraag 

is of dit nie tog  doeltreffender is om maar net 'n e-pos te stuur en seker te maak die 

nuusredakteur weet dit nie. 

Van die deelnemers beskryf hul kommunikasie met hul nuusredakteurs soos volg: 

“Ja, ek en my nuusredakteur praat daagliks. Ek verkies om ten minste een 
keer per dag telefonies met hom te praat – 'n telefoongesprek is dikwels 
vinniger en duideliker as twee of drie e-posse. Soggens sal ons praat oor 
wat ek vir die dag het en of hy iets het wat ek moet opvolg. As minder 
belangrike stories deur die dag gebeur, sal ek dit bloot op die nuuslys gaan 
byvoeg en hom nie noodwendig daaroor bel nie, maar met groot gebeure, 
of iets wat 'n moontlike hoofstorie kan wees, bel ek hom dadelik. As 'n reël 
sou ek hom bel wanneer ek op pad is na 'n misdaad- of hardenuusstorie, 
en ek sal hom weer van die toneel af bel om die kruks van die storie vir 
hom te gee, sodat hy dit solank op die nuuslys kan byvoeg of die storie na 
voor skuif. Hy sal dikwels raad gee oor inligting wat ek moet kry of die 
soort foto's wat ons by die storie wil hê. Ek werk dan daarvolgens.” (D4) 

“Dit was altyd so toe ons nog net vir Beeld gewerk het. Dit het al hoe 
minder geword met Netwerk24. Daar is bitter min gespreksvoering oor 
berigte tussen my en die nuusredakteur, behalwe as dit 'n belangrike storie 
is en hulle spesifieke besonderhede wil hê.” (D1) 

“Ja, ons bespreek meestal invalshoeke vir stories, ook oor hoekom en hoe 
stories gepak gaan word. Ons verskil soms daaroor, maar my hoof het die 
finale sê. Sy help ook prioritiseer en kies uit 'n lys van moontlike stories.” 
(D8) 

“Soms. Maar nie altyd nie. Met die sinkende konsep van een kombuis wat 
verskeie restaurante voer wat tydens die slagting van 2008 geïmplimenteer 
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is, is daar deesdae nie juis nodigheid om te besluit vir watter publikasie 
(nie). Die nuwe goue reël – digitaal eerste.” (D2) 

“Nee ek werk op my eie en sal net laat weet as daar 'n groot probleem of 
nuwe verwikkeling is of as die storie dalk plat sou val.” (D7) 

 Ontleding  

Die meeste van die deelnemers praat gereeld met hul nuusredakteurs oor die 

volgende aspekte:  

 Soggens vroeg oor watter stories gedoen gaan word en die inhoud daarvan. 

 Waaraan voorkeur gegee gaan word.  

 Al die deelnemers laat weet wanneer 'n nuusberig nie meer gaan realiseer nie, 

gee dikwels ook redes daarvoor en laat weet ook indien dit in 'n latere stadium 

gaan realiseer.   

 Wanneer daar groot, nuwe verwikkelinge met bestaande stories is of belangrike 

nuwe stories inkom. Die minderheid deelnemers hou die nuusredakteur heeltyd 

op die hoogte van elke verwikkeling met stories. Dis waarskynlik ook onnodig 

omdat die nuusredakteur ook baie besig is en eintlik net wil weet of 'n storie gaan 

realiseer of indien daar baie groot en belangrike verwikkelinge is.  

 Sodra 'n nuusberig klaar geskryf en deurgestuur is. Oor die algemeen laat weet 

buitekantoorjoernaliste hul nuusredakteur direk 'n berig is gestuur, maar in die 

minderheid gevalle waar hulle dit nie doen nie, is daar stelsels wat dit moontlik 

maak vir die nuusredakteur om self dop te hou wanneer berigte gestuur word.  

Dis egter wenslik om die nuusredakteur steeds te laat weet, selfs al is daar 

stelsels: Dit spaar tyd en maak ook voorsiening vir wanneer die stelsel faal en 'n 

berig dalk verlore raak. Indien die nuusredakteur weet dis wel gestuur, kan die 

verlore storie dan gevind word pleks daarvan dat niemand besef 'n storie wat 

gestuur is, het nooit sy bestemming bereik nie. 

 Soms wanneer bystand verkry moet word vir die neem van foto's en video's. 

 

Die deelnemers neem meestal self besluite oor die volgende: 

 Watter visuele elemente by berigte aangebied gaan word, soos foto's, grafika en 

videomateriaal. 

 Watter berigte wanneer vir watter platforms aangebied word: Hoewel alle 

buitekantoorjoernaliste daagliks hieroor moet besluit, neem vier uit die sewe 

deelnemers self besluite hieroor sonder om die nuusredakteur te raadpleeg. Die 

rede is vanselfsprekend: Buitekantoorjoernaliste in hierdie studie het almal baie 

ervaring en is dus in staat om self te oordeel watter nuus hoe gou vir watter 

platforms geproduseer moet word. Die algemene beginsel deesdae is soos een 

van die joernaliste uitlig, in elk geval “digitaal eerste”. Die tendens is dus om so 

gou moontlik die beste moontlike storie vir die webwerf te doen, en later opvolge 

met meer inligting indien nodig. Dit sou egter ideaal wees om meer gereeld met 
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die nuusredakteur te praat oor hoe berigte vir watter platforms aangebied moet 

word, en hoe vinnig dit gedoen moet word, bloot om onnodige werk te vermy. 

Maar dis nie altyd prakties haalbaar nie weens die spoed waarteen nuus 

deesdae aanlyn geproduseer word.  

 

Leemtes in kommunikasie met die deelnemers se toesighouers is dat daar nie altyd 

tyd vir kommunikasie is nie namate nuuskantore kleiner word en die druk om 

digitaal/aanlyn meer te produseer al hoe groter word. So kan gehalte verlore gaan 

omdat daar nie altyd deeglik besin word oor inhoud en invalshoeke van stories nie. 

Juis die onafhanklike aard van buitekantore skep die gevaar dat die ervare 

deelnemers wat hulself meestal bestuur nie altyd genoeg met die nuusredakteur 

kommunikeer nie en dan vervreem raak van die eise, kultuur en behoeftes van die 

hoofkantoor.  

Origens bevestig die deelnemers die beginsel in die literatuur dat kommunikasie met 

die nuushoof 'n belangrike proses is om gehalteberiggewing te verseker – dis dan ook 

waarom hulle oor alle belangrike aspekte met die nuusredakteur praat. Hul 

onafhanklikheid kan egter 'n gevaar inhou deurdat hulle so selfstandig kan word dat 

hulle later selfs nalaat om oor belangrike aspekte met die nuusredakteur te 

kommunikeer.  

'n Wenk hier mag wees dat nuusredakteurs en buitekantoorjoernaliste wel 'n 

geskeduleerde punt daarvan maak om daagliks ten minste een keer te kommunikeer, 

dat die nuusredakteur van tyd tot tyd ook buitekantore besoek en 

buitekantoorjoernaliste ook sporadies besoek gaan aflê by die hoofkantoor.  

5.3 KONSEP 2: HULPMIDDELE 

Joernaliste het verskeie hulpmiddele nodig om werk van 'n goeie gehalte te kan lewer. 

Hierdie hulpmiddele is almal belangrike insette wat nodig is vir die deurvoer van die 

kerntake/prosesse wat in 5.2.1 tot 5.2.5 bespreek word.  

Hulpmiddele binne die konteks van hierdie studie bestaan uit drie elemente/konstrukte 

wat uit die literatuur geïdentifiseer is (vgl. 3.3).  

  

Hulle kan soos volg gedefinieer of verduidelik word: 

 

 Diensvoorwaardes: Enige amptelike dokument waarin beskryf word wat die 

joernalis se pligte en diensure is, en hoe hy of sy daarvoor vergoed sal word. Dit 

behoort op skrif beskikbaar te wees in die vorm van dokumente soos 

aanstellingskontrakte en kritieke prestasie-areas (KPA). Dis 'n vertrekpunt vir die 

joernalis om sy of haar take te identifiseer (sien 3.2.2.1). 
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 Voldoende infrastruktuur: Dit sluit hulpbronne in soos 'n rekenaar, telefoon, 

kamera, skryfbehoeftes soos notaboeke en penne, 'n kantoor, en toegang tot die 

internet.  

 Goeie samewerking, kommunikasie en terugvoering tussen verskillende 

vlakke van bestuur en met personeel: Vir die buitekantoorjoernalis beteken dit 

daar moet 'n goeie werkverhouding en kommunikasie wees met kollegas by die 

hoofkantoor – sy lynhoof (nuusredakteur), die redakteur, nagnuusredakteur, 

nagredakteur en redigeerders. Kommunikasie met administratiewe personeel soos 

die rekenaar- en voertuigafdelings moet ook deurgaans moontlik wees om 

infrastruktuurprobleme te kan uitstryk. Hierdie konstruk sluit aan by konstruk 5 wat 

volledig in 5.2.5 bespreek is. Konstruk 5 word egter as 'n proses beskryf, waar 

hierdie konstruk slegs 'n inset is. In die vrae wat ten opsigte van konstruk 5 gestel 

is, is meer gefokus op die aspekte waaroor die joernaliste met hul toesighouers 

kommunikeer, dus waaroor hulle kommunikeer en waaroor nie. In hierdie afdeling 

word eerder gefokus op moontlike struikelblokke met insette, onder meer 

toerusting en diensvoorwaardes.  

 

Met vraag 1 tot 5 in vraelys 1 is probeer om vas te stel of buitekantoorjoernaliste wel 

genoeg van dié insette het om werk van goeie gehalte te lewer. 

 

Die resultate uit antwoorde wat die agt (aanvanklike) deelnemers verskaf het, word 

vervolgens in tabelvorm uiteengesit.  

 

Tabel 4: Konstrukte – Diensvoorwaardes, infrastruktuur, voldoende 

kommunikasie met toesighouers/nuusredakteurs 

Elemente/insette Ja Nee Probleme 
Diensvoorwaardes 7 1 Leemte: Een deelnemer het geen 

diensvoorwaardes nie. 

Infrastruktuur 8  1 Leemte: Een deelnemer werk uit sy kar, het 
geen kantoor nie, ook nie by die huis nie. Hy 
het egter al die ander infrastruktuur soos 'n 
rekenaar, selfoon, internettoegang en 'n 
voertuig om sy werk te kan doen. 

Voldoende kommunikasie 
met toesighouer/ 
Nuusredakteur 

3 5 Leemte: Hoewel al die deelnemers voldoende 
toerusting het om met hul toesighouers en 
ondersteunende personeel te kommunikeer, is 
daar ander struikelblokke hierin soos 'n 
ingewikkelde rapporteringstruktuur en 
tydsbeperkings. 

 

 Ontleding  

Sewe deelnemers het voldoende diensvoorwaardes en infrastruktuur (toerusting soos 

selfone, rekenaars ens.) om hul werk te doen. Net een deelnemer het geen formele 

diensvoorwaardes of 'n kantoor nie.   
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Hoewel al die deelnemers voldoende toerusting vir kommunikasie het, ondervind hulle 

talle struikelblokke in hul kommunikasie met veral toesighouers. Dit sluit in 'n 

ingewikkelde redaksiestruktuur met te veel toesighouers wat veroorsaak dat die 

joernalis nie altyd seker is met watter toesighouer op 'n bepaalde tydstip 

gekommunikeer behoort te word nie. Die vinnige omset van toesighouers, 

onervarenheid onder hulle en verskillende maniere van werk is ook 'n struikelblok. 

Werksdruk en tegnologie wat soms nie in veral afgeleë gebiede funksioneer nie, 

belemmer kommunikasie ook.   

Een deelnemer verwoord dit so: 

“Wat wel soms 'n struikelblok is, is dat ons baie verskillende base het. 
Sommige lynbestuurders is onervare, verstaan nie altyd die geografie van 
die gebiede waarin ons werk nie en het ook nie altyd begrip oor hoe 'n 
buitekantoor werk nie. Sommige van hulle is minder ervare as 'n 
buitekantoorjoernalis. Vinnige omset van lynbestuurders is nog 'n 
struikelblok omdat elkeen 'n ander manier van werk en prioriteite het. Dit 
en herstrukturering veroorsaak voortdurende veranderinge in 
rapporteringslyne, wat 'n struikelblok vir kommunikasie is. Baie 
vergaderings, veral tydens die herstruktureringsproses, veroorsaak ook dat 
lynbestuurders dikwels nie beskikbaar is vir kommunikasie nie.” (D3) 

Die deelnemers se antwoorde bevestig die literatuur dat die genoemde hulpmiddele 

nodig is omdat daar duidelik moeite gedoen is dat hulle die meeste van hierdie 

hulpmiddele moet hê. Betreffende die struikelblokke in kommunikasie met veral 

toesighouers, word die teoretiese nodigheid hiervan bevestig deurdat die deelnemers 

die struikelblokke as  'n leemte beskou.  

Een deelnemer verwoord dié frustrasie soos volg:  

“In sommige gevalle kry ek geen reaksie op boodskappe of e-posse wat ek 
vir bestuurslede/nuusredakteur ens. aanstuur nie. Dit skep onnodige 
sloerdery en soms onnodige werk as ek nie reaksie kry nie. Ek doen 
byvoorbeeld 'n storie net om later te hoor dit gaan nie gebruik word nie.” 
(D2) 

Moontlike oplossings vir hierdie struikelblokke kan wees om rapporteringslyne te 

vereenvoudig indien dit nie moontlik is om die redaksionele struktuur te vereenvoudig 

nie. Tegnologie soos WhatsApp, SMS'e of selfs Facebook kan ook by geleentheid 

ingespan word om vinniger kontak met toesighouers te maak.  

5.4 KONSEP 3: DIE INDIVIDU  

Die kernverwagtinge waaraan joernaliste moet voldoen, word volledig in hoofstuk 3 

(sien 3.4) bespreek.  

 

Hierdie verwagtinge en vaardighede word nie as sulks in hierdie studie ontleed of 

beoordeel nie, maar is wel in hoofstuk 3 bespreek omdat dit die gewenste uitset 
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behoort te wees indien die proses van selfbestuur doeltreffend uitgevoer word. Dié 

proses van selfbestuur word volledig in 3.2.2.2.1 bespreek. 

Een aspek/konstruk rondom die verwagtinge waaraan joernaliste moet voldoen, 

naamlik oor watter opleiding en kwalifikasies hulle beskik, is egter wel getoets in 

vraelys 1. Vraag 6, 7 en 8 handel hieroor. Hul opleiding en kwalifikasies is 'n belangrike 

inset vir die proses van nuusbestuur. 

 Opsomming van bevindings  

Net drie van die agt (aanvanklike) deelnemers het 'n toepaslike graad of diploma in 

joernalistiek. Ses het egter indiensopleiding gekry en/of kursusse gedoen. Net twee 

het geen joernalistieke kwalifikasies verwerf of kursusse en indiensopleiding deurloop 

nie, maar kennis deur suiwer werkservaring opgedoen. 

 

Al die deelnemers het meer as tien jaar joernalistieke ervaring, van wie die meeste (6) 

meer as 14 jaar ervaring het. Die helfte het meer as 20 jaar ervaring en een meer as 

30 jaar ervaring. 

Die helfte (4) van die buitekantoorjoernaliste het wye ervaring by sowel plaaslike as 

nasionale publikasies, terwyl die meeste (5) by ten minste vier verskillende publikasies 

gewerk het. Die meeste (5) het ook bestuurservaring deurdat hulle al as nuusredakteur 

of as kantoorhoofde gewerk het, en een was al 'n redakteur. Almal het ten minste by 

drie verskillende publikasies gewerk. Net een het nog net by een publikasie gewerk. 

 Ontleding  

Wye en jare lange ervaring (ook in bestuur) by verskeie publikasies op plaaslike en 

nasionale vlak is 'n sterk ooreenstemmende eienskap by die oorgrote meerderheid 

van die deelnemers, en mag moontlik die belangrikste insette wees wat die 

buitekantoorjoernalis as individu na die proses van nuusgenerering bring.  

Hieruit kan die afleiding gemaak word indiensopleiding en praktiese ervaring is die 

belangrikste faktore wat 'n joernalis in staat stel om 'n buitekantoor te bestuur.  

Die aanname in die teorie dat joernalistieke opleiding een van die kernverwagtinge 

van goeie joernaliste is, word dus hier weerlê. Praktiese en wye ervaring blyk dus in 

ten minste die geval van buitekantoorjoernaliste belangriker te wees as formele 

opleiding. 

5.5 KONSEP 4: DIE OMGEWING  

'n Goeie kennis en oorsig van die omgewing is 'n belangrike inset vir die skep van 

nuusberigte van 'n  goeie gehalte as gewenste uitset (vgl.3.5).   

Zaaiman (2001:243-246) se magselemente wat toepaslik is vir hierdie studie (vgl. 

tabel 3), asook demografiese elemente verkry van webwerwe soos dié van Stats SA 
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en Brand South Africa, is gebruik as riglyn om deelnemers se kennis oor die gebied 

waar hulle werk, te toets. 

5.5.1 Konstruk 1: Demografiese inligting oor gehoor/mense in 

bedieningsgebied 

Definisies: 

Demografiese inligting: ras, taal, behuising, werkstatus, gemiddelde ouderdom, 

metodes van vervoer, inkomste, toegang tot basiese dienste. 

Gehoor: mense in die buitekantoorjoernalis se bedieningsgebied wat sy/haar 

publikasie lees. 

Mense in bedieningsgebied: die totale bevolking in die gebied waar die 

buitekantoorjoernalis werk. Dit sluit mense in wat die publikasie lees vir wie die 

joernalis werk, asook mense wat dit nie lees nie. 

Uit die antwoorde op vraag 25 van vraelys 2 blyk dit die deelnemers werk elk in 'n 

groot plattelandse gebied: 

 Mpumalanga. 

 Die Noord-Vrystaat, Oos-Vrystaat en Goudveld. 

 Limpopo. 

 Noord-Kaap en dele van die Vrystaat. 

 Die Noord-Vrystaat. 

 Pretoria-gebied in Gauteng, dele van Noordwes, Limpopo en Mpumalanga. 

 Suid-Gauteng en Vaaldriehoek. 

 

Deelnemers moes in vraag 26 en 27 (vraelys 2) sekere demografiese eienskappe van 

eerstens hul lesersgehoor en tweedens die totale bevolking in hul bedieningsgebied 

beskryf. Dit het eienskappe ingesluit soos hul ras- en taalgroepe, soort behuising, of 

hulle werk het of nie, hul gemiddelde ouderdomsgroep, metodes van vervoer, 

inkomste en of hulle toegang tot basiese dienste soos water en elektrisiteit het. Die 

deelnemers is ook gevra indien hulle wel weet wat die demografiese besonderhede 

van sowel hul lesers as mense in hul bedieningsgebied is, hoe hulle dit bepaal het.  

Aansluitend hierby moes die deelnemers op vraag 33 en 34 (vraelys 2) beantwoord of 

demografiese faktore 'n belangrike rol in nuusbesluite speel of nie en indien wel, watter 

rol dit speel.  

 Opsomming van bevindings  

Ses van die sewe deelnemers weet uit watter ras- en taalgroep hul gehoor bestaan. 

Van die res van die demografiese eienskappe het hulle net soms 'n idee: oor aspekte 

soos inkomste, werkstatus, toegang tot dienste, behuising, gemiddelde ouderdom en 
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metodes van vervoer het die minderheid van die deelnemers hier en daar oor elk van 

die aspekte 'n idee, maar nie noodwendig grondige en volledige inligting nie.  

Hulle weet hierdie dinge uit 'n kombinase van eie ervaring en navorsing wat hulle self 

by bronne soos Statistieke SA gedoen het, of navorsing wat hul onderskeie 

maatskappye gedoen het. Een deelnemer weet feitlik niks van sy gehoor nie omdat 

hulle so divers is, sodat hy eerder telkens wanneer hy na 'n gebied gaan, vooraf 

navorsing oor die betrokke gemeenskap doen.  

Die deelnemers se kennis van die groter bevolking in hul bedieningsgebied is 

gebrekkig en gefragmenteerd. Twee van die deelnemers kon glad nie inligting oor 

enige van die genoemde demografiese kategorieë verskaf nie. Die ander kon net oor 

sommige kategorieë inligting verskaf. Die kategorieë waarvan hulle die meeste weet, 

is oor ras- en taalgroep, behuising, werkstatus en toegang tot basiese dienste. Hulle 

weet dit meestal uit persoonlike ervaring, maar ook navorsing wat hulle self of die 

mediagroep waarvoor hulle werk, gedoen het.  

Deelnemers se antwoorde op vrae wat hul kennis oor die demografiese eienskappe 

van hul gehoor en die totale bevolking getoets het, was tipies vaag en onvolledig: 

“Ons lesers is in die minderheid in Limpopo. Dit is wit, meestal middelklas 
mense. Die oorgrote meerderheid van die inwoners in Limpopo val nie 
binne ons lesers-raamwerk nie.” (D1) 

“Die koerant beskik oor hierdie inligting op grond van studies wat in die 
gebiede gedoen is. Omdat jy as joernalis baie in jou gebiede beweeg vorm 
jy 'n baie definitiewe idee van bogenoemde in al die gebiede. Jy leer ken 
die sakeleiers, soort inwoners, rasgroepe, taalgroepe, waar en hoe hulle 
woon. Jy weet bv. in hierdie dorp se informele nedersettings is daar baie 
arm mense, soveel van die werkersklas ens. Met baie stories besef jy ook 
watter mense Engels en Afrikaans kan praat en in watter gebiede daar 
taalkwessies is. Jy kom ook agter hoe mense uit sekere ouderdomsgroepe 
oor kwessies voel – bv. die ouer mense het 'n sekere uitkyk en waardes, 
terwyl jongeres anders dink en redeneer. Metodes van vervoer is meestal 
deur eie motors of taxi's. Baie mense stap egter daagliks kilometers ver.” 
(D4) 

Ses van die sewe deelnemers meen demografiese faktore is belangrik wanneer 

nuusbesluite geneem word en dat dit veral 'n rol speel wanneer besluit word waaroor 

geskryf gaan word en wat die invalshoek moet wees. Die demografiese eienskappe 

van die lesersgehoor is egter vir hulle belangriker as dié van die breër bevolking 

wanneer nuusbesluite geneem word. Die meeste van die deelnemers besef egter 

demografiese eienskappe van die breër bevolking is ook belangrik omdat hierdie 

eienskappe, soos armoede, werkloosheid en behuising, lesers ook raak wat betref die 

impak op die ekonomie en hoe hul belastinggeld aangewend word om hierdie mense 

by te staan. 
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Van die deelnemers het so verduidelik in watter mate hulle die groter bevolking se 

demografiese profiel in ag neem met die neem van nuusbesluite:   

“Dit speel wel 'n rol, groter in sommige gevalle as ander. Ek besluit 
wanneer ek oor iets skryf hoe dit die koerant se lesers raak. Byvoorbeeld is 
hierdie gebeurtenis van belang vir die meerderheid lesers? Ander kere 
skryf ek oor kwessies wat nie noodwendig ons lesers direk raak nie, maar 
wel 'n groot kwessie in die gebied is, waaraan die munisipaliteit nie 
noodwendig aandag skenk nie.” (D4) 

“Groot rol. Ons moet oor belangrike mense en gebeure skryf.” (D5) 

“Dit speel nie juis 'n rol in die keuse van stories nie, wel in die benadering 
tot stories. As ek dus klaar daar was en gesien het hoe lyk die 
demografiese profiel, besluit ek op 'n invalshoek sodat dit tot die mense 
daar sal spreek.” (D8) 

 Ontleding  

Deelnemers het wat sowel hul eie lesers as die groter bevolking in hul 

bedieningsgebied betref, eintlik net 'n goeie kennis van die mense se ras- en taalgroep 

en 'n redelike kennis van ekonomiese aspekte soos hul inkomstevlak, metodes van 

vervoer en of hulle meestal werk het of nie. Wat die res van die demografiese inligting 

betref, het hulle hier en daar 'n vermoede, maar geen vaste idee nie: Hul kennis oor 

aspekte soos toegang tot basiese dienste, inkomste en ouderdom is dus vaag.   

Die deelnemers maak grootliks staat op hul eie ervaring van mense in hul gebied en 

dié se probleme om 'n profiel van hul omgewing te vorm. Sommige steun ook soms 

op navorsing wat hul maatskappye doen en navorsingsresultate op webwerwe soos 

Stats SA.   

Bykans al die deelnemers het vermoedelik weens die ongestruktureerde wyse waarop 

hulle 'n omgewingsprofiel saamstel, gesukkel om vraag 26 en 27 te beantwoord: Hulle 

het die vrae óf verkeerd verstaan of wou weet hoe moet hulle dit beantwoord. Dit was 

duidelik hulle het nog nooit formeel 'n omgewingsprofiel van die gebied waar hulle 

werk, saamgestel nie. Die profiel is eerder oor 'n tydperk gevorm as 'n soort begrip 

van wie hul lesers en die breë publiek is. Dis meestal gevorm op grond van persoonlike 

ervaringe wat oor 'n tydperk met die doen van stories opgedoen is, wat soms 

genoodsaak het dat hulle navorsing oor sekere aspekte van die demografiese 

eienskappe moes doen. 

Hul begrip van die demografie van hul omgewing is gevolglik in die meeste opsigte 

gebrekkig en vaag omdat dit subjektief opgebou is.  

Ondanks dié leemte meen ses van die agt deelnemers demografiese faktore is 'n 

belangrike aanduider van wat vir lesers belangrik is en wat die impak van nuusgebeure 

op hulle sal wees. Hulle neem die (gebrekkige) kennis daaroor dus in ag wanneer 

hulle besluit waaroor om te skryf en wat die invalshoek sal wees.  
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Hiermee staaf deelnemers die stelling in die literatuur dat die gehoor se behoeftes en 

verwagtinge belangrike faktore is wat in ag geneem behoort te word wanneer 

nuusbesluite geneem word (sien Schoenbach & Van der Wuff, 2014b:121). Kovach 

en Rosenstiel (2007:209-212) staaf aansluitend hierby die deelnemers se mening dat 

ook kwessies in die groter bevolking in ag geneem moet word wanneer nuusbesluite 

geneem word: Een van die kernbeginsels van goeie joernalistiek is om omvattende, 

volledige nuus aan 'n diverse gemeenskap te bied. Dit moet 'n “kaart” vir landsburgers 

skep wat hulle deur die samelewing help navigeer en geografies oriënteer.  

 

Hier is dus groot ruimte vir verbetering: Elke buitekantoorjoernalis behoort met sy of 

haar aanstelling so 'n demografiese profiel saam te stel (soos geïllustreer in 3.5) om 

reeds van die begin af beter te kan fokus op kwessies wat belangrik is vir die 

lesersgehoor en waar toepaslik, vir die breër publiek. Buitekantoorjoernaliste behoort 

meer moeite te doen om vas te stel hoe presies hul gehoor lyk sodat nuusbesluite ook 

met inagneming daarvan geneem kan word. 

Dit kan beskou word as een van die kernbates wat 'n buitekantoorjoernalis behoort te 

hê wat hulle ook onderskei van stadsjoernaliste: Hulle het 'n goeie kennis van mense 

in hul gebied weens jare lange ervaring en die unieke, meer intieme verhouding wat 

hulle met hul lesers het. Hierdie soort kennis is 'n swaar verkreë bate wat nie maklik 

vervang kan word nie. Dit behoort ook 'n motiveerder vir nuusbesture by dagblaaie te 

wees om buitekantoorjoernaliste te hou waar hulle is en nie te probeer om streeknuus 

uit die stad te doen nie. Die gehalte van stories wat gedoen word deur iemand in die 

stad met geen kennis van die demografiese eienskappe van lesers in 'n sekere gebied 

nie, sal beslis nie so goed wees soos dié van 'n  buitekantoorjoernalis met 'n goeie 

kennis van die behoeftes en eienskappe van lesers in 'n bepaalde gebied nie. 

Buitekantoorjoernaliste moet ook daarteen waak om te min klem op die demografiese 

eienskappe van die breër bevolking te lê, want hulle besef tereg ook hul lesers behoort 

hiervan kennis te neem – dis deel van die koerant se opvoedingstaak en taak om in 

te lig.  

5.5.2: Konstrukte 2 tot 4: Ekonomie, politiek en die natuurlike ruimtelike 

omgewing 

Vanaf vraag 28 tot 30 (vraelys 2) is deelnemers se kennis oor die volgende 

komponente/konstrukte van die gebiede/omgewings waarbinne hulle werk, getoets: 

ekonomie, politiek en die natuurlike omgewing.  

Hierdie konstrukte kan soos volg omskryf of gedefinieer word: 

Ekonomiese ordeninge. Die ontginning van hulpbronne om menslike behoeftes op 

verskeie vlakke te bevredig, byvoorbeeld landbou en mynbou. 

Politieke strukture en prosesse: Die strukture en prosesse vir die bestuur en beheer 

van openbare sake. Die politieke mag (soos die ANC) in 'n bepaalde streek of 
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provinsie het 'n beduidende invloed op die uitvoer van beleid op nasionale en 

provinsiale vlak.  

 

Natuurlike ruimtelike omgewing: Dit sluit in seisoenale en klimatologiese 

eienskappe van 'n gebied, asook kenmerke van die natuurlike omgewing soos die 

soort plante en diere wat daar voorkom.  

  

Die deelnemers is by elk van hierdie komponente/konstrukte gevra watter faktore 

betreffende die spesifieke konstruk 'n belangrike rol in hul werksgebied speel. Die 

tweede deel van die vraag by elke konstruk was hoe die deelnemers weet dat dit 'n 

belangrike rol speel. 

In vraag 35 (vraelys 2) is die deelnemers ook gevra watter rol politieke, ekonomiese 

en natuurlike kragte speel in hul keuse van waaroor geskryf gaan word.  

 Opsomming van bevindings 

Die deelnemers het almal 'n baie goeie kennis van die onderskeie ekonomiese en 

politieke magte wat 'n belangrike rol in hul omgewings speel. Hulle weet dit uit eie 

ervaring (byvoorbeeld verkiesingsuitslae en die bywoning van politieke geleenthede), 

eie waarneming en deur gesprekke met kenners oor ekonomiese en politieke 

kwessies in hul gebiede. 

Deelnemers kon dié magte in hul omgewings in die fynste besonderhede beskryf: 

“Landbou speel 'n reuse ekonomiese rol in die verspreidingsgebied. Die 
grootste deel van die ekonomie word deur landboubedrywighede en 
mynbou aangevuur. Die land se mielieproduksie is hoofsaaklik afkomstig 
uit die Vrystaat. Sowat twee derdes van die provinsie se landbou-inkomste 
word gemaak uit mielies. Die grootste gedeelte van die land se kersie-
produksie is byvoorbeeld afkomstig uit Ficksburg in die Oos-Vrystaat. 
Gewasse soos soja, sorghum en sonneblomme is ook gewilde gewasse in 
die gebied. Veeboerdery (skape, beeste, hoenders) is algemeen in die 
Vrystaat en wildboerdery neem al meer toe. Wildboerdery, waaronder 
springbokke, koedoes, swartwitpense, raak toenemend gewild onder 
boere.” (D4) 

“Mynwese baie. Dan die regering wat in Kimberley gesetel is. Asook 
Kimberley besighede. Die landbou speel ook groot rol. Ek weet dit want ek 
werk al 6 jaar hier en het gereeld kontak met almal in die bedryf en lesers.” 
(D5) 

Al die deelnemers, behalwe een wat natuurlike elemente nie in ag neem nie, weet wat 
is die belangrikste elemente wat 'n rol in hul omgewing speel. Hulle weet dit meestal 
uit eie ervaring, maar soms word navorsingsbevindings ook aan hulle verskaf. 

Die deelnemers (behalwe een met betrekking tot die natuurlike faktore) is dit eens dat 
die ekonomie, politieke en natuurlike omgewing belangrike oorwegings is wanneer 
nuusbesluite gemaak word: Hoe groter die impak van die politieke, ekonomiese of 
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natuurlike verskynsel, hoe groter is die kans dat daaroor geskryf gaan word. Veral 
politiek en die ekonomie is belangrike oorwegings. 

Die deelnemers het die rol van hierdie konstrukte soos volg verwoord: 

“Bedrog, uitsonderlike politieke gebeure, seks, kinders en die wildtuin is 
altyd 'n wenner.” (D2) 

“Politiek: uiteraard baie belangrik. Ekonomiese kragte: baie belangrik 
omdat hierdie gebied baie werk verskaf aan blouboordjiewerkers. Die 
natuurlike omgewing is uiters belangrik want die gebied is baie afhanklik 
van die Vaalrivier. Trouens die Vaalrivier verskaf water aan die grootste 
deel van Gauteng, dele van Noordwes, Mpumalanga en die Noord-
Vrystaat.”  (D3) 

 Ontleding  

Al die deelnemers (behalwe een) het 'n baie goeie kennis van die ekonomiese, 

politieke en natuurlike ruimtelike aspekte wat 'n rol in hul omgewing speel. Dis goed, 

want dit raak lesers en die ekonomie. Hulle behoort dus kennis hiervan te dra en ook 

ingelig te word oor wat hulle kan doen in byvoobeeld droogtetye om water te bespaar 

of hoe besoedeling bekamp kan word.  

Die feit dat die deelnemers eerstens 'n goeie kennis van die ekonomiese, politieke en 

natuurlike ruimtelike rolspelers in hul omgewing het en dit ook sterk in nuusbesluite 

oorweeg, staaf Coulter en Robbins (2005:206) se stelling dat een van die belangrikste 

aspekte van beplanning is om die omgewing waarbinne jy leef en werk, te assesseer. 

Dit behels onder meer om groot hoeveelhede inligting uit die omgewing te verkry sodat 

die omgewing beter geïnterpreteer kan word en toekomstige tendense voorspel kan 

word (Coulter & Robbins, 2005:206-208). 

By die een joernalis wat natuurlike ruimtelike faktore nie in ag neem nie, is dit 'n 

ernstige leemte omdat hierdie 'n belangrike aspek van elke leser se leefwêreld is en 

'n direkte invloed op hul lewens kan hê. Origens is die meeste buitekantoorjoernaliste 

se kennis hieroor kernbelangrik omdat almal van hulle ook besef hierdie 

komponente/konstrukte speel 'n belangrike rol in nuusbesluitneming. 

5.5.3 Konstruk 5: Mense se behoeftes 

Zaaiman (2001) definieer menslike behoeftes as onder meer die behoefte aan 

skuiling, kleding, voeding, sekuriteit, sosiale samehang en orde. Dit kan egter ook 

enige ander behoeftes insluit, byvoorbeeld ten opsigte van wat hulle van die media 

verwag. Met vraag 31 (vraelys 2) is probeer om vas te stel of die deelnemers weet wat 

die belangrikste behoeftes van eerstens hul lesers en tweedens die breër bevolking in 

hul gebied is. In die tweede deel van die vraag is gevra hoe die deelnemers dit 

vasgestel het.  
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 Opsomming van bevindings 

Al die deelnemers behalwe een het 'n goeie kennis van die behoeftes van hul lesers, 

maar 'n baie minder uitgebreide begrip van die behoeftes van die totale bevolking. 

Hulle weet die dinge meestal uit ervaring, maar een deelnemer noem wel dat hy 'n 

bietjie navorsing doen oor die totale bevolking wanneer nodig.  

Dié deelnemer beskryf haar lesers en die breër bevolking se behoeftes soos volg: 

“Ons lesers wil weet van diensleweringsprobleme wat hulle raak, korrupsie 
in munisipaliteite en provinsiale regering en beslis misdaad.  Daar is ook 
groot belangstelling in ‘vreemde’ stories soos mense wat deur 'n krokodil 
gevreet word of 'n leeu. Ek het dit bepaal deur reaksies op berigte wat ek 
deur die jare geskryf het. Die groter populasie wil meestal werk hê en dink 
media kan hulle daarmee help. Verder weet ek nie.” (D1) 

'n Ander deelnemer onderskei nie tussen die behoeftes van die lesers en die groter 

bevolking nie:  

“Om te werk om vir hulself en hul gesinne te sorg. Om toegang te hê tot 
die basiese, soos water en skoon water, elektrisiteit. Ek het dit bepaal deur 
met mense te praat. Ek vra mense uit wanneer ek groepe mense ontmoet 
– watse werk doen jy, hoe lank is jy reeds werkloos, hoe voel jy dat jy nie 
vir jouself of jou gesin kan sorg nie, hoe voel jy dat julle vir dae lank nie 
water of krag het nie. Dikwels sal ek vra wat is die grootste kwessie tydens 
'n krisis.” (D4) 

 Ontleding  

Die meeste van die deelnemers weet uit die aard van hul werk en jare lange ervaring 

met lesers wat hul lesers se behoeftes is.  

In hierdie opsig voldoen die deelnemers dus aan een van die vereistes vir 

gehalteberiggewing wat in die teorie gestel word, naamlik dat die eindproduk aan 

bepaalde verwagtinge of behoeftes van die gehoor moet voldoen. Gehalte is per slot 

van sake gemoeid met die voldoening aan bepaalde verwagtinge: Hoe meer die 

eienskappe van 'n produk of diens aan die verbruiker se verwagtinge voldoen, hoe 

beter die gehalte van die produk of diens (vgl. 2.5.2).  

 

Buitekantoorjoernaliste het egter ook kennis nodig van die groter bevolking se 

behoeftes om hul diensfunksie volledig te kan vervul, maar uit hul antwoorde blyk dit 

hulle het gebrekkige kennis hiervan.  

Almal wat in 'n gebied woon, is onderling verweef en probleme in een gemeenskap 

spoel noodwendig oor na 'n ander gemeenskap. Lesers kan nie in isolasie woon nie 

en moet ook weet watter kwessies in die groter bevolking raak hulle. Daarom behoort 

buitekantoorjoernaliste ook op die hoogte te wees van die behoeftes en leefwêreld 

van die groter bevolking wanneer nuusbesluite geneem moet word oor watter van 

hierdie kwessies 'n uitwerking op die lesers het. 
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5.5.4 Konstruk 6: Sosiale patrone en produkte 

Zaaiman (2001) definieer sosiale produkte en patrone soos volg: Hoe mense in  'n 

bepaalde streek dink, wat hulle doen en hoe hulle dit  uitleef in die vorm van tradisies, 

ideologieë, modes, gebruike, gelowe, norme, waardes, etiese beskouings, 

geloofsoortuigings, denkbeelde oor die verlede en taal. Die beskikbare media in 'n 

bepaalde gebied weerspieël al dié aspekte (vgl. tabel 3, hoofstuk 3). 

 

In vraag 32 (vraelys 2) is probeer om te bepaal of die deelnemers weet wat die 

belangrikste tradisies, gelowe, waardes en ideologieë van i) hul lesers en ii) die breër 

bevolking in hul werksgebied is. In die tweede deel van die vraag is gevra hoe hulle 

dit weet.  

In die opvolgvraag hieroor (vraag 36, vraelys 2) is deelnemers gevra watter rol hierdie 

tradisies, gelowe, waardes en ideologieë speel wanneer besluit word oor watter 

gebeure nuusberigte geskryf gaan word. 

 Opsomming van bevindings 

Die deelnemers se kennis van hierdie aspekte van sowel hul lesers as die groter 

bevolking is meestal gebrekkig. Net drie van die deelnemers het werklik 'n sinvolle 

begrip hiervan; die res raai of het hier en daar kennis van een aspek soos geloof. Dit 

wat hulle wel weet, weet hulle uit ervaring.  

Die deelnemers het die vraag meestal vaag en onvolledig beantwoord: 

“Lesers is tradisioneel wit en stem DA. Ek bemoei my nie op die gebied 
van geloof nie (elke man soen sy vrou op sy eie manier!).” (D2) 

 “Dit is 'n moeilike vraag om te beantwoord. Die samelewing is baie divers. 
Hier is baie, baie welgestelde mense wat hier woon, maar ook mense in 
plakkerskampe. Ek ry gereeld in die omgewing rond en sien die 
gemeenskappe.” (D3) 

“Ons lesers in Limpopo is steeds konserwatief, meestal Christene en die 
algemene denkwyse is dat alles wat met die regering te doen het sleg is. 
Tradisies is liefde vir natuur, jag, feeste soos die Windpompfees in 
Mookgophong en wildveilings. Die res van die provinsie is grootliks 
Christene en behoort aan die Zion Christian Church (ZCC) waar 
derduisende lidmate elke April by Moria saamtrek.  Elke groep (Pedi's, 
Tsonga's, Venda's) het hul eie unieke tradisies en gebruike. Die voorkoms 
van heksery, toordery en moetie kom veral in die Vhembe- en Mopani-
distrikte in Limpopo voor. Ek het bg. bepaal met die afgelope 11 jaar, wat 
ek hier werk, se kennis.” (D1) 

“Ek weet my lesers is meestal wit en Afrikaanssprekend omdat dit 
tradisioneel Volksblad se lesers is. Hulle is Christene, konserwatief en 
plattelands. Eie waarneming.” (D7) 
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 Ontleding  

Die deelnemers se terugvoering op die vraag oor sosiale patrone en produkte bevestig 

die teorie (vgl. 3.5) dat hierdie aspekte as deel van die omgewingsprofiel van die 

gebied waarin die joernalis werk, belangrike rigtingwysers is in nuusbesluite. Dit word 

bevestig deurdat die deelnemers aandui hulle neem hierdie faktore in ag wanneer 

nuusbesluite geneem word. 

Hier is egter 'n leemte in kennis en geen doelbewuste poging om meer te wete te kom 

oor sosiale patrone en produkte nie. Buitekantoorjoernaliste behoort aktief moeite te 

doen om meer oor hierdie aspekte uit te vind omdat dit lesers se behoeftes direk raak. 

Dis belangrik om te weet wat hul behoeftes en sentimente is wanneer nuusbesluite 

geneem word.  

Dis moontlik moeilik om hierdie aspekte te bepaal omdat veral die wyer bevolking so 

divers is, maar ook omdat geloof byvoorbeeld vir sommige 'n private of sensitiewe 

kwessie is waaroor nie baie uitgepraat word nie.  

'n Moontlike gevaar hier is dat indien buitekantoorjoernaliste te sterk fokus op net die 

gelowe en sentimente van hul lesers, die lesers nie ingelig sal word oor ander groepe 

se waardes of behoeftes nie. Daar moet dus 'n balans wees tussen om lesers tevrede 

te hou en hulle op te voed oor kwessies in hul groter omgewing. 

Die oplossing hier is om doelbewus 'n deeglike profiel saam te stel van enersyds lesers 

en andersyds die groter bevolking in 'n bepaalde gebied. So kan meer doelgerig 

besluit word watter van hierdie faktore belangrik is om te oorweeg binne verskillende 

scenario's van nuusbesluite, na gelang van spesifieke situasies en gebeure. 

5.6 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is 'n kwalitatiewe ontleding gedoen van data verkry uit die 

literatuurstudie, asook uit die deelnemers se antwoorde op die twee vraelyste en 

opvolgonderhoude.  

Die ontleding is gedoen aan die hand van vier konsepte betrokke by nuusbestuur in  

die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad, soos geïdentifiseer uit die 

literatuurstudie, tersaaklike dokumentasie en verkennende onderhoude met van die 

deelnemers. Die vier konsepte is die nuusproduk (as uitset) en drie insette, naamlik 

hulpmiddele, die omgewing en die individu. Elk van hierdie konsepte bestaan uit 

verskeie konstrukte, op grond waarvan die vraelyste opgestel is. Spesifiek die 

konstrukte is dus ontleed.  

Die doel met die ontleding was om die tweede navorsingsvraag (1.5.1.2) volledig te 

beantwoord: Hoe kan nuus in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad 

prosesmatig bestuur word binne die raamwerk van die stelselteorie en 

gehaltebestuursbenaderings?  
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In die volgende hoofstuk sal die studie opgesom word deur gevolgtrekkings te maak 

en te bespreek hoe die doelwitte bereik is. Riglyne vir die doeltreffende bestuur van 

die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad sal daarna opgestel word op grond 

van die bevindings in hierdie hoofstuk. Laastens sal aanbevelings gemaak word vir 

moontlike verdere studie-onderwerpe wat uit hierdie studie voortvloei.  

Hiermee sal gepoog word om die derde navorsingsvraag (1.5.1.3) te beantwoord:  

Watter riglyne kan gestel word vir die prosesmatige bestuur van nuus in 'n 

buitekantoor, binne die raamwerk van 'n stelselteorie en gehaltebestuursbenaderings? 
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HOOFSTUK 6 

GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS 

6.1 INLEIDING 

Die dilemma wat in hierdie studie ondersoek is, is hoe die hedendaagse joernalis in 

die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad die daaglikse proses van 

nuusgenerering binne bepaalde uitdagings behoort te bestuur om steeds berigte van 

'n goeie gehalte te verseker. Gehalte word toenemend 'n kwessie omdat nuus al 

vinniger vir veral aanlyn platforms geproduseer moet word, die behoeftes van 

lesersgehore verander het en personeel afgeskaal word omdat advertensie-inkomste 

taan (vgl. 1.1 tot 1.3).  

Buitekantoorjoernaliste wat al die nuus in een, groot gebied self moet behartig, spring 

dié druk nie vry nie. Goeie bestuursvermoëns is nodig om al die take in 'n buitekantoor 

goed te kan verrig om sodoende gehalteberigte te lewer (vgl. 1.3). Die doel met hierdie 

studie was om te bepaal watter prosesse buitekantoorjoernaliste kan volg om werk 

van goeie gehalte te lewer en voortspruitend daaruit riglyne op te stel vir die 

doeltreffende bestuur van buitekantore.  

In hierdie hoofstuk sal 'n kort oorsig van die studie gegee word, die 

navorsingsdoelwitte sal hersien word en die finale gevolgtrekkings sal gemaak word 

na aanleiding van die studiedoelwitte. Hierna sal 'n opsomming gemaak word van hoe 

te werk gegaan is om riglyne vir buitekantore saam te stel en hoe dit toegepas kan 

word. Laastens sal aanbevelings gemaak word vir moontlike opvolgstudies 

voortspruitend uit hierdie studie. 

Hiermee word die derde navorsingdoelwit (vgl. 1.6.2.3) dan bereik: 

Om riglyne te bepaal vir die prosesmatige bestuur van nuus in 'n buitekantoor, binne 

die raamwerk van 'n stelselteorie en gehaltebestuursbenaderings.  

6.2 OPSOMMING VAN STUDIE: OORSIG EN DOELWITTE  

Die probleem in 6.1 wat as vertrekpunt vir die studie gebruik is, is ondersoek aan die 

hand van 'n algemene navorsingsvraag wat beantwoord moes word om die 

oorkoepelende studiedoelwit te bereik (vgl. 1.5 en 1.6).  

Die algemene navorsingsvraag is:  

Watter prosesse behoort die joernalis binne die konteks van 'n stelselteorie in die 

buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad te volg om nuus doeltreffend te bestuur, 

om uiteindelik berigte van goeie gehalte te lewer? 
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Die algemene navorsingsdoelwit is: 

Om te bepaal watter prosesse die joernalis binne die konteks van 'n stelselteorie in 

die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad behoort te volg om nuus doeltreffend 

te bestuur, om uiteindelik berigte van goeie gehalte te lewer. 

Sowel die algemene navorsingsvraag as -doelwit geniet in hoofstuk 2 tot 6 aandag. 

Die oorkoepelende vraag en doelwit is elk onderverdeel in onderskeidelik drie 

vraagstukke en drie doelwitte. Dié vraagstukke en hul ooreenstemmende doelwitte, 

asook in watter hoofstukke dit aandag geniet het, word vervolgens in tabelvorm 

uiteengesit. 

Tabel 5: Studievraagstukke en -doelwitte met hoofstukverwysings 

Navorsingsvraag Navorsingsdoelwit Hoofstukverwysing 

NV1: Wat behels nuusbestuur 
in die buitekantoor van 'n Suid-
Afrikaanse dagblad, bekyk 
teen die agtergrond van die 
stelsel-en-prosesbenadering, 
asook  
gehaltebestuursbeginsels? 

ND1: Om te bepaal wat 
nuusbestuur in die buitekantoor 
van 'n Suid-Afrikaanse dagblad 
behels, bekyk teen die 
agtergrond van die stelsel-en- 
prosesbenadering, asook  
gehaltebestuursbeginsels. 

Hoofstuk 1, 2 en 3 

NV2: Hoe kan nuus in die 
buitekantoor van 'n Suid-
Afrikaanse dagblad 
prosesmatig bestuur word 
binne die raamwerk van die 
stelselteorie en 
gehaltebestuursbenade-rings?  

ND2: Om te bepaal hoe nuus in 
die buitekantoor van 'n Suid-
Afrikaanse dagblad 
prosesmatig bestuur kan word 
binne die raamwerk van die 
stelselteorie en 
gehaltebestuursbenade-rings. 

Hoofstuk 4 en 5 

NV3: Watter riglyne kan gestel 
word vir die prosesmatige 
bestuur van nuus in 'n 
buitekantoor, binne die 
raamwerk van 'n stelselteorie 
en gehaltebestuurs-
benaderings? 

ND3: Om riglyne te bepaal vir 
die prosesmatige bestuur van 
nuus in 'n buitekantoor, binne 
die raamwerk van 'n 
stelselteorie en 
gehaltebestuursbenaderings. 

Hoofstuk 6 
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Die hoofstukke waarin die sentrale teoretiese stellings soos geformuleer in 1.7 aandag 

kry, word vervolgens ook in tabelvorm uiteengesit: 

Tabel 6: Sentrale teoretiese stellings met hoofstukverwysings 

Sentrale teoretiese stellings Hoofstukverwysings 

STS1: Die buitekantoor van 'n dagblad vorm binne die konteks van 
die stelselteorie 'n oop sisteem wat deel vorm van en skakel met 
onder meer die groter maatskappystelsel (die hoofkantoor), asook 
die groter samelewing (Swanepoel, 2012:64; Luhman, 2013:43; 
Parsons, 1991:5-6). Dié verweefdheid van sisteme binne 'n oop 
stelsel beteken dat die een die ander noodwendig op verskeie 
vlakke sal beïnvloed. Sisteme wat in wisselwerking met mekaar is, 
kan ook 'n invloed hê op die manier waarop sekere prosesse 
uitgevoer word en gevolglik bepalend wees vir die gehalte van die 
uiteindelike produk (in hierdie geval berigte in koerante en op 
webwerwe).  

Hoofstuk 1, 2 en 3 

STS2: Uit literatuur oor joernalistiek en die gehalte daarvan blyk dat 
daar kernelemente is wat algemeen aanvaar word noodsaaklik is vir 
gehaltejoernalistiek. Dit sluit in betroubaarheid en geloofwaardigheid 
(Brants, 2013:18; 23-24; Cole & Harcup, 2010:128). Objektiwiteit is 
ook 'n kernelement en word volgens literatuur oor die onderwerp 
dikwels op grond van die volgende eienskappe beoordeel: billikheid, 
onbevooroordeeldheid, feitelikheid, onderskeid tussen feit en 
mening, akkuraatheid, die raadpleging van verskillende bronne, 
sosiale aanspreeklikheid, openbare belang, tydige en relevante 
inligting, doeltreffendheid (soveel moontlik inligting in so min 
moontlik ruimte) en die kritiese volging van die regering en ander 
belangrike instansies (Brants, 2013:18-22; Broersma, 2013:32;  
Hanitzsch, 2013:201; 419;  Rucker & Williams, 1974:401;  Cole & 
Harcup, 2010: 129; Stovall, 2005:19; 168;  463; Meyer, 2010:228; 
Schoenbach & Van der Wuff, 2014a:437; Witschge, 2013: 167). 
Berigte wat oor dié eienskappe beskik, is die veronderstelde 
uitkoms indien nuusgenereringsprosesse doeltreffend uitgevoer 
word. 

Hoofstuk 1, 2 en 3 

STS3: Die voordeel van die stelselteorie is dat dit die dekonstruksie 
van 'n organisasie of prosesse moontlik maak om dit makliker te kan 
bestuur en bestudeer, om uiteindelik die gehalte van die eindproduk 
te verbeter (Swanepoel, 2012:207). Hierdie aspekte word as riglyn 
gebruik vir elemente wat in die vraelys aan deelnemers getoets 
word.  

Hoofstuk 3, 4 en 5 

 

Die studie kan soos volg in hoofstukformaat opgesom word:  

Hoofstuk 1: Agtergrond is gegee oor hoe tegnologiese veranderinge die huidige 

medialandskap en die gehoor se eise verander het (sien 1.1). Aandag is ook geskenk 

aan die invloed wat dié veranderinge op gehalte in die media het (1.2) en die 

belangrikheid van goeie nuusbestuur om gehalte te bly verseker te midde van hierdie 

veranderende medialandskap (1.3). Die geskiktheid van 'n stelselbenadering om die 
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interaksie tussen 'n nuusorganisasie, die buitekantoor van 'n dagblad en sy omgewing  

te  ondersoek, is  in  1.4  bespreek.  Die  algemene  navorsingsvraag  en  

-doelwit, asook die spesifieke navorsingsvrae en -doelwitte om die studie te begrens, 

is in 1.5 tot 1.7 geformuleer. Aandag is ook kortliks gegee aan die 

navorsingsbenadering en -metodes (1.8) wat gevolg is om die studiedoelwitte te 

bereik. Dis egter vollediger in hoofstuk 4 bespreek. STS1 en STS2 (vgl. tabel 6) vind 

neerslag in dié hoofstuk.  

Hoofstuk 2: Die metateoretiese raamwerk vir die studie is hier vasgelê deur middel 

van 'n omvattende literatuurstudie. Die stelselteorie is verduidelik aan die hand van 

die rol wat interaksie met die omgewing en organisasiedoelwitte daarin speel (2.2). 

Prosesse as die werktuig waardeur doelwitte in 'n stelsel bereik word, is ook beskryf 

(2.3). Prosesmatige bestuur en nuusbestuur (2.4) is voorts binne die konteks van die 

stelselteorie bespreek, waarna kortliks aandag gegee is aan verskillende benaderings 

tot gehalte (2.5). Hiermee is die eerste navorsingsdoelwit (vgl. tabel 5) bereik. STS1 

en STS2 vind hier neerslag (vgl. tabel 6).   

Hoofstuk 3: Die teoretiese begronding van die studie is hier verder uitgepak, deurdat 

in besonderhede gefokus is op insette wat buitekantoorjoernaliste nodig het om 

berigte van 'n goeie gehalte te lewer, asook watter prosesse hulle behoort te volg en 

watter take hulle behoort te verrig om hierdie insette tot gehalte-uitsette (berigte) te 

verwerk. Die hoofstuk is gestruktureer rondom vier komponente (3.2 tot 3.5), naamlik 

die produk (as uitset indien sekere prosesse gevolg word) en drie insette, naamlik die 

individu, hulpmiddele en die omgewing. Die stelselbenadering het die navorser in staat 

gestel om die verskillende prosesse en insette te identifiseer. Hiermee is die eerste 

navorsingsdoelwit (vgl. tabel 5) ten volle bereik. STS1, STS2 en STS3 vind neerslag 

in dié hoofstuk (vgl. tabel 6). 

Hoofstuk 4: Hier is verduidelik hoe die navorser te werk gegaan het om die 

navorsingsdoelwitte te bereik. Dis gedoen deur te beskryf wat 'n kwalitatiewe 

benadering is en hoekom dit geskik is vir hierdie studie (4.2). Voorts is beskryf watter 

verskillende navorsingsinstrumente gebruik is om die doelwitte te bereik. Die omvang 

van die literatuurstudie is eers beskryf (4.3) voordat uiteengesit is hoe die populasie 

vir die navorsing bepaal en die steekproef gedoen is (4.4). Die verskillende empiriese 

metodes wat gebruik is om terugvoering van deelnemers te kry, naamlik 'n semi-

gestruktureerde vraelys en opvolgonderhoude, is ook volledig bespreek (4.5). 

Hiermee is die tweede navorsingsdoelwit (vgl. tabel 5) bereik. STS3 vind neerslag in 

dié hoofstuk (vgl. tabel 6).  

Hoofstuk 5: In hierdie hoofstuk is 'n kwalitatiewe ontleding gedoen van data verkry uit 

vraelyste wat die deelnemers moes beantwoord, en opvolgonderhoude wat met hulle 

gevoer is. Dis ook gedoen aan die hand van die genoemde vier komponente/konsepte 

waarvolgens hoofstuk 3 gestruktureer is. Die nuusproduk as uitset van die proses van 

nuusbestuur in 'n buitekantoor is eerste ontleed (5.2), waarna insette ontleed is wat 
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nodig is vir hierdie prosesse, naamlik hulpmiddele (5.3), die individu (5.4) en die 

omgewing (5.5). Hiermee is die tweede navorsingsdoelwit (vgl. tabel 5) ten volle 

beantwoord. STS3 (tabel 6) vind neerslag hier. 

Hoofstuk 6: Hier is op grond van die bevindings en ontledings van die data wat in 

hoofstuk 5 bespreek is, riglyne saamgestel wat buitekantoorjoernaliste en hul 

bestuurders kan gebruik om nuusbestuur te verbeter (vgl. 6.5). Hiermee is die derde 

navorsingsdoelwit (vgl. tabel 5) bereik. 

Met die bereiking van al die navorsingsdoelwitte, is die algemene navorsingsvraag 

(vgl. 6.2) ook beantwoord: Watter prosesse behoort die joernalis binne die konteks 

van 'n stelselteorie in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad te volg om nuus 

doeltreffend te bestuur, om uiteindelik berigte van goeie gehalte te lewer? 

6.3 METODES 

In hierdie studie is die volgende stappe gevolg om te bepaal watter prosesse die 

joernalis in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad binne die konteks van 'n 

stelselteorie en prosesbenadering kan volg om gehalteberiggewing te bestuur te 

midde van daaglikse uitdagings binne sy/haar organisasie én in die groter omgewing 

waar hy/sy werk:   

Stap 1: Buitekantoorjoernaliste wat in hierdie studie bestudeer word, is soos volg 

gedefinieer:  

Een persoon wat permanent/vas aangestel is om bydraes (berigte) te skryf vir 'n 

koerant wat elke weekdag in Suid-Afrika verskyn, vanaf  'n bepaalde streek of 

provinsie weg van die koerant se hoofkantoor waar die sentrale administrasie geleë 

is, selfstandig vanuit 'n eenmankantoor en sonder die hulp van ander joernaliste (vgl. 

1.3).  

Op grond van dié definisie is 'n doelbewuste, nie-ewekansige steekproef gedoen om 

te bepaal hoeveel buitekantoorjoernaliste in Suid-Afrika aan dié definisie voldoen 

(4.4). Met die aanvang van die studie in 2015 het 13 joernaliste in die land hieraan 

voldoen. Agt van hulle het ingestem om aan die studie deel te neem, maar een het 

later onttrek en net een van die twee vraelyste voltooi.  

Stap 2: Buitekantoorjoernaliste se altesame vyf kerntake is eerstens uit literatuur oor 

die kerntake van joernaliste in die algemeen geïdentifiseer (vgl. 3.2.2.1). Geen 

soortgelyke studie is tevore oor buitekantoorjoernaliste gedoen nie, terwyl studies oor 

nuusbestuur in die algemeen skraps en gefragmenteerd is (vgl. 1.3 en 1.8.3). Ander 

bronne moes dus geraadpleeg word om die literatuur oor joernaliste se kerntake 

eerstens te verifieer en verder aan te vul met dié take wat spesifiek van toepassing is 

op buitekantoorjoernaliste. Twee aanvullende bronne is vir dié doel gebruik: Media24 

se Kritieke-Prestasie-Area-vorm vir buitekantoorjoernaliste (aanhangsel 3), asook 
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voorlopige onderhoude met van die deelnemers. So is voldoen aan die vereiste van 

brontriangulasie, deurdat teoretiese sowel as empiriese bronne gebruik is (vgl. 4.2.2). 

 

Stap 3: Die verskillende prosesse en waar toepaslik, subprossese, betrokke by elk 

van die vyf geïdentifiseerde kerntake is uit verskillende literatuurbronne geïdentifiseer 

en bespreek (vgl. 3.2.2.2). Hierdie prosesse is in dieselfde afdeling diagrammaties 

voorgestel aan die hand van insette, verwerkings en uitsette waaruit elk van dié 

prosesse bestaan. Die uitgangspunt hier was deurgaans die teoretiese onderbou van 

die stelselteorie, naamlik dat prosesse in 'n stelsel uitgevoer word om sekere doelwitte 

te bereik en dat dié prosesse bestaan uit insette wat verwerk word tot bepaalde uitsette 

(vgl. 2.3). Met die opstel van die prosesdiagramme van buitekantoorjoernaliste se 

kerntake is uitgebeeld hoe die doelwit van doeltreffende nuusbestuur nagestreef word 

deur die uitvoer van 'n prosesgegronde benadering. Teoretiese triangulasie (vgl. 4.2.2) 

is deurgaans tydens stap 3 verkry omdat verskillende teoretiese bronne geraadpleeg 

is.   

 

Stap 4: Insette wat nodig is vir die uitvoer van die prosesse wat in stap 3 geïdentifiseer 

is, is voorts deur middel van 'n omvattende literatuurstudie geïdentifiseer. Dit sluit in 

hulpmiddele (3.3), die individu (3.4) en die omgewing (3.5). 'n Aanvullende bron, 

naamlik 'n persoonlike onderhoud met 'n kenner, is gebruik om te help met riglyne vir 

die saamstel vir 'n omgewingsprofiel omdat die literatuur nie bevredigende voorstelle 

hiervoor kon verskaf nie (3.5). So is teoretiese en brontriangulasie verkry (vgl. 4.2.2). 

 

Stap 5: Die verskillende aspekte waaruit die geïdentifiseerde kerntake, prosesse en 

hulpmiddele bestaan, is gebruik om 'n semi-gestruktureerde vraelys met altesame 84 

vrae op te stel (vgl. 4.5.2). Die vrae is in twee vraelyste opgedeel – een met 48 vrae 

en een met 36 vrae. Die deelnemers het dit per e-pos ontvang en beantwoord. Waar 

vrae onbevredigend of onvolledig beantwoord is, is dit opgevolg met semi-

gestruktureerde onderhoude per e-pos of telefonies (4.5.3). Bevredigende 

terugvoering is in die meeste gevalle só verkry. Deur die gebruik van verskillende 

bronne (deelnemers) en navorsingsmetodes is sowel bron- as metodologiese 

triangulasie (vgl. 4.2.2) verkry.  

 

Stap 6: In hoofstuk 5 is 'n kwalitatiewe ontleding van die deelnemers se terugvoering 

gedoen aan die hand van die geïdentifiseerde kerntake, prosesse en insette wat in die 

vraelys getoets is. By elk van hierdie aspekte is telkens geëvalueer waar die 

terugvoering van die deelnemers ooreenstem of nié ooreenstem nie met wat die 

literatuur oor die geïdentifiseerde aspekte sê. Aspekte in die bestuur van hul 

buitekantore wat goed funksioneer, sowel as leemtes, is geïdentifiseer. Op grond 

hiervan is riglyne in 6.5 opgestel oor hoe buitekantoorjoernaliste beter nuusbestuur 

kan bewerkstellig om gehalte-uitsette (berigte) te produseer.  
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6.4 NAVORSINGSUITDAGINGS EN -BEPERKINGS  

Die eerste groot uitdaging in hierdie studie was om te bepaal hoeveel joernaliste in 

Suid-Afrika aan die definisie voldoen van die soort joernaliste wat in hierdie studie 

ondersoek word (vgl. 4.3). In 4.4 word volledig beskryf hoe dié uitdaging gepak is. 

Eerstens is 'n definisie geformuleer van watter soort koerante by die studie ingesluit 

is: slegs Engelse en Afrikaanse algemene nuusdagblaaie wat nasionaal of in 'n streek 

versprei word.  

Die volgende uitdaging was om vas te stel of daar enige joernaliste by die 

geïdentifiseerde koerante is wat aan die definisie voldoen, hoeveel daar is en of hulle 

en hul nuusredakteurs bereid is dat hulle aan die studie deelneem. Dié proses was 

tydrowend en frustrerend omdat aanvanklike navrae aan sommige van die koerante 

nie beantwoord is nie en die betrokke redakteurs of nuusredakteurs in sommige 

gevalle herhaaldelik gekontak moes word om reaksie te kry. Eindelik, ná vele e-posse 

en volgehoue oproepe, is al die nodige reaksie gekry en op grond daarvan bepaal dat 

13 joernaliste in die land met die aanvang van die studie in 2015 aan die definisie 

voldoen het. Een van hulle is die navorser self. Agt van die oorblywende 12 was bereid 

om aan die studie deel te neem. Een van hulle het egter in die helfte van die studie 

onttrek en nie herhaalde beloftes om die tweede vraelys te beantwoord, nagekom nie. 

Dit het tot gevolg gehad dat sewe van die 13 buitekantoorjoernaliste in Suid-Afrika wat 

aan die studiedefinisie voldoen, enduit aan die studie deelgeneem het. Hul 

terugvoering was egter so omvattend en volledig dat die navorser meen die studie is 

steeds geldig. 

'n Verdere uitdaging was die lengte van die vraelys. Altesame 84 vrae is uit die teorie 

geformuleer. Die navorser het besef dit sou die deelnemers oorweldig, veral omdat 

die meeste van die vrae semi-gestruktureerd is en gevolglik in 'n paar sinne of selfs 'n 

paragraaf of twee beantwoord kon/moes word. Daarom is besluit om die vraelys 

eerstens in twee te verdeel: Die eerste vraelys het 48 vrae bevat en die tweede vraelys 

36. Die deelnemers is sowat 'n maand tyd gegee om elk van die vraelyste te 

beantwoord. Die twee vraelyste is ook nie gelyk gestuur nie. Die tweede vraelys is 

sowat 'n maand ná die eerste gestuur. Dié benadering het vrugte afgewerp. Hoewel 

nie al die deelnemers hul antwoorde op die vraelyste teen die gestelde spertyd 

teruggestuur het nie, het almal (behalwe een) dit wel betyds genoeg vir ontleding 

gestuur. Een deelnemer het nooit die antwoorde gestuur nie, waarna die navorser 'n 

persoonlike onderhoud met hom gaan voer het in Pretoria, waartydens hy al die vrae 

beantwoord het. 

Die laaste uitdaging was dat sommige vrae – dalk juis omdat dit semi-gestruktureerd 

was en antwoorde vryelik geformuleer kon word – nie altyd toepaslik of volledig 

beantwoord is nie. Veral vraag 25 tot 36 in vraelys twee, wat handel oor die saamstel 

van 'n omgewingsprofiel, was uitdagend. Die meeste van die deelnemers was by 

sommige van dié vrae onseker of hulle dit reg verstaan en hoe presies hulle dit moes 

beantwoord. Die navorser het dié onsekerhede uitgeklaar deur persoonlik in 
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telefoniese gesprekke aan die deelnemers te verduidelik presies wat gevra word. Hulle 

kon die vrae oor die saamstel van 'n omgewingsprofiel hierna bevredigend 

beantwoord. Ander vrae wat ontoepaslik of onvolledig beantwoord is, is opgevolg met 

opvolgonderhoude, hetsy telefonies of per e-pos. Die deelnemers is hier gevra om 

meer duidelikheid te gee of vrae vollediger te beantwoord, wat hulle ook bevredigend 

gedoen het. Die gevolg was dat die oorgrote meerderheid van die vrae bevredigend 

beantwoord is. 

Al die bogenoemde uitdagings kon dus oorkom word. 

6.4.1 Navorsingsbeperkings 

Die volgende beperkings is van toepassing: 

 In hierdie studie is slegs die prosesse wat buitekantoorjoernaliste volg om nuus 

te bestuur, bestudeer. Die bevindings is dus net van toepassing op hierdie 

subgroep van joernaliste.  

 Gehalte as sulks is nooit in hierdie studie gemeet nie, wel die veronderstelde 

prosesse wat nodig is om gehalte te bereik.  

6.5 RIGLYNE  

Die bereiking van die eerste twee studiedoelwitte (1.6.2.1 en 1.6.2.2) soos bespreek 

in afdeling 6.2 het die navorser in staat gestel om die laaste studiedoelwit (vgl. 1.6.2.3) 

te bereik, naamlik die opstel van riglyne vir die doeltreffende bestuur van dagblaaie se 

buitekantore. Sowel buitekantoorjoernaliste as hul toesighouers/nuusredakteurs 

behoort dié riglyne te kan toepas.  

Die riglyne vir die geïdentifiseerde kerntake/prosesse (in hoofstuk 3 en 5) word 

vervolgens skematies uiteengesit. Die geïdentifiseerde insette sal daarna ook 

skematies uiteengesit word. 
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Riglyne vir selfbestuur (Kerntaak/proses 1) 

Bepaal en behaal doelwitte 

 Onderskei tussen werk- en persoonlike doelwitte. Kry balans tussen die twee. 

 Doen praktiese stappe om doelwitte te bereik en maak seker dit voldoen hieraan: 
o Spesifiek en konkreet. 
o Realisties. 
o Beskikbare hulpbronne om dit te bereik. 
o Meetbare uitkoms: konkreet of gevoel van genoegdoening. 
o Sperdatum.  
o Bestuur werksdruk; kry professionele hulp indien nodig. 
o Bestuur persoonlike omstandighede; kry professionele hulp indien nodig. 

 

Beplan 

 Beplan daagliks vooruit vir alle stories, ook dieptestories; hou dagboek.  

 Beplan saam met nuusredakteur. 

 Prioritiseer op grond van nuussin en ervaring. 

 Besluit wat jy gaan doen op grond van nuuswaarde, tydgebondenheid, interessantheid, 
trefkrag van gebeure, openbare belang. 

 Wees aanpasbaar. 

 Bestee meeste tyd aan nuusinsamelingsproses; beplan vir reistyd, redigering van foto's. 
 

Wees produktief 

 Liasseer dokumente gereeld; bêre ten minste drie jaar lank. 

 Moenie take uitstel tensy groot, dringende werk opduik nie. 

 Herprioritiseer of delegeer wanneer take onderbreek word. 

 Kommunikeer amptelik of wanneer rekordhouding nodig is, per e-pos. 

 Voer persoonlike onderhoude vir stories met hoë emosionele impak. 

 Kommunikeer telefonies wanneer inligting dadelik verlang word en dit te ver is om te ry. 
 

Beheer standaard van werk 

 Weet wat is die verwagte standaard, erken wanneer jy nie daaraan voldoen nie en doen 
stappe vir verbetering (deur kontrak, pligstaat, merietegesprekke). 

 Skep en benut opleidingsgeleenthede. 

 Kry voldoende toegang tot tersaaklike tegnologie. 
  

Behou perspektief oor dit wat jy kan beheer en dit wat jy nie kan beheer nie 

 Raadpleeg nuusredakteur vir hulp/raad met moeilik beheerbare aspekte. 

 Beplan en prioritiseer om dinge te bestuur waaroor jy beheer het. 
 

Bestuur jou persoonlikheid 

 Ruim tyd in vir ontspanning; kry professionele hulp indien nodig. 

 Wees selfhandhawend. 

 Neem grondige kritiek ter harte, gebruik ervaring/raad van ander as riglyn. 

 Vermy, ignoreer of beperk kontak met mense of situasies wat spanning aanwakker. 

 Moenie wegskram van moeilike onderwerpe nie: raadpleeg kenners vir hulp. 

 Kry professionele hulp met struikelblokke.  
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Riglyne vir die saamstel van  'n  kontaklys (Kerntaak/proses 2) 

 Stoor kontakbesonderhede van alles instansies, individue en kenners met wie jy te 
doen kry by geleenthede en met die skryf van berigte. 

 Hou kontakbesonderhede bygewerk: Staan daagliks tyd af om nuwe besonderhede te 
stoor. 

 Berg kontakbesonderhede op jou rekenaar in 'n spesiale dokument; druk elke maand 'n 
bygewerkte weergawe van die kontaklys in harde kopie uit. 

 

Riglyne vir nuusgenerering (Kerntaak/proses 3) 

Subproses 1: Nuusseleksie 

 Fokus sterk op tradisionele nuusbronne soos die polisie, howe, mediaverklarings en 
eerstehandse bywoning van gebeure.  

 Gebruik informele bronne soos sosiale aanlynplatforms aanvullend. 

 Skryf oor wat interessant en belangrik is vir die lesersgehoor, groot impak op hulle het en in 
openbare belang is. 

 Soek aktief na unieke stories, pleks van net te reageer op ander media. 

 Berig steeds oor belangrike nuus, al is dit nie eksklusief nie en al is daar nie dadelik visuele 
elemente soos foto's en video's beskikbaar nie. 
 

Subproses 2: Nuusinsameling 

 Gebruik alle beskikbare toerusting (selfone, diktafone, notaboeke, voertuie, kameras).  

 Span oorredingsvermoë, kommunikasievaardighede, onderhoudvoeringstegnieke, aandagtige 
luister en medelye in. 

 Toon meelewing en empatie.  
 

 
 Riglyne vir die skryf van nuus (Kerntaak/proses 4) 

Volg die volgende stappe: 

 Skryf 'n eerste weergawe uit die ingesamelde inligting; verifieer dan feite waaroor twyfel nog 
bestaan.  

 Herskryf die berig sodat dit die regte voorgeskrewe lengte is.  

 Lees die berig nog 'n keer deur om seker te maak dit vloei logies en dat dit 'n volledige, billike 
en duidelike weergawe van die nuusgebeurtenis is.  

 Kontroleer spelling, punktuasie, grammatika en styl weer vir oulaas.   

 Hou by die spertyd. 
 

Begin eerste skryf aan die belangrikste aspekte. 

Pas die struktuur van berigte aan na gelang van die onderwerp en aard van die nuus (harde 
vs. sagte nuus).  
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Riglyne vir kommunikasie met die nuusredakteur 
 (Kerntaak/proses 5) 

Bespreek die volgende aspekte gereeld met die nuusredakteur: 

 Groot nuwe verwikkelinge met nuusberigte. 

 Berigte wat nie gaan realiseer nie. 

 Sodra berigte klaar geskryf en gestoor is. 

 Indien bystand benodig word met die neem van foto's of videomateriaal.  

 Ruim daagliks spesifiek tyd in om met die nuusredakteur te kommunikeer. 

 Besoek die hoofkantoor van tyd tot tyd. 

 Die nuusredakteur moet buitekantore soms besoek. 

 

Hulpmiddele benodig (Inset 1) 

Dokument met diensvoorwaardes. 

Infrastruktuur: toegeruste kantoor, voertuig, rekenaartoerusting, kamera, toegang tot 
internet, skryfbehoeftes. 

Ruim struikelblokke vir kommunikasie met nuusbestuur en administratiewe personeel uit 
die weg: 

 Verskaf voldoende toerusting daarvoor. 

 Vereenvoudig rapporteringslyne. 

 

Wat word benodig van die individu/joernalis? (Inset 2) 

Ten minste tien jaar joernalistieke ervaring by verskillende publikasies. 

Sterk aanbevole: ervaring in nuusbestuur. 

Verkieslik, maar nie noodsaaklik nie: toepaslike graad, diploma of ander formele opleiding 
in joernalistiek. 

 

Wat word benodig van die omgewing? (Inset 3) 

Volledige omgewingsprofiel met inligting oor die volgende aspekte: 

 Lesers en breër bevolking se demografiese eienskappe ten opsigte van ras, taal, behuising, 
werkstatus, ouderdom, inkomste ens. 

 Lesers en breër bevolking se behoeftes in die algemeen en ten opsigte van wat hulle van die 
media verwag. 

 Die belangrikste ekonomiese en politieke magte in jou streek. 

 Die belangrikste aspekte in die natuurlike omgewing in jou streek wat 'n impak op jou lesers en 
die breër gemeenskap het. 

 Geloof, ideologieë en kultuurverskynsels in jou streek. 

 Stel die profiel saam met die hulp van kenners, statistieke en toepaslike dokumente. Wees 
oplettend in daaglikse omgang met lesers en die breër gemeenskap. 
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6.6 AANBEVELINGS 

Die volgende aanbevelings word gemaak vir studies wat uit hierdie studie kan 

voortspruit:  

 Die vraagstuk of daar 'n verskil is in die gehalte van die werk van joernaliste met 

toepaslike formele joernalistieke opleiding en dié wat suiwer deur ervaring geleer 

het.  

 Soortgelyke studies om die werkswyse van ander groepe joernaliste te bestudeer. 

Ander groepe joernaliste kan onder andere insluit joernaliste by streekkoerante, 

spesialiskoerante (byvoorbeeld by sakeblaaie), tydskrifjoernaliste, joernaliste wat 

net aanlyn werk, ondersoekende joernaliste, radiojoernaliste en 

televisiejoernaliste. Die werkswyse van verskillende soorte joernaliste kan selfs 

met mekaar vergelyk word om verskille en ooreenkomste te identifiseer. 

 Die bepaling van die gehalte van buitekantoorjoernaliste se berigte. Dit kan ook 

vergelyk word met die gehalte van joernaliste in die hoofkantoor se werk.  

6.7 GEVOLGTREKKING 

In hierdie hoofstuk is uiteengesit hoe die studiedoelwitte bereik is deur aan te dui 

watter doelwitte in watter hoofstukke aandag gekry het en stapsgewys te verduidelik 

watter metodes in elk van die hoofstukke gevolg is om die doelwitte te bereik. 

Die navorsingsbevindings in hoofstuk 5 is as grondslag gebruik vir die opstel van 

riglyne vir doeltreffende buitekantoorbestuur om sodoende die laaste 

navorsingsdoelwit (vgl. tabel 5) te bereik:  

Om riglyne te bepaal vir die prosesmatige bestuur van nuus 'n buitekantoor, binne die 

raamwerk van 'n stelselteorie en gehaltebestuursbenaderings. 
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8. AANHANGSELS 

Aanhangsel 1 - Organogram  
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Aanhangsel 2 – Akkuraatheidslysies – Times Media 

en Die Burger 
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DIE BURGER (UITTREKSEL UIT DOKUMENT OOR ETIESE KODES EN RIGLYNE 

VIR VERSLAGGEWERS, FOTOGRAWE EN GRAFIESE KUNSTENAARS VAN DIE 

BURGER) 

 
Die Burger is verbind om nuus waarheidsgetrou, akkuraat, eerlik en regverdig te 

rapporteer, en om kommentaar te publiseer wat regverdigheid weerspieël en 

nastreef volgens die hoogste standaarde in joernalistiek soos uiteengesit in die 

perskode wat hieronder volg.  

 

Die volgende vier beginsels geld as basiese riglyne in die daaglikse optrede van 

joernaliste, fotograwe en grafiese kunstenaars van Die Burger:  

 

1. Soek die waarheid en doen so volledig as moontlik daaroor verslag  

 

1.1 Akkuraatheid - toets die noukeurigheid van inligting deur dit aan die volgende 

vrae te onderwerp:  

 Het jy 'N hoë mate van vertroue in die feite van jou berig/artikel en die bronne wat 

dit verskaf het? Indien nie, kan jy jou storie op 'n meer akkurate manier vertel? As jy 

enige twyfel het oor jou bronne, kan jy hulle uitskakel en vervang ten einde 'n groter 

mate van feitelike getrouheid te bewerkstellig?  

 Het jy alle feite aan 'n bron gekoppel of gedokumenteer?  

 Het jy die hooffeite gekontroleer en geverifieer, verkieslik by ander bronne as jou 

hoofbron(ne)?  

 Kan jy die korrek gespelde naam en korrekte telefoonnommer van elke bron aan 

jou redakteur verskaf?  

 Het jy volle vertroue dat al die feitelike verklarings in jou storie die waarheid 

reflekteer?  

 Is jy bereid om in die openbaar jou kontrolering van feite en ander 

verifiëringsmetodes om jou storie se akkuraatheid te verseker te verdedig?  

 Is die aanhalings in jou storie regverdig en in konteks aangebied?  

 Haal jy anonieme bronne aan? Hoekom maak jy van sodanige bronne gebruik? Is 

jy bereid om in die openbaar die gebruik van daardie bronne te verdedig?  

 Gebruik jy enige materiaal, dokumente of foto's wat deur anonieme bronne verskaf 

is? Hoekom? Hoeveel vertroue het jy in die egtheid van die materiaal? Is jy bereid 

om in die openbaar die gebruik van daardie bronne te verdedig?  

 Het jy enige persone, rasse, kulture, nasies of segmente van die samelewing 

beskryf deur stereotipiese byvoeglike naamwoorde te gebruik? Is sodanige 

beskrywings akkuraat en betekenisvol in die konteks waarin dit aangebied is?  

 Het jy potensieel aanstootlike taal of foto's in jou storie gebruik? Is dit noodsaaklik 

dat jy dit moet gebruik? Sal die storie minder akkuraat wees as daardie woord(e) of 

foto nie gebruik word nie?  
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 Reflekteer jou opskrifte, prikkelaars en plakkate die feite en konteks van die storie 

waarna dit verwys?  

Plagiaat: Moet nooit plagiaat pleeg nie. Volgens die Ensiklopedie van die Wêreld 

(deel 8, Stellenbosch: C.F. Albertyn Edms. Bpk, 1976: 253) is plagiaat die 

“nabootsing of oorneem van geskrewe of ander skeppinge van 'n ander, met die doel 

om dit vir eie skepping te laat deurgaan; in beperkte sin die skending van 

outeursreg.” Die Shorter Oxford English Dictionary (Oxford:  

Clarendon Press, 1980: 1596) beskryf plagiaat as “the taking and using as one‟s 

own of the thoughts, writings, or inventions of another.” W. Pauk. 1984. How to study 

in college (3de uitgawe). Boston: Houghton Mifflin: 354, beskryf plagiaat soos volg:  

Plagiarism is stealing other people’s words and ideas and making them appear to be 

your own without giving credit. If you paraphrase something from already published 

material and do not give the reference, you’re guilty of plagiarism even though you 

have no intention of stealing! Simply rearranging sentences or rephrasing a little 

without crediting is still plagiarism.  

Die pleeg van plagiaat word in 'n baie ernstige lig in die joernalistiek beskou. 

Joernaliste wat plagiaat pleeg, sal dissiplinêr aangekla word en kan ontslaan word. 

Indien jy onseker is oor wat plagiaat is, kyk gerus na die volgende webwerwe waar 

die verskillende vorme van plagiaat uiteengesit word, of gesels met Die Burger se 

ombudsman vóór jy 'n berig of artikel aanbied vir publikasie:  

i. www.plagiarism.org  

ii. www.turnitin.org  

 

Normaalweg bestaan 5 vlakke van plagiaat, soos geïdentifiseer deur verskillende 

professionele instellings soos byvoorbeeld die Amerikaanse Institute of Electrical 

and Electronics Engineers (www.ieee.org):  

Vlak 1: Ongekrediteerde (onerkende) verbatim kopiëring van ‟n volledige artikel. 5  
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Vlak 2: Ongekrediteerde (onerkende) verbatim kopiëring van ‟n groot deel (tot 

soveel as helfte) van ‟n artikel.  

Vlak 3: Ongekrediteerde (onerkende) verbatim kopiëring van individuele elemente 

soos sinne, paragrawe, en illustrasies.  

Vlak 4: Ongekrediteerde (onerkende) onaanvaarbare parafrasering van bladsye of 

paragrawe (deur ‟n paar woorde of frases te verander of om die oorspronklike 

sinsvolgorde te verander).  

Vlak 5: Deur erkenning te gee aan verbatim gekopieerde dele van 'n artikel sonder 

om duidelik aan te toon wie wat geskryf het.  

Toets jouself altyd aan die volgende vrae:  

 Het jy deurlopend in jou berig/artikel behoorlike erkenning gegee aan enige 

materiaal wat nie jou eie is nie? Onthou: om bloot ‟n bronnelys te vermeld aan die 

einde van ‟n berig/artikel, sonder om die relevante dele waaruit jy jou inligting verkry 

het behoorlik deurlopend in die teks aan te dui, is nie voldoende nie. Dit kom steeds 

neer op plagiaat.  

 Werk jy van jou aantekeninge/notas, of deur uit jou kop te memoriseer? Indien 

laasgenoemde, is jy seker jy gebruik nie iemand anders se frases of sinne uit jou 

geheue nie?  

 Sal redelike mense die verskil agterkom tussen jou skryfwerk en ander s'n?  

 Is jy goed genoeg ingelig oor jou onderwerp om potensiële probleme met jou werk 

te kan raaksien?  

 Het jy ander aangemoedig om jou werk te lees om te sien of dit enige herinneringe 

loslaat wat plagiaat mag aandui?  

 
Saamgestel deur George Claassen, Desember 2002 – Oktober 2004  

 

Bronne:  
1. Gedragskode van die Pers-ombudsman van Suid-Afrika  

2. Gedragskode van die Amerikaanse Society of Professional Journalists.  

2. Jay Black et al: Doing Ethics in Journalism – A Handbook With Case Studies, The Poynter Institute for Media Studies, St. 

Petersburg, 1999.  

3. Johan Retief: Media Ethics – An Introduction to Responsible Journalism, Oxford University Press, 2002.  

4. Global media Monitoring Project (GMMP)  

5. International Women‟s Media Foundation (IWMF)  

6. African Women‟s Media Centre (AWMC)  

7. Media Awareness Network  

8. Prof. Lizette Rabe, Departement Joernalistiek, Universiteit van Stellenbosch  
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Aanhangsel 3 - KPA vir Media24-

buitekantoorjoernaliste 
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Aanhangsel 4 – Toestemmingvorm 

CONSENT TO PARTICIPATE IN A RESEARCH 

 

Title of research:  

 

Quality reporting in the satellite office of a South African daily newspaper.  

 

(Gehalte-beriggewing in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad). 

 

Name of researcher:  

 

Susan Henriëtte Cilliers. 

 

 

You are asked to participate in a research study conducted by me, a masters student in 

Communication Studies at the North-West University (Potchefstroom Campus). The results of 

this study will be contained in my dissertation with the title mentioned above. You were 

selected as a participant in this research and before giving any consent to participate you need 

to read the following ethical guidelines: 

 

1. PURPOSE OF THE STUDY 

 

The research aims in general to:  

 

i) Determine which processes a journalist in a satellite office of a South African daily 

newspaper can follow within the context of a system theory to manage quality reporting, given 

daily challenges within the journalist's own organisation, as well as in the bigger environment 

he/she works in. In short, this boils down to the establishment of guidelines for process 

orientated management of a satellite office, within the context of a systems theory. The study 

however does not aim to evaluate the quality of reporting itself.  
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Die algemene doelstelling van hierdie studie is om te bepaal watter prosesse die 

joernalis in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad binne die konteks 

van die stelselteorie kan volg om gehalte-beriggewing te bestuur te midde van 

daaglikse uitdagings binne sy/haar organisasie én in die groter omgewing waar 

hy/sy werk. In kort kom dit daarop neer om riglyne daar te stel vir die 

prosesmatige bestuur van 'n buitekantoor, binne die raamwerk van die 

stelselteorie. Die studie het nié ten doel om die gehalte van beriggewing te 

evalueer of te beoordeel nie.   

 

More specifically, the study aims to determine: 

 

i) What quality and quality management means within journalism, within the broader 

framework of the systems theory and quality management models.  

 

(Om te bepaal wat gehalte en gehaltebestuur in joernalistiek behels binne die 

raamwerk van die stelselteorie en gehaltebestuursmodelle.) 

 

ii) What process orientated quality and quality management in the satellite office of a South 

African daily newspaper entails, looked at within a systems theory approach and quality 

management models.  

(Om te bepaal wat prosesmatige gehalte en gehaltebestuur in die buitekantoor 

van 'n Suid-Afrikaanse dagblad behels, bekyk vanuit die stelselteorie-

benadering en gehaltebestuursmodelle). 

 

iii) How quality in the satellite office of a South African daily newspaper can be managed better 

by following certain processes. This aim will be pursued by asking relevant questions to 

respondents with the use of questionnaires as well as interviews, within the context of a 

systems theory and quality management models.  

 

(Om te bepaal hoe gehalte in die buitekantoor van 'n Suid-Afrikaanse dagblad 

prosesmatig beter bestuur kan word deur die gebruik van vraelyste en 

onderhoude, binne die raamwerk van 'n stelselteorie en 

gehaltebestuursmodelle.)  
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iv) Which guidelines can be used for the process orientated management of a satellite office, 

within the framework of a systems theory.  

 

(Om riglyne daar te stel vir die prosesmatige bestuur van 'n buitekantoor, binne 

die raamwerk van 'n stelselteorie). 

 

 

 

2. PROCEDURES/ACTIONS THAT YOU WILL HAVE TO FOLLOW 

If you volunteer to participate in this study, I would ask you to do the following: 

 

(i)   To complete a questionnaire about the processes you follow in the day to day task of 

planning, gathering en writing of news stories.  

 

(ii)      If necessary, you might be asked to engage in a telephonic interview with the researcher 

to elaborate on or clarify certain issues that came forward in the answers to the questionnaire.  

 

The questionnaire will be e-mailed to you.  

 

3. POTENTIAL RISKS AND DISCOMFORTS 

I do not foresee any physical risk or emotional discomfort. Should you, however, experience 

any form of discomfort whatsoever during your participation, you may withdraw from the study 

at any time. 

 

4. PRIVACY AND CONFIDENTIALITY 

You will not be identified by name or the information you provided during the intervention and 

all information received from participants will be presented in a collective form. 

 

5. PAYMENT FOR PARTICIPATION 

Participants will not receive any form of monetary reimbursement for their participation.  

 

6. CONFIDENTIALITY 
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Any information obtained by the researcher during this study will remain confidential and will 

be disclosed only with your permission or as required by law. Confidentiality will be maintained 

by means of the data being solely in the possession of the researcher, and will be viewed and 

heard only by the researcher, who will not make the sources of information known without 

participants consent. 

 

7. PARTICIPATION AND WITHDRAWAL 

If you volunteer to be part of this study, you may, as mentioned, withdraw at any time without 

consequences of any kind. You may also refuse to answer any questions you don’t want to 

answer and still be part of the study. The investigator may however withdraw you from this 

research if circumstances arise which warrant doing so.  

 

8. IDENTIFICATION OF RESEARCHER 

If you have any questions or concerns about the research, please feel free to contact Susan 

Cilliers on 083 311 2919 or or e-mail your question(s) to susancilliers@ymail.com. 

 

CONSENT OR NO CONSENT OF POSSIBLE RESEARCH PARTICIPANT 

Please provide your response by ticking in the appropriate box: 

 

 I hereby consent voluntarily to participate in this study. I have been given a copy of this 

 form. 

 

 I do not give my consent and do not want to participate in this research study. 

 

 

 

________________________________________ ________________________ 

Name of Participant     Date 

Adapted from: Van Rensburg, A. Consent to participate in research: Revision as a mechanism for 

quality assurance in an academic translation office. Department of Afrikaans and Dutch at 

Stellenbosch University: Contact details of compiler: Alta van Rensburg at avrens@sun.ac.za. 
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Aanhangsel 5 – Vraelyste 

VRAELYS 1 - AFRIKAANS 

Afdeling 1 

VRAAG1: Watter amptelike dokumentasie het jy waarin jou verpligtinge uiteengesit 

word?  

VRAAG2: Merk watter van die volgende toerusting en infrastruktuur jy het om jou werk 

te verrig: i) Kantoor. 2. Internettoegang. 3. Kamera. 4. Selfoon. 5. Rekenaar. 6. 

Voertuig. 7. Skryfbehoeftes.  

VRAAG3: Gebruik jy enige ander toerustig of infrastruktuur wat nie hierbo genoem 

word nie, om jou werk te verrig? 

VRAAG4: Watter toerusting en infrastruktuur het jy om ter enige tyd met jou 

toesighouers (soos jou nuusredakteur) en administratiewe personeel te 

kommunikeer?  

VRAAG5: Is daar enige struikelblokke in jou kommunikasie met toesighouers en 

administratiewe personeel?  Indien ja, watter struikelblokke is daar en hoe beïnvloed 

dit die doeltreffendheid van kommunikasie?  

VRAAG6: Watter joernalistieke opleiding of kwalifikasies het jy?  

VRAAG7: Hoeveel jaar joernalistieke ervaring het jy? 

VRAAG8: Waar het jy oral as joernalis gewerk en watter posisies het jy by die 

onderskeie organisasies beklee? 

 

Afdeling 2 

VRAAG9: Wat is jou persoonlike doelwitte? Hoe het jy dit bepaal? 

VRAAG10: Wat is jou professionele/werkdoelwitte? Hoe het jy dit bepaal? 

VRAAG11: Merk aan watter van die volgende eienskappe jou persoonlike doelwitte 

voldoen. i) Konkreet en spesifiek ii) Realisties. iii). Die resultaat kan gemeet word in 

terme van 'n konkrete uitkoms of 'n gevoel van genoegdoening. iv) Jy het die nodige 

hulpbronne om dit te kan bereik. v) Daar is 'n sperdatum aan gekoppel. 

VRAAG12: Merk aan watter van die volgende eienskappe jou 

professionele/werkdoelwitte  voldoen. i) Konkreet en spesifiek ii) Realisties. iii). Die 

resultaat kan gemeet word in terme van 'n konkrete uitkoms of 'n gevoel van 
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genoegdoening. iv) Jy het die nodige hulpbronne om dit te kan bereik. v) Daar is 'n 

sperdatum aan gekoppel. 

VRAAG13: Hoe bereik jy jou persoonlike doelwitte? 

VRAAG14: Watter faktore verhinder jou om jou persoonlike doelwitte te bereik? 

VRAAG15: Hoe bereik jy jou professionele/werkdoelwitte? 

VRAAG16: Watter faktore belemmer jou om jou professionele/werkdoelwitte te 

bereik?  

VRAAG17: Hoe handhaaf jy ‘n balans tussen jou persoonlike- en 

professionel/werkdoelwitte? 

VRAAG18: Wanneer en hoe beplan jy jou werkdag?  

VRAAG19: Hoeveel tyd bestee jy elke dag aan beplanning?  

VRAAG20: Watter riglyne volg jy om te besluit watter take eerste gedoen gaan word? 

VRAAG21: Watter riglyne volg jy om te besluit watter take na ‘n latere stadium uitgestel 

kan word? 

VRAAG 22: Watter riglyne volg jy om te besluit watter take heeltemal gelos kan word?  

VRAAG 23: Aan watter take bestee jy die meeste tyd?  

VRAAG 24: Watter riglyne volg jy om te bepaal hoeveel tyd aan watter take bestee 

gaan word?  

VRAAG 25: Hoe bestuur jy onderbrekings terwyl jy besig is met jou dagtaak? 

VRAAG 26: Hoe organiseer/liaseer jy onderskeidelik bestaande en inkomende (nuwe) 

dokumente? 

VRAAG 27: Watter van die volgende drie kommunikasiemetodes gebruik jy? i) E-pos. 

ii) Persoonlike kommunikasie. iii) Telefoniese kommunikasie. 

VRAAG 28: Watter faktore oorweeg jy wanneer jy besluit of jy per e-pos, telefonies of 

persoonlik gaan kommunikeer/onderhoude voer? 

VRAAG 29: Onder watter omstandighede sal jy tipies take uitstel? 

VRAAG 30: Watter struikelblokke verhoed jou om besluite te maak?  

VRAAG 31: Watter faktore gee aanleiding daartoe dat jy soms oorlaai voel? 

VRAAG 32: Hoe bestuur jy take wanneer jy oorlaai voel?  
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VRAAG 33: Weet jy wat is die verwagte standaard of prestasie wat van jou verwag 

word wanneer jy ‘n berig skryf?  

VRAAG 34: Hoe weet jy wanneer jy nie aan die verwagte standaard of prestasie wat 

van jou verwag word, voldoen nie?  

VRAAG 35: Wat doen jy om jou prestasie te verbeter indien jy besef of dit onder jou 

aandag gebring is dat jou prestasie nie na wense is nie?  

VRAAG 36: Watter geleenthede vir opleiding en beter tegnologie is daar in jou 

maatskappy om jou te help om jou prestasie te verbeter?  

VRAAG 37: In hoe ‘n mate voel jy jy het beheer oor wat in jou omgewing of met jou 

gebeur: i). Glad nie. ii). Soms. iii). Grootliks.  

VRAAG 38: Hoe bestuur jy jou take indien jy voel jy het weinig of geen beheer oor jou 

omgewing of wat met jou gebeur nie? 

VRAAG 39: Oor watter aspekte in jou omgewing en dit wat met jou gebeur, voel jy jy 

het wel beheer?  

VRAAG 40: Hoe bestuur jy die aspekte in vraag 39 om jou take beter te verrig? 

VRAAG 41: Wat doen jy om selfhandhawend op te tree?  

VRAAG 42: Watter struikelblokke verhinder jou om selfhandhawend op te tree?  

VRAAG 43: Hoe reageer jy op kritiek vanaf jou portuurgroep, lesersgehoor en 

toesighouers? 

VRAAG 44: Hoe hanteer of vermy jy situasies en persone wat spanning by jou 

aanwakker?  

VRAAG 45: Hoe ruim jy tyd vir ontspanning in? 

VRAAG 46: Watter struikelblokke verhoed jou om tyd vir ontspanning in te ruim?  

VRAAG 47: Het jy al ooit by kundiges soos beraders of sielkundiges om hulp 

aangeklop om beter hanteringsmeganismes te ontwikkel, of om jouself beter te 

verstaan en bestuur? Indien wel, spesifiseer. 

VRAAG 48: Vermy jy soms take omdat jy bang is jy kan dit nie perfek doen nie? Indien 

wel, noem een of twee voorbeelde. 
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VRAELYS 1 - ENGELS 

Section 1 

QUESTION1: What official documentation do you have to stipulate your duties?   

QUESTION2: Which of the following equipment and infrastructure do you have to do 

your job: i) Office. 2. Internet access. 3. Camera. 4. Cell phone. 5. Computer. 6. 

Vehicle. 7. Stationery.   

QUESTION3: Do you use any equipment or infrastructure not mentioned above?  

QUESTION4: What equipment and infrastructure do you have to communicate with 

your supervisors (for example your news editor) and administrative personnel at any 

time?  

QUESTION5:  Do you experience any obstacles in your communication with your 

supervisors and administrative personnel? If so, which obstacles are there and how 

does it affect effective communication?  

QUESTION6: What education or qualification do you have in journalism?  

QUESTION7: What journalistic experience do you have?  

QUESTION8: Where did you work and are you working now as a journalist? What 

positions did you hold at the respective organisations?  

 

Section 2 

QUESTION9: What are your personal goals? How did you establish that? 

QUESTION10: What are your professional/working life goals? How did you establish 

that? 

QUESTION11: Which of the following qualities do your personal goals have: i) 

Actual/Concrete and specific. ii) Realistic. iii) The result is measurable, either in 

terms of and actual outcome of a feeling of achievement. iv) You have enough 

resources to achieve them. v) The goals have a deadline. 

QUESTION12: Which of the following qualities do your professional/working life 

goals have: i) Actual/Concrete and specific. ii) Realistic. iii) The result is measurable, 

either in terms of and actual outcome of a feeling of achievement. iv) You have 

enough resources to achieve them. v) The goals have a deadline. 

QUESTION 13: How do you reach your personal goals?  

QUESTION 14: What factors prevent you from reaching your personal goals?  
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QUESTION 15: How do you achieve your professional/working life goals?  

QUESTION 16: Which factors prevent you from achieving your professional/working 

life goals?  

QUESTION 17: How do you establish a balance between your personal and 

professional/working life goals?  

QUESTION 18: When and how do you plan your working day?  

QUESTION 19: How much time every day do you spend  on planning?  

QUESTION 20: What guidelines do you use to decide which tasks will be done first?  

QUESTION 21: What guidelines do you use to decide which tasks will be done later?  

QUESTION 22: What guidelines do you use to decide which tasks will not be done at 

all?  

QUESTION 23: Which tasks do you spend most of your time on?  

QUESTION  24: What guidelines do you follow to establish how much time will be 

spend on which tasks?  

QUESTION 25: How do you manage interruptions while working?  

QUESTION 26: How do you organise/file current and incoming (new) documents 

respectively?  

QUESTION 27: Which of the following communication methods do you use: i) E-mail. 

ii). Personal communication. iii) Telephonic communication.  

QUESTION 28: Which factors do you consider when deciding whether you will conduct 

interviews or communicate via e-mail, telephonic or personnel communication?  

QUESTION 29: Under which circumstances will you typically postpone certain tasks?  

QUESTION 30: Which obstacles prevent you from making decisions?  

QUESTION 31: Which factors make you feel overwhelmed?  

QUESTION 32: How do you manage tasks when you feel overwhelmed?  

QUESTION 33: Do you know what standard or performance is being expected of you 

when writing a story?  

QUESTION 34: How do you know when you do not meet the expected standard or 

performance?  
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QUESTION 35: How do you improve your performance when you realise of you are 

being told that your performance is not up to standard?  

QUESTION 36: Which opportunities do your company offer in terms of training and 

better technology, to enhance your performance?  

QUESTION 37: How much control do you feel you have over your environment or 

what happens to you: i). None whatsoever. ii). Sometimes. iii). Mostly.  

QUESTION 38: How do you manage tasks when you feel you have almost no or no 

control over your environment and what happens to you?  

QUESTION 39: Over which aspects/elements of your environment or what happens 

to you, do you feel you have control?  

QUESTION 40: How do you manage the aspects in question 38 to execute your tasks 

more effectively?  

QUESTION 41: What do you do to be assertive?  

QUESTION 42: What obstacles do you encounter that prevent you from being 

assertive?  

QUESTION 43: How do you react to criticism from your peer group, readers and 

supervisors?  

QUESTION 44: How do you handle or avoid situations and persons who make you 

nervous?  

QUESTION 45: How do you make time for relaxing?  

QUESTION 46: Which obstacles do you encounter which prevent you from making 

time to relax?  

QUESTION 47: Did you ever seek help from experts like counsellors or psychologists 

toe learn better coping mechanisms, or to understand and manage yourself better? If 

so, please specify.  

QUESTION 48: Do you sometimes avoid tasks because you fear you will not be able 

to do it perfectly? If so, please give one or two examples.  
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VRAELYS TWEE - AFRIKAANS 

Afdeling 3 

VRAAG1: Het jy ‘n kontaklys? 

VRAAG2: Indien ja op vraag 1, hoe omvattend is dit? 

VRAAG3: Hoe het jy jou kontaklys opgebou?  

VRAAG4: Hoe hou jy jou kontaklys op datum?  

VRAAG5: In watter formaat is jou kontaklys gestoor? 1. Op jou selfoon. 2. Op jou 

rekenaar. 3. In ‘n boekie.  

Afdeling 4 

VRAAG6: Van watter verskillende bronne ontvang jy nuuswenke? 

VRAAG7: Waar soek jy self vir nuus? 

VRAAG8: Watter faktore oorweeg jy wanneer jy besluit oor watter van die beskikbare 

nuusgebeure wat jy ontvang of self gekry het, jy gaan berig? 

VRAAG9: Watter van die volgende faktore speel ‘n rol wanneer jy besluit oor watter 

van die beskikbare nuusgebeure jy gaan berig? 1. Eksklusiwiteit. 2. Gemak en gerief 

om die inligting te kry. 3. Aansien of bekendheid van die nuusonderwerp. 4. Die 

beskikbaarheid en bespreking van gebeure op sosiale platforms.  

VRAAG10: Hoe belangrik is die beskikbaarheid van visuele elemente soos foto’s, 

gafika en videos in die besluit of oor ‘n bepaalde nuusgebeurtenis berig gaan word?  

Afdeling 5 

VRAAG11: Watter van die volgende hulpmiddels gebruik jy om inligting vir ‘n 

nuusberig in te samel? 1. Selfoon. 2. Diktafoon. 3. Internet. 4. Rekenaar/Internet. 5. 

Kamera. 6. Video-apparaat. 7. Voertuig. 8. Notaboek. 9. Skryfbehoeftes.  

VRAAG12: Gebruik jy enige ander hulpmiddels wat nie hierbo genoem word nie, om 

inligting in te samel? Indien wel, spesifiseer. 

VRAAG13: Watter van die volgende joernalistieke vaardighede span jy in wanneer jy 

inligting insamel: 1. Oorredingsvermoë. 2. Kommunikasievaardighede. 3. 

Onderhoudsvoering. 4. Aandagtige luister. 5. Akkurate dokumentering van inligting. 

VRAAG14: Span jy enige ander joernalistieke vaardighede in wat nie in vraag 13 

genoem word nie wanneer jy inligting insamel? Indien wel, spesifiseer.  
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Afdeling 6 

VRAAG15: Volg jy ‘n spesifieke, stapsgewyse metode om ‘n berig te skryf? 

VRAAG16: Indien ja op vraag 15, beskryf stap vir stap hoe jy die skryfproses aanpak 

vandat jy begin skryf totdat jy die finale weergawe van die berig stuur. 

VRAAG17: Watter van die volgende stappe, en in watter volgorde, pas jy toe wanneer 

jy ‘n berig skryf? 1. Skryf eerste weergawe. 2. Verifieër enige feite waaroor daar nog 

twyfel bestaan. 3. Herskryf die berig. 4. Lees dit weer deur. 5. Kontroleer of die 

grammatika, spelling en skryfstyl korrek is. 6. Maak seker al die genoemde prosesse 

word binne ‘n tydraamwerk uitgevoer sodat die berig binne die voorgeskrewe spertyd 

gestuur kan word.  

Afdeling 7 

VRAAG18: Is daar voortdurende kommunikasie tussen jou en jou nuusredakteur oor 

die gekose nuusgebeure waaroor jy gaan skryf? Indien wel, watter aspekte bespreek 

julle? 

VRAAG19: Bespreek jy kortliks die inhoud van die gekose nuusgebeure waaroor jy 

gaan skryf, met jou nuusredakteur? 

VRAAG20: Beplan jy en die nuusredakteur saam aan watter foto’s, grafika en videos 

saam met die berig aangebied gaan word? 

VRAAG21: Beplan jy en die nuusredakteur saam watter berigte vir watter platforms 

aangebied moet word om spertye en prioriteite te finaliseer? 

VRAAG22: Praat jy en jou nuusredakteur deurlopend oor hoe die 

nuusinsamelingsproses vorder? 

VRAAG23: Laat weet jy jou nuusredakteur wanneer nuusberigte voltooi en gestuur is? 

VRAAG24: Laat weet jy jou nuusredakteur indien ‘n berig nie gaan realiseer nie? 

Afdeling 8 

VRAAG25: In watter provinsies/provinsie/dele van ‘n provinsie werk jy? 

VRAAG26: Beskryf jou lesers op grond van die volgende eienskappe: i) Rasgroepe. 

ii) Taalgroepe. iii) Behuising. iv) Werkstatus: het meeste van hulle werk of nie? v) 

Toegang tot basiese dienste soos water en elektrisiteit. vi) Gemiddelde ouderdom. vii) 

Metodes van vervoer. viii) Inkomste. Hoe het jy hierdie eienskappe bepaal?  

VRAAG27: Beskryf die mense in jou bedieningsgebied op grond van die volgende 

eienskappe: : i) Rasgroepe. ii) Taalgroepe. iii) Behuising. iv) Werkstatus: het meeste 

van hulle werk of nie? v) Toegang tot basiese dienste soos water en elektrisiteit. vi) 
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Gemiddelde ouderdom. vii) Metodes van vervoer. viii) Inkomste. Hoe het jy hierdie 

eienskappe bepaal?  

VRAAG28: Watter politieke groeperinge speel ‘n belangrike rol in jou werksgebied? 

Hoe weet jy dit? 

VRAAG29: Watter ekonomiese faktore speel ‘n belangrike rol in jou werksgebied? Hoe 

weet jy dit? 

VRAAG30: Watter elemente in die natuurlike omgewing speel ‘n belangrike rol in jou 

werksgebied? Hoe weet jy dit? 

VRAAG31: Wat is die belangrikste behoeftes van i) jou lesers en ii) die mense wat in 

jou werksgebied woon? Hoe het jy dit bepaal?  

VRAAG32: Wat is die belangrikste tradisies, gelowe, waardes en ideologieë van i) jou 

lesers en ii) mense wat in jou werkgebied woon? Hoe het jy dit bepaal?  

VRAAG33: Watter rol speel die demografiese faktore (genoem in vraag 26 en 27) van 

jou lesers, in besluite waaroor geskryf gaan word? 

VRAAG34: Watter rol speel die demografiese faktore (genoem in vraag 26 en 27) van 

mense wat in jou gebied woon, in besluite oor waaroor geskryf gaan word? 

VRAAG35: Watter rol speel onderskeidelik politiek, ekonomiese kragte en die 

natuurlike omgewing in keuses oor waaroor geskryf gaan word? 

VRAAG36: Watter rol speel jou lesers en mense in jou gebied se behoeftes, tradisies, 

gelowe, waardes en  ideologieë wanneer besluit word oor watter gebeure nuusberigte 

geskryf gaan word?  
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VRAELYS 2 - ENGELS 

Section 3 

QUESTION1: Do you have a contact list?  

QUESTION2: If yes to question 1, how comprehensive is it?  

QUESTION3: How did you compile your contact list?  

QUESTION4: How do you keep your contact list up to date?  

QUESTION5: In which format is your contact list stored? 1. On your cell phone. 2. On 

your computer. 3. In hard copy like a telephone book where you’ve written down the 

contact details on paper.   

Section 4 

QUESTION6: From which different sources do you get your news? 

QUESTION7: Where do you look for/source news yourself? 

QUESTION8: Which factors do you consider when deciding on which of the available 

news events you got from sources or sourced yourself, you will write reports?  

QUESTION9: Which of the following factors do you consider when deciding on which 

of the available news events you will report? 1. Exclusivity. 2. How easy or convenient 

it is to get information. 3. Standing/Status or famousness of the news subject. 4. How 

available and discussed the news events are on social platforms.  

QUESTION10: How important is the availability of visual elements like pictures, 

graphics and videos when deciding if you are going to write a story about a particular 

news event?  

 

Section 5 

QUESTION11: Which of the following tools do you use to gather information for a news 

report: 1. Cell phone. 2. Dictaphone. 3. Internet. 4. Computer/Internet. 5. Camera. 6. 

Video-equipment. 7. Vehicle. 8. Notebook. 9. Stationery.   

QUESTION12: Do you use any other tools not mentioned here when gathering 

information? If so, specify.  

QUESTION13: Which of the following journalistic skills do you use when gathering 

information to write a news story: 1. Ability to persuade. 2. Communication skills. 3. 

Interviewing. 4. Attentive listening. 5. Accurate documentation of information.  



174 

 

QUESTION14: Do you use any other journalistic skills not mentioned in question 13, 

to gather information? If so, specify.  

 

Section 6 

QUESTION15: Do you follow a specific method containing specific steps when you 

write a news story?  

QUESTION16: If yes, to question 15, describe these steps from when you start writing 

until you send the final version of the story.  

QUESTION17: Which of the following steps, and in which order, do you follow when 

writing a report? 1. Write a first version. 2. Verify all facts which are still in doubt.  3. 

Rewrite the news story. 4. Read through the story again. 5. Check if the grammar, 

spelling and writing style is correct. 6. Make sure these steps/processes are being 

done within a time framework that allows the news story to be sent within the 

prescribed deadline.  

Section 7 

QUESTION18: Do you and your news editor communicate constantly about the 

chosen news event you will be writing a news story on? If so, which aspects do you 

discuss?  

QUESTION19: Do you and your news editor briefly discuss the content of the chosen 

news events you will be writing about?  

QUESTION20: Do you and your news editor plan together which pictures, graphics 

and videos will be proposed with the news story? 

QUESTION21: Do you and your news editor plan together which news stories will be 

pitched for which platforms, to establish deadlines and priorities?  

QUESTION22: Do you and your news editor constantly communicate on how the 

process of gathering news is progressing?  

QUESTION23: Do you inform your news editor when news reports are finished and 

sent? 

QUESTION24: Do you inform your news editor when a news story will not be written/is 

being cancelled?  

 

Section 8 

QUESTION25: In which provinces/province of parts of a province do you work?  
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QUESTION26: Describe your readers in terms of the following characteristics: i) Race. 

ii) Language. iii) Housing. iv) Job status: do most of them have a job or not? v) Access 

to basic services like water and electricity. vi) Average age. vii) Modes of transport.  

viii) Income. How did you establish these characteristics? 

QUESTION27: Describe people in your working area according to the following 

characteristics: i) Race. ii) Language. iii) Housing. iv) Job status: do most of them have 

a job or not? v) Access to basic services like water and electricity. vi) Average age. vii) 

Modes of transport.  viii) Income. How did you establish these characteristics? 

QUESTION28: Which political parties play an important part in your working area? 

How do you know that?  

QUESTION29: Which economic factors play an important part in your working area? 

How do you know that?  

QUESTION30: Which natural elements play an important part in jour working area? 

How do you know that?  

QUESTION31: What is the most important needs of i) your readers and ii) people living 

in your working area? How did you establish that?  

QUESTION32: What are the main traditions, faith, values and ideologies of i) your 

readers and ii) people living in your working area? How did you establish that?  

QUESTION33: What part does the demographic characteristics (mentioned in 

questions 26-27) of your readers, play when deciding on which news events you will 

be writing?  

QUESTION34: What part does the demographic characteristics (mentioned in 

questions 26-27) of people living in your working area, play when deciding on which 

news events you will be writing?  

QUESTION35: Which part does the political, economic and natural environment play 

respectively in deciding what will be written about in your news reports?  

QUESTION36: Which part does the needs, traditions, faith and ideologies of your 

readers and people living in your working area, play when deciding which news events 

you will be writing about?  

 

 




