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Opsomming 

Die digitale omwenteling het gelei tot die ontstaan van ’n kuberwêreld waarbinne veral mense 
in ryker lande toegang tot nuus op elke vasteland in die wêreld het. Sosiale-media-platforms 
soos Facebook en Twitter, asook interaktiewe nuuswebwerwe, maak dit nou vir Jan Publiek 
moontlik om ’n mening te lug én self nuus te genereer. Dalende sirkulasiesyfers by koerante 
lei tot kleiner nuuskantore waar ’n handjievol joernaliste dikwels nuus ál vinniger vir aanlyn 
nuuswebwerwe moet produseer, terwyl hulle terselfdertyd aan die verwagtinge van ’n 
toenemend meer betrokke lesers moet voldoen. In hierdie verkennende studie is gefokus op die 
uitdagings wat joernaliste in buitekantore in die gesig staar terwyl hulle ’n tegnologies 
veeleisende omgewing moet bestuur. Buitekantoorjoernaliste is ’n uitstekende onderwerp van 
navorsing hieroor, omdat hulle grootliks onafhanklik van die hoofkantoor werk en as’t ware 
hul eie nuusredakteurs is. Hul take is gevolglik uiters omvattend, omdat dit bykans elke aspek 
van nuusbestuur insluit – anders as in die geval van joernaliste in die hoofkantoor, waar die 
nuusredakteur hoofsaaklik verantwoordelik is vir die daaglikse nuusbestuur. Buitekantoor-
joernaliste moet dus nie net oor nuusbestuursvaardighede beskik om gehalteberiggewing te 
verseker nie, maar ook uitnemend wees in die praktiese toepassing van joernalistieke take. In 
hierdie studie is gefokus op dié kombinasie van vaardighede en take. Dit is gedoen deur die 
bestuurseise en take van joernaliste in buitekantore te ontleed en uiteen te sit deur ’n stelsel-
en-proses-gegronde benadering te volg, asook deur vraelyste en opvolgonderhoude. Die 
doelwit was om praktiese riglyne te identifiseer en te formuleer wat joernaliste in buitekantore 
kan help om hul kantore doeltreffend te bestuur sonder om gehalte in te boet. Dié riglyne word 
ook in hierdie artikel uiteengesit. Dit is ook nuttige werkswenke vir joernaliste in die algemeen, 
omdat dit so ’n wye veld van joernalistieke vaardighede en take dek. 

Trefwoorde: bestuur; buitekantoor; dagblad; gehalte; joernalistiek; prosesse; 
stelselbenadering; Suid-Afrika 
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Abstract 

Quality reporting in the satellite office of a South African daily newspaper 

The digital revolution created a cyberworld in which especially people in more affluent 
countries on all continents have access to news. Through interactive news websites and social 
media platforms such as Facebook and Twitter the general public can now voice their opinions 
and generate news. Newspapers’ declining circulation figures have led to smaller newsrooms 
where a handful of journalists often, at greater speeds, have to produce news for online 
platforms while catering to the expectations of increasingly involved audiences and 
maintaining high-quality output. 

This qualitative exploratory study focused on the challenges journalists in satellite offices of 
mainstream dailies in South Africa face while managing a technologically strenuous 
environment. Satellite journalists offer an excellent research opportunity because they mostly 
work independently from head office and often act as their own news editors. Their tasks are 
comprehensive, including as they do every aspect of news management, unlike the situation at 
head office, where the news editor is mainly responsible for managing the daily news budget. 
Satellite journalists therefore do not only have to have news management skills to ensure 
quality reporting, but also have to be excellent in the practical application of journalistic tasks. 

The research question relevant in this article was: How should satellite journalists manage their 
environments to ensure quality journalistic outputs? 

To answer this question the researchers aimed to determine which processes the satellite 
journalists of selected South African daily newspapers should implement to manage the quality 
of news output within the daily challenges in their organisations as well as the broader 
environment in which they work. The study further endeavoured to identify patterns in the 
subjective work methods of individual journalists to formulate practical guidelines for the 
process-based management of a satellite office that could promote effective and efficient 
management without compromising quality. Note that the aim was not to evaluate the quality 
of journalistic output. The researchers worked on the assumption that quality should be an 
outcome if certain processes and guidelines are followed. 

The combination of skills and tasks was investigated within the framework of systems theory 
by analysing the management challenges and functional tasks of journalists in satellite offices 
following a systems-and-process-based approach. A systems-and-process-based approach is 
particularly suitable to investigate media management. The approach recognises the 
relationship between the news organisation and the external environments, and identifies and 
investigates all the components that influence one another in the process of generating the 
outcome (i.e. quality news). The systems theory was therefore also relevant in this study about 
the processes in a satellite office. These offices function in the bigger system of their respective 
news organisations, as well as in the bigger societal context in which the newspapers and their 
websites operate. Diverse aspects linked to the daily working methods of satellite journalists 
within the context of the systems theory were identified by means of an intensive literature 
study. Further investigation involved using questionnaires and follow-up telephonic/e-mail 
interviews with participants to identify the relevant processes followed in managing a satellite 
office. 
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Two semi-structured, qualitative questionnaires with a total of 84 questions were compiled to 
gather data about the complex working methods of satellite journalists. The aim was to 
test/verify the theory about the elements and components necessary to ensure quality reporting 
and to identify similarities and differences between theory and practice. The researchers first 
identified five core tasks from the general literature, the key performance areas applicable to 
satellite journalists at the media conglomerate Media24, as well as preliminary interviews with 
selected participants. These core tasks (used as concepts and constructs in the data analysis) 
are self-management, creating a contact list, news generation, writing news, and sustained 
communication with the news editor. Guided by the theoretical assumption that processes are 
conducted within a system to reach specific goals, and that the processes consist of inputs 
transformed into specific outputs, the researchers subsequently identified the processes and 
sub-processes of the core tasks. The inputs were identified in the literature study and include 
resources, the individual and the environment. The questionnaire thus included questions about 
determining and reaching goals, planning, productivity, perspective and personality. 
Concerning the work environment, questions concentrated on demographic information, the 
economy, politics and the environment. The data was analysed using the concepts and 
constructs (tasks) identified and formulated. The researchers verified the theory in general, but 
added several processes/principles that the satellite journalists implement in practice. 

In general, the researchers found that participants seem to pay attention to all aspects necessary 
for efficient management, but often fail to execute these effectively. 

Under self-management, the researchers explored the processes satellite journalists should 
follow to deliver quality outputs (i.e. the news product). Aspects such as prioritising, planning, 
productivity, perspective and personality were investigated. The findings show that personal 
and professional goals are often intertwined, which could lead to burnout. Participants do reach 
news deadlines, but lack time-management capabilities and have trouble prioritising. Planning, 
which is part of the transformation phase in the self-management process, involves the amount 
of time spent on planning, method of prioritising (according to news values); allotting time to 
tasks. Participants tend to write about news where information is more readily available, e.g. 
on social media platforms. Most time is spent on news gathering (as a core task of a satellite 
journalist). Deficiencies identified include a lack of consultation with the news editor to help 
with planning and prioritising, and little pre-planning. This increases work stress and the ability 
to manage time effectively. 

The management of production aspects forms part of the transformation phase in the process 
of self-management. Responses show that interruptions frustrate participants, but in general 
they are able to manage this through reprioritising, postponing or delegating. Participants are 
able to distinguish between relevant methods of communication and apply these effectively. 
Deficiencies include effective office administration due to time and work pressures. Participants 
feel overwhelmed due to the volume of work resulting from the often large geographic areas they 
are expected to cover. They do know what standard of work is expected and when they do or 
don’t reach the standards, but most were vague in their responses about how to improve. 
Findings show that participants can control planning and prioritising, and the extent to which 
they are informed about what is happening in the environment. They rely on previous 
experience, but seldom ask for advice from the news editor. Although participants are assertive 
to a lesser or greater extent, they struggle with saying no, and look for validation from others. 
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Where compiling a contact list is concerned, all participants recognise the importance of this 
core task, and have extensive contact lists and keep these up to date. Most use cell phones and 
computers to store the information. The researchers found that participants rely heavily on 
traditional official news sources, but supplement by, e.g., using social media. News gathering 
takes place reactively, meaning that participants rely on what other media report on, and search 
for stories on social media platforms. Less than half the participants find unique stories by 
observing what is happening in their environment and paying attention to what people are 
talking about. Few also attend functions with the aim of finding unique stories. This indicates 
that exclusivity has become less important when it comes to news generation. 

News gathering starts where the process of news selection ends. Other inputs necessary for 
news gathering include physical resources such as a vehicle, computer and camera, and video 
equipment. The researchers found that participants have adequate equipment, and still use 
traditional methods to gather news, supplemented by new methods such as social media. All 
participants use technology, especially to gather visual material for stories. When writing 
stories, participants use different methods to structure information, and apply various story 
formats to the story type and platform. However, time constraints due to the 24/7 news cycle 
influence the extent to which stories are rewritten and polished, which has an influence on the 
quality of news output. 

Communication, especially with line managers, was identified as a problem area. Sustained 
communication with the news editor helps journalists to set goals, plan and re-evaluate the news 
process. Questions related to the frequency and nature of communication. Most participants 
indicated that they talk to news editors about the news budget, prioritising and developments 
regarding stories. Most make independent decisions about visual elements and which stories 
will be offered for which platforms. Stumbling blocks include a lack of time to discuss content 
and story angles, which could also influence quality. 

Another concern is a lack of solid knowledge/understanding regarding the geographical 
environment within which satellite journalists function. This includes demographic, political, 
economic and social knowledge and understanding. Most participants are well-informed about 
race and language in their communities, have reasonable knowledge of economic aspects such 
as income level and unemployment, but only superficial knowledge of aspects such as age and 
access to services. None of the participants had constructed an environmental profile of their 
regions and wider audience. They do, however, agree with the literature that audience needs 
and expectations have to be taken into account when taking news decisions. However, scant 
knowledge of the environment will have a negative influence on journalists’ ability to meet the 
needs and expectations effectively. 

Keywords: audience needs and expectations; news gathering; news management; news 
writing; process approach; quality journalism; satellite journalist; self-management; systems 
theory 

 

1. Inleiding 

Die joernalistieke landskap het die laaste dekades ’n omwenteling beleef soos nog nooit tevore 
nie, hoofsaaklik weens onbeperkte toegang tot inligting danksy die internet, en gevolglik 
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aanlyn nuus (Brants 2013:18–20; Quinn 2002:11). Dit het sowel die mediamark as joernaliste 
se benadering tot nuus drasties verander. 

Joernaliste ervaar tydsdruk soos nooit tevore nie en moet nuus nou binne minute skep soos dit 
gebeur, terwyl hulle op verskillende platforms vaardig moet wees (Porlezza en Russ-Mohl 
2013:45). Heinrich (2013:89–91) sê tereg die pas en skaal van verspreiding 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 
(Stovall 2005:131;122–3; Cole en Harcup 2010:11). Dít alles skep ook nuwe uitdagings wat 
gehaltejoernalistiek betref (Cole en Harcup 2010:11; Porlezza en Russ-Mohl 2013:45; McNair 
2013:78; Witschge 2013:162; Schoenbach en Van der Wuff 2014a:435–6). 

Akkuraatheidsnavorsing oor meer as 70 jaar in die VSA wys dat feite- en taalfoute toeneem 
(Porlezza en Russ-Mohl 2013:45). Die tradisionele filters om foute betyds te identifiseer, 
bestaan dikwels nie wanneer nuusinhoud vir die internet geskep word nie, omdat redigering 
aanlyn nie so ’n groot prioriteit blyk te wees nie. Trouens, Giddings (2017:6) sê die neiging 
om subredakteurs uit te faseer, blyk duidelik uit die aantal aanlyn artikels met wenke oor 
selfredigering vir joernaliste. Dít beklemtoon juis die belangrikheid van organisatoriese en 
professionele strukture om gehaltenuus te bly skep, ondanks ’n omgewing waarin elke Jan Rap 
en sy maat nuusverspreiders op veral sosiale platforms word. Hierdie sogenaamde burgerlike 
joernalistiek verhoog juis die behoefte aan opgeleide joernaliste om nuus wat uit alle platforms 
instroom, te kan beoordeel, verifieer en verpak (Stovall 2005:139; McNair 2013:77–81; 
Hanitzsch 2013:200). 

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 kompeterende voordeel van 
koerante is juis hul vermoë om nuus 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). Dié integriteit is ewe belangrik op digitale platforms, omdat 
dit waarskynlik toekomstige generasies se primêre, indien nie enigste nie, nuusbron sal wees. 

Die vraag is gevolglik hoe nuuskantore bestuur behoort te word om gehalte-uitsette te 
bewerkstellig. Swanepoel (2012:19) beklemtoon die belangrikheid hiervan: Die begrip 
gehaltebestuur vind neerslag op bykans alle terreine van die korporatiewe wêreld. Daar word 
voorts dus eers stilgestaan by die ontwikkeling van gehaltebestuur in die bestuurswese in die 
algemeen, voordat dit binne die konteks van joernalistieke bestuur bespreek word. 

 

2. Bestuur en nuusbestuur 

Cronjé, Du Toit en Motlatla (reds.) (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 besteding van produksiemiddele (insette). Hierdie skrywers 
wys in ooreenstemming met die stelselteorie (kyk 4.1 verder af) daarop dat alle verskynsels 
binne of buite die onderneming ’n invloed op die bogenoemde verlaging van koste of die 
verhoging van wins kan uitoefen, en dat die bestuurswese hom juis met dié vraagstukke besig 
hou (2000:32). Bestuur is dus die proses waardeur mense-, geld-, fisiese en inligtings-
hulpbronne gebruik word om ’n organisasie se doelwitte te bereik (Du Toit, Mol, Van Reenen 
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en Motlatla soos aangehaal deur Swanepoel 2012:50; Cronjé e.a. 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 e.a. (2000:32) verduidelik dat bestuur sentraal staan tot dié praktyke of aktiwiteite 
omdat juis die bestuursproses dit op dreef kry en doelgerigte optrede moontlik maak. Die 
kerndoel van bestuur is dus om gehalte en sukses te verseker. Dis ’n inherente, eeue oue 
sakebeginsel. Evans en Lindsay (2014:10–7) 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 goedontwikkelde 
boumetodes en prosedures, en presiese meetinstrumente (Evans en Lindsay 2014:10–7). 
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 e.a. (2000:118) en Garvin (soos aangehaal deur Swanepoel 2012:20) is die 
Total Quality Management-model, oftewel allesomvattende gehaltebestuursmodel (AGB) 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. 

AGB het hieruit ontwikkel en behels ’n verskeidenheid benaderings en prosesse om 
gehaltedienste en -produkte binne ’n organisasie te lewer (Swanepoel 2012:20–1). Dis in wese 
’n mensgefokuste bestuurstelsel wat gemik is op die voortdurende toename in verbruikers-
tevredenheid waarby alle werknemers op verskillende vlakke betrek word (Evans en Lindsay 
2014:17). Hier word, tipies in die tradisie van die stelselteorie, van die veronderstelling 
uitgegaan dat gehalteprodukte en -dienste gelewer kan word net indien die hele organisasie op 
elke vlak van die werksmag 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 AGB kan baie nuttig vir gemeenskapskoerante 
wees deurdat dit veral vir minder ervare nuuskantoorbestuurders duidelike en logiese 
prosesgegronde riglyne kan gee om in hul daaglikse 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 AGB-model gekyk word na spesifiek al die prosesse 
wat sulke joernaliste volg om gehalte-uitsette te verseker. AGB veronderstel dat elke werknemer 
moet streef na gehalte op elke vlak van aktiwiteit en proses wat gevolg word. Dit beteken dat 
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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. 

 

3. 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). Die dilemma met die begrip gehalte 
is egter dat dit uiters verwarrend kan wees, deels omdat dit ’n subjektiewe oordeel op grond 
van baie verskillende kriteria kan wees (Evans en Lindsay 2014:6). Konsultante en 
professionele sakelui slaag gevolglik selde daarin om ’n universele omskrywing van gehalte te 
gee, terwyl die betekenis van die begrip voortdurend verander soos wat die gehalteprofessie 
groei (Evans en Lindsay 2014:6). 

Binne die konteks van joernalistiek is gehalte ’n hoogs aanvegbare onderwerp, want daar is 
uiteenlopende standpunte oor hoe gehalte beoordeel behoort te word (Anderson, Ogola en 
Williams (reds.) 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 2012:35–7; 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 gevolglik 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 (2012:35–7) se opsomming van Garvin (1988:40–6) 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. 

3.1 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 van dieselfde 
gehalte wees, en 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. 

3.2 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 
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se behoeftes verskil. Kennis van 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 waarvan mense wil en moet 
kennis neem. 

Die verbruikersgegronde benadering is gepas wanneer gehalte binne die konteks van 
dienslewering beoordeel word. Rosen, Karwan en Schribner (2003:3) maak die stelling dat 
diens ’n belangrike mededingende 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. 

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 en Rosenstiel 2007:5). Tweissi, Suleiman en Al-Garallah (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 
rekening 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 e.a. 2015:61). 

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 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 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 leserstevredenheid 
volgens Evans en Lindsay (2014), Garvin (in Swanepoel 2012), Rosen e.a. (2003), Kovach en 
Rosenstiel (2007) en Tweissi e.a. (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 hier bo uiteengesit, kombineer die navorsers die vervaardigings- en 
verbruikers-/diensgegronde benaderings in die opstel van die volgende 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 sowel aan die teikenmark (verbruikers) as aan 
die beroep se verwagtinge oor gehalte voldoen. 
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Met die digitale oorgang is die beproefde sakemodel om onder druk gehaltejoernalistiek te 
verskaf. Nuwe denke is dus nodig in ’n joernalistieke era waar die beroep toenemend 
deelnemend word (Abrahamson 2010). 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. 

Die mikpunt van hierdie studie was om vanuit die teoretiese onderbou van die stelselteorie te 
kyk hoe buitekantoorjoernaliste die proses van nuusgenerering kan bestuur om gehalte-
beriggewing te bevorder. Riglyne is ook saamgestel vir doeltreffende nuusbestuur in die 
buitekantoor van ’n Suid-Afrikaanse dagblad. Die doel met die studie was nie om die gehalte 
van berigte te beoordeel nie. Die veronderstelling is dat gehalte ’n uitkoms behoort te wees 
indien bepaalde prosesse en riglyne gevolg word. 

3.3 Gehalte in die media 

Gehalte bly ’n sentrale vraagstuk in die joernalistiek en behoort op alle platforms gehandhaaf 
te word (sien Meyer 2010:223; Abrahamson 2010). 

Die antwoord op die vraag wat gehalte werklik is, is egter dikwels subjektief en 
konteksgebonde. Uit literatuur oor die onderwerp blyk dit dat sekere kernelemente algemeen 
aanvaar word as noodsaaklik vir gehaltejoernalistiek. Nikunen (2014:869–72) beskryf dit as 
“kollektiewe kulturele kennis” – ’n soort beroepsideologie waar daar konsensus is oor die 
“ideale” joernalis, en ’n ritualistiese proses waar ’n versameling waardes en kodes oor ’n 
tydperk gevorm word. Kortweg is gehaltejoernalistiek die manier waarop joernaliste hul werk 
verstaan en waarde daaraan heg. Heelwat studies wys ook dat daar in die joernalistiek ’n 
gedeelde professionele ideologie en tipiese waardestelsels bestaan, al is daar op sommige 
vlakke variasie (sien Deuze 2005:442–6; Pihl-Thingvad 2015:393). 

Volgens Kovach en Rosenstiel (2007:4–5) is in ’n reusestudie van 1997 tot 1999 in die VSA 
bevind dat daar sekere kernbeginsels in die joernalistiek is waaroor joernaliste saamstem én 
wat landsburgers na regte kan verwag. Uit dié navorsing het ook geblyk dat joernaliste hul 
werkswyses op byvoorbeeld verskillende platforms aanpas om dié beginsels en waardes te 
handhaaf. 

Die algemeen-aanvaarde eienskappe vir gehaltejoernalistiek kan soos in onderstaande hofies 
opgesom word (sien Scanlan 2000:6–12; Deuze 2005:447; Kovach en Rosenstiel 2007; 
Swanepoel 2012:1, 69, 88, 89–96,178; Ojetimi 2012; Anderson, Ogola en Williams 2014:21–3; 
Batsible 2014:37–41; Nikunen 2014:869–72; Schweiger en Urban 2014:823; Tweissi e.a. 
2015:55–78; Manda 2015:156–7; Pihl-Thingvad 2015:394–411; Press Council 2016): 

3.3.1 Akkuraatheid 

Akkuraatheid 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. Onakkuraathede veroorsaak 
dat die lesers vertroue in ’n nuusproduk verloor. Goeie bronne en verifiëring is nodig om 
akkuraatheid te bewerkstellig. 
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3.3.2 Tydigheid, nuutheid 

Onmiddellikheid, aktualiteit en spoed is inherente eienskappe van nuus. 

3.3.3 Verstaanbaarheid 

’n Logiese struktuur en duidelikheid is nodig om nuuskopie verstaanbaar te maak. 

3.3.4 Objektiwiteit 

Soos akkuraatheid word ook objektiwiteit allerweë as ’n kernelement van gehalte in 
joernalistiek beskou. Dis ’n ingewikkelde begrip 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 dat wanneer ’n berig nie op feite nie, maar op ’n mening of gerug gegrond is, 
dit duidelik so aangedui moet word. 

3.3.5 Geloofwaardigheid 

Hier gaan dit oor die inboeseming van vertroue. Geloofwaardigheid word gekenmerk deur ’n 
strewe na die waarheid, vermyding van onnodige skade (in die sin dat niemand onregverdiglik 
benadeel word nie, byvoorbeeld weens laster), die weerspieëling van ’n verskeidenheid 
stemme in die dekking van nuusgebeure, spesiale versigtigheid waar dit gaan oor kinders en 
kwesbare groepe, en onafhanklikheid. 

3.3.6 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 word, billik en op feite gegrond is. Kommentaar moet vry 
wees van kwaadwilligheid of oneerlike motiewe en moet alle beskikbare feite wat noodsaaklik 
is vir die saak ter sprake billik weerspieël. 

3.3.7 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 reg, persoonlike regte, 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. 

3.3.8 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 
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verantwoordelik omgegaan word met die aanbieding van berigte oor wreedheid, geweld en 
swaarkry. 

3.3.9 Openbare belang 

Die inhoud van berigte moet ’n geldige belang en belangrikheid vir landsburgers hê. Die reg 
op 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. 

3.3.10 Betekenisvolle, tersaaklike, volledige en onderhoudende inhoud 

Dit word bewerkstellig deur lesers te gee wat hulle wil hê (stories), wat hulle nodig het 
(inligting, vertolking, opvoeding en oorreding), asook dekking van nuusgebeure in die 
gemeenskap in die 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. 

3.3.11 Konteks en kousaliteit 

Daar moet voldoende konteks wees in die berig self of in ’n reeks verwante berigte sodat lesers 
die groter konteks kan verstaan. Die leser moet ook kan sien watter faktore alles meewerk in 
die gebeure of kwessies waaroor berig word. 

3.3.12 Vergelykbaarheid 

Berigte moet verskillende ideologiese perspektiewe bevat. Al die tersaaklike uitgangspunte in 
’n bepaalde konteks moet dus genoem en verstaanbaar verduidelik word. Wanneer byvoorbeeld 
oor ’n onderwerp soos groot doop geskryf word, moet verwys word na die standpunte daarvoor 
en daarteen, soos eerstehands verkry van voorstanders vir of teen die bepaalde kwessie. 

3.3.13 Omvattendheid 

Al die sleutelvraagstukke wat met ’n nuusonderwerp verband hou, moet in ’n berig of reeks 
berigte belig word. 

3.3.14 Vertolkende, diepgaande 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 iets 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. 
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3.3.15 Diensingesteldheid en waghondfunksie 

Die pers is ook daar om die samelewing te dien, hetsy as aktiewe versamelaars van inligting of 
as 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 hier noodsaaklik. 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 by uitstek gemoeid is met die verskaffing van 
plaaslike nuus in ’n bepaalde streek. 

3.3.16 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. ’n 
Onafhanklike, vry media beskerm joernaliste teen politieke en ekonomiese belange sodat dit 
nie die nuuskriteria en joernalistieke inhoud bepaal nie. 

Die intens mededingende hedendaagse media-omgewing waar die verhouding tussen ’n 
joernalis en sy lesers toenemend belangriker word, skep egter uitdagings om ’n fyn balans te 
handhaaf tussen die bogenoemde waardes en eise van die publiek (Schoenbach en Van der 
Wuff 2014a:433). Die mededingendheid van die mediamark is trouens volgens Brants 
(2013:21) die grootste oorsaak van swak prestasie onder baie joernaliste. Schweiger en Urban 
(2014) sluit hierby aan: Die vinnige pas waarteen nuus vir webwerwe vervaardig moet word, 
laat groter ruimte vir feitefoute asook onvolledige en bevooroordeelde nuus. 

 

4. Teoretiese raamwerk 

4.1 Stelselteorie 

Stelselteorie is as metateoretiese raamwerk vir die studie gebruik. Die Oostenrykse 
wetenskaplike Ludwig von Bertalanffy het die algemene stelselteorie in 1940 ontwikkel as ’n 
teorie oor die organisme as ’n oop stelsel (Hendrickson en Tankard 1997, soos aangehaal deur 
Swanepoel 2012:58). Von Bertalanffy het die ingewikkeldheid van ’n lewende (biologiese) 
stelsel beklemtoon, asook die verbondenheid van dele daarvan. Hy het geredeneer dat indien 
’n mens die aard van die dele verstaan, dit ook sal help om die aard van die objek of gebeurtenis 
as ’n 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 bestaande praktyke 
waar net op sekere aspekte van maatskappyfunksies in isolasie gefokus is (Cronjé e.a. 
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 e.a. 
2000:117). Dit het veral in die 1980’s gewild geword om bestuur vanuit dié oogpunt te beskou. 
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Volgens Luhman (2013:26–7) is die kern van die stelselbenadering 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 in die onmiddellike en wyer omgewing beïnvloed. 

4.1.1 Stelsels en omgewings 

’n Belangrike aspek van die stelselbenadering is hoe die verskillende soorte omgewings binne 
en buite die stelsel dit kan beïnvloed, onder meer die kompetisie, geografiese werklikhede en 
die kliënte se goedgesindheid (Swanepoel 2012:59). Dit kan wissel van faktore in die stelsel 
se onmiddellike taakomgewing soos hulpbronne om take te verrig, tot die makro-omgewing 
daarbuite wat faktore soos die politiek of ekonomie insluit (Cronjé e.a. 2000:65–6; Swanepoel 
2012:59, 114). 

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 en onbestendigheid tot 
gevolg het. Die buitekantoor van ’n dagblad is tipies ’n onbestendige omgewing weens eerstens 
die onvoorspelbare aard van nuus, en tweedens die groot invloed wat die omgewing op die 
nuusbestuursproses kan hê. Die buitekantoor van ’n dagblad vorm binne die konteks van die 
stelselteorie dus ’n oop stelsel wat deel vorm van en skakel met onder meer die groter 
maatskappystelsel (die hoofkantoor), asook die groter samelewing (Parsons 1991:5–6; 
Swanepoel 2012:64; Luhman 2013:43). 

Hier onder verskyn ’n skematiese voorstelling van die verskillende omgewings binne en buite 
’n organisatoriese stelsel wat dit kan beïnvloed (Figuur 1). 
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Figuur 1. Omgewings binne en buite ’n organisatoriese stelsel wat die stelsel beïnvloed 

’n Belangrike dryfkrag agter die funksionering van ’n stelsel is om sekere doelwitte te bereik. 
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4.1.2 Doelwitte en prosesse binne stelsels 

Doelwitte binne ’n stelsel word bereik deur die volg van bepaalde prosesse. Die drie 
grondliggende prosesse in ’n stelsel is soos volg (Swanepoel 2012:61; Cronjé e.a. 2000:37): 

• Insette (“inputs”), wat die verkryging van hulpbronne uit die omgewing, soos geld, 
fisiese fasiliteite, grondstowwe en mense (arbeid), behels. 

• Verwerking (“throughput”/“transformation”), wat verwys na die gebruik en verfyning 
van insette. Dié transformasieproses behels nie net die produksieproses (die 
omskepping van insette tot produkte of dienste) nie, maar ook die bestuursproses 
(Cronjé e.a. 2000:37). Die verwerking 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 omskep tot produkte en dienste 
aan die omgewing (Cronjé e.a. 2000:38). 

• Uitsette (“outputs”), die eindresultaat (produk/diens) wat na die omgewing (die 
gemeenskap) deurgevoer word (Cronjé e.a. 2000:37; Swanepoel 2012:61). 

Swanepoel (2012:21) meen ’n stelsel-en-proses-gegronde benadering is uiters geskik om 
mediabestuur te ondersoek: Dit erken die verhouding tussen die nuusorganisasie en die 
eksterne omgewing, en identifiseer en bekyk al die komponente wat mekaar tydens die proses 
van nuusskepping beïnvloed om die eindproduk/uitset te skep. Die stelselteorie as teoretiese 
vertrekpunt is dus ook gepas in hierdie studie oor die bestuur van prosesse in ’n buitekantoor. 
’n Buitekantoor is immers deel van die groter stelsel van die nuusorganisasie, asook die breër 
samelewingskonteks waarbinne die koerant en sy webwerf funksioneer. 

4.1.3 Nielineêre stelselbenadering vs. lineêre stelselbenadering 

In hierdie studie is spesifiek gefokus op prosesse as deel van die nielineêre stelselbenadering. 
Dié benadering is gevolg omdat dit so geskik is vir die ondersoek van onvoorspelbare en 
ingewikkelde verskynsels (Capra 2005:33–5; Walby 2007:454–5). 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 die uitset altyd die som van twee of meer 
insette sal wees. Die hele stelsel is dus gelyk aan die som van sy dele (Hardesty 2010). So ’n 
stelsel word in Figuur 2 hier onder voorgestel. 

’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, is veranderinge nie direk in verhouding tot insette nie, en kan 
wiskundige ontledings dit nie beskryf nie (Walby 2007:459). 

Die volgende kenmerke van nielineêre stelsels kan in die lig van bostaande geïdentifiseer word 
(Nowotny 2005:16; Capra 2005:34–5; Walby 2007:456; Cham en Johnson 2007; Reference 
for Business 2017): 

• Eenheid: Verskillende interafhanklike elemente en stelsels wat in wisselwerking met 
mekaar is en as ’n eenheid funksioneer. 
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• 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 wysig mekaar in reaksie op hul omgewing. Klein gebeure/insette kan 
groot gevolge hê. Toekomstige gedrag kan nie met sekerheid voorspel word nie. 

Dié beskrywing toon verskeie raakpunte met die kompleksiteitsteorie (Cilliers 2000:24–6). Die 
eienskappe van ’n komplekse stelsel kan soos volg opgesom word: 

• Dit bestaan uit ’n groot aantal elemente wat elk op sigself eenvoudig kan wees. 
• Dié elemente is in dinamiese wisselwerking met mekaar. Selfs al is sekere elemente net 

met party ander in wisselwerking, kan dit ’n rimpeleffek hê wat deur die hele 
organisasie uitkring. Die nielineêre karakter van die wisselwerking kan dus veroorsaak 
dat klein oorsake groot gevolge het, en omgekeerd. ’n Skynbaar onbenullige 
gebeurtenis of faktor het dus die potensiaal om alles te verander. Dit is deels omdat die 
geskiedenis, oftewel geheue van ’n komplekse stelsel bepalend is vir die funksionering 
daarvan: Die omvang van uitkomste word nie alleen deur oorsake binne die hier en nou 
bepaal nie, maar ook deur die groter/eksterne konteks en geskiedenis van die stelsel. 

• Dis ’n oop stelsel wat inligting of energie met sy omgewing uitruil. Die grense met die 
omgewing is gevolglik vaag en die stelsel is selde bestendig. ’n Oop-stelsel-organisasie 
(soos ’n nuuskantoor) kan dus nie onafhanklik van die konteks/omgewing waarbinne 
dit funksioneer, verstaan word nie. 

• Weens die ryk, dinamiese en nielineêre wisselwerking tussen elemente kan die stelsel 
se gedrag nie voorspel word deur die afsonderlike komponente te bestudeer nie. Dis ’n 
stelsel waarin die onverwagse verwag moet word. 

• Sulke stelsels is aanpasbaar. Hulle kan hulself intern herorganiseer sonder die ingrepe 
van ’n agent/faktore van buite. 

Botma (2016:102) wys op die toepaslikheid van kritiese kompleksiteitsteorie in joernalistieke 
opleiding: Die hedendaagse Suid-Afrikaanse media en gemeenskap is so ingewikkeld/kompleks 
dat die tradisionele benadering tot joernalistiek nie altyd meer toepaslik in postkoloniale  
Suid-Afrika is nie. Binne die raamwerk van kompleksiteitsteorie behoort joernaliste dus opgelei 
te word om beter binne ’n onseker samelewing te funksioneer en die arm, swart meerderheid se 
belange beter te dien. ’n Groter ontvanklikheid vir die verskeidenheid van en verskille tussen 
mense in Suid-Afrika is nodig om ongelykhede tussen mense en ongelyke toegang tot inligting 
te probeer herstel. Hierdie punt sluit aan by die argument in hierdie artikel dat die saamstel van 
’n omgewingsprofiel ’n belangrike hulpmiddel vir joernaliste kan wees om die verskeidenheid 
mense en kragte in hul omgewing beter te verstaan en in ag te neem (vgl. 5.4.4). Sien Figuur 3 
vir ’n skematiese voorstelling van ’n nielineêre/komplekse stelsel. 

Die uitdaging is om patrone in bepaalde prosesse binne die nuusorganisasie te vind, in 
wisselwerking met ander stelsels wat oorvleuel met dié van die nuusorganisasie. Dié studie 
was ’n poging om binne die konteks van ’n komplekse, nielineêre stelsel reëlmatigheid te vind 
in die uitvoering en bestuur van spesifieke prosesse in die buitekantoor van ’n dagblad wat 
eindelik meewerk om berigte van ’n goeie gehalte as uitset te verkry. Die bestuursproses maak 
doelgerigte optrede om gehalte en sukses te verseker, moontlik (Cronjé e.a. 2000:32). 
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Figuur 2. Lineêre stelsel 

 

Figuur 3. Nielineêre stelsel  
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5. Metodologie 

Volgens Bogdan en Taylor (1988:3) is metodologie die manier waarop 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 navorsings-
benaderings: Die feite en oorsake van samelewingsverskynsels word bepaal sonder 
inagneming van persepsies. Kwantitatiewe metodes soos statistiese ontleding word tipies 
gebruik wanneer ’n positivistiese benadering gevolg word. 

Die doel van hierdie studie was 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 organisasie én in die groter omgewing waarbinne hy werk. Die studie was 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 (Bogdan en Taylor 1998:3–4). Die hoofstrewe hier, in teenstelling 
met die kwantitatiewe benadering, is om die beweegredes te verstaan agter dit 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. 

’n Kwalitatiewe studie kan betroubaar en geldig wees net 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 2014:481–3). Geldigheid weer het te doen 
met die mate waarin die navorser se uitbeelding of konstruksie van die werklikheid empiries 
gegrond is (Flick 2014:483). Die aanname hier is dat die realiteit onafhanklik van persepsies, 
interpretasies of die aanbieding daarvan bestaan. 

Denzin en Lincoln (2000:582), Willis (2007:165–7; 216–20), Swanepoel (2012:25) en Flick 
(2014:483–6) 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. 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). 
Kommentaar en gevolgtrekkings wat uit al hierdie bronne en metodes verkry word, 
moet sin maak en ’n samehangende geheel vorm. Die navorser oortuig dus nie deur 
statistieke nie, maar met ’n argumentasielyn wat geskep is deur die gebruik van 
verskillende bronne en metodes. In die meestersgraadstudie waarop hierdie artikel 
gegrond is (Cilliers 2018), is dit verkry deur ’n omvattende konseptualiseringshoofstuk, 
’n literatuurstudie en uiteensetting van metodes, wat as ’n grondige vertrekpunt gebruik 
is vir bevindinge en gevolgtrekkings. 
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• Dit moet met bestaande bevindings oor die onderwerp ooreenstem 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 gevolg-
trekkings te staaf, het deel gevorm van die empiriese ontleding, slot en gevolgtrekking 
van die studie. 

• Die navorsingsinstrumente moet meet wat dit veronderstel is om te meet. In die 
oorspronklike studie is breedvoerig hieraan aandag gegee (Cilliers 2018:64–75). 

• 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, of deurdat die studie die ontwikkeling van toekomstige 
situasies voorspel. Die studie moet dus nuttige toepassingsriglyne kan verskaf. In 
hierdie studie is ook aan al dié aspekte voldoen, onder meer in die manier waarop data 
uit die praktyk versamel is en bestudeer en gebruik is om praktiese riglyne op te stel. 

• 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. 
Dit is wel in hierdie studie gedoen. 

• ’n Behoorlike proses van data-ontleding. Hier moet duidelik onderskei word tussen wat 
die deelnemers gesê het en waar die navorser se interpretasie daarvan begin. Ook 
hierdie aspek het in die oorspronklike studie aandag geniet deur ’n breedvoerige 
ontleding van die data wat uit vraelyste en opvolgonderhoude verkry is. 

Die fokus in hierdie studie het geval op buitekantoorjoernaliste, teenoor vryskutjoernaliste en 
gemeenskapskorrespondente (hoofsaaklik niejoernaliste wat sporadies nuusbydraes voorsien). 
Die kernverskil tussen buitekantoorjoernaliste enersyds en vryskutjoernaliste en gemeenskaps-
korrespondente 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, moes 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. Onder meer handboeke, akademiese tydskrif- en 
internetartikels, asook tersaaklike proefskrifte en verhandelings is in die literatuurstudie 
geraadpleeg, soos verkry van onder meer die volgende databasisse: GoogleScholar, Noordwes-
Universiteitsbibliotekekatalogus, 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. 
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Die soekwoorde streekskorrespondente en streekskantoor op GoogleScholar het ’n wye 
verskeidenheid resultate opgelewer wat meestal nie gepas was vir die fokus van hierdie studie 
nie. Dié terme het byvoorbeeld studies oor korrespondente in ander velde as die media en ook 
in verskillende soorte mediavelde opgelewer. Binne die joernalistieke konteks word die woord 
korrespondent dikwels gebruik om ook na mense te verwys wat nie vas aangestel is nie, in die 
buiteland of vir plaaslike koerante in streke werk. Nie een van hierdie kategorieë het die 
spesifieke groep joernaliste wat in hierdie studie ondersoek is, ingesluit nie, hoewel daar 
natuurlik raakpunte is in die werkswyses van buitekantoorjoernaliste aan die een kant en aan 
die ander kant streekskorrespondente wat nie vas aangestel is nie, asook joernaliste by plaaslike 
koerante. Geen spesifieke studie oor joernaliste soos in die werksdefinisie hier onder 
gedefinieer, kon egter gevind word nie. 

Dit was gevolglik nie moontlik om ’n definisie van buitekantoorjoernaliste uit die bestaande 
literatuur saam te stel nie. Daarom is daar 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 en 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 en 
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 en 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 en Gouws 2010:500) definieer ’n joernalis as 
iemand wat redaksiewerk doen en bydraes vir ’n publikasie lewer, veral ’n koerant. ’n Dagblad 
is volgens die HAT ’n koerant of ’n nuusblad wat elke weekdag verskyn (Odendal en Gouws 
2010:141). 

Werksdefinisie: Uit bostaande word die groep mense (buitekantoorjoernaliste) wat in hierdie 
studie bestudeer is, soos volg gedefinieer: Een persoon wat permanent/vas aangestel is om 
bydraes (berigte) te skryf vir ’n koerant wat elke weeksdag in Suid-Afrika verskyn, vanuit ’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 neem wat tradisioneel eerder 
deur die nuusredakteur geneem word. 

’n Nie-ewekansige, doelbewuste steekproef is gedoen om buitekantoorjoernaliste in Suid-
Afrika te identifiseer wat voldoen aan die werksdefinisie hier bo. In dié verband wys Du Plooy 
(2009:108) 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 homogeen die populasie is wat ondersoek word, hoe kleiner hoef die steekproef te 
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wees (Du Plooy 2009:110). Sulke studies is dikwels meer kwalitatief, soos hierdie studie. 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/deelnemer gekies te word nie. 

Een manier om ’n nie-ewekansige steekproef te trek, is die doelbewuste steekproef (Du Plooy 
2009:122–3). Bailey (1994:96) sê in sulke gevalle gebruik die navorser sy 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 (2009:122–3) sê voorts hierdie werkswyse is geskik wanneer 
inligting oor ’n klein teikengroep ingesamel word, wat die geval in hierdie studie is. 

Met die aanvang van die studie in 2015 het 13 buitekantoorjoernaliste in Suid-Afrika aan die 
reeds genoemde definisie vir die doel van hierdie studie voldoen. Een van hulle was die 
hoofnavorser, Susan Cilliers, wat nie aan die studie kon deelneem nie. Altesame 8 uit die 13 
het aanvanklik ingestem om aan die studie deel te neem, 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. 

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. 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 sodoende formeel ingestem om aan die studie deel te neem. 
Die deelnemers is ook verseker dat hul identiteit nie in die studie bekend gemaak sou word nie. 
Hiermee is dus aan die etiese vereistes voldoen, deurdat die deelnemers vooraf voldoende ingelig 
is oor die doelwitte, verwagtinge en voorwaardes vir die studie. Hulle is ook ingelig dat hul 
deelname vrywillig moet wees en anoniem is en hulle in enige stadium aan die studie kon onttrek. 

Vir die doel van hierdie studie is slegs Engelse en Afrikaanse algemene-nuus-dagblaaie in 
Suid-Afrika 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. Die 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. Redakteurs of nuusredakteurs by die publikasies wat wel 
aan die definisie vir hierdie studie voldoen het, 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 kon wees. Hy het egter net die eerste vraelys 
beantwoord. 
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• The Star: Dié koerant het geen satellietkantore of buitekantoorjoernaliste nie. 
• Beeld: Hier is vier buitekantoorjoernaliste, van wie een die navorsers een is, wat nie 

self aan die studie kon deelneem nie. Die redakteur en die ander drie 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 
baie waardevolle insette lewer, omdat hy voor sy aftrede meer as 30 jaar ervaring as ’n 
joernalis gehad het, waarvan meer as 10 jaar aan die stuur van ’n buitekantoor was. 

• Die Burger: Hier is nie buitekantoorjoernaliste wat aan die definisie voldoen nie. Daar 
is wel satellietkantore in o.a. George en Stellenbosch waar meer as een joernalis werk. 

• Volksblad: Hier is twee buitekantoorjoernaliste en een voormalige buitekantoor-
joernalis wie se toesighouers/redakteurs toestemming gegee het dat hulle aan die studie 
mag deelneem. Die joernaliste self het ook ingestem. Die voormalige buitekantoor-
joernalis 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. Ons het dus gemeen dat 
die voormalige joernalis ’n sinvolle bydrae sou kon 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. Een 
joernalis voldoen egter wel aan die definisie. Hy beman ’n eenmankantoor in Pretoria 
en dek nuus in dié stad asook in dele van Limpopo, Mpumalanga en Noordwes. Hy en sy 
nuusredakteur het albei toestemming gegee dat hy ’n respondent in die studie kon 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 gehad wat geskikte deelnemers vir die studie kon 
wees. Nie een van hulle wou aan die studie deelneem of redes verskaf vir 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. 

5.1 Literatuurstudie 

Die metateoretiese raamwerk is deur middel van ’n omvattende literatuurstudie uiteengesit, en 
verskeie aspekte wat betrekking het op die dagtaak van ’n buitekantoorjoernalis binne die 
konteks van die stelselteorie, is uit die literatuur geïdentifiseer. Vraelyste, dokumente en 
opvolgonderhoude met die deelnemers is aanvullend tot die literatuurstudie gebruik om die 
tersaaklike prosesse in die bestuur van ’n buitekantoor te identifiseer. 

5.2 Kwalitatiewe vraelys 

Twee semigestruktureerde, kwalitatiewe vraelyste is opgestel met voorafgeformuleerde vrae 
waaroor die deelnemers vryelik kon praat en uitwei (Denzin en Lincoln 2000:649–53;  
Du Plooy 2009:198–9). Die metode is geskik om begrip te verkry van ’n individuele of 
groepsperspektief, byvoorbeeld om te beskryf hoe mense te werk gaan (Denzin en Lincoln 
2000:646; Du Plooy 2009:108; 198–9). Só kon binne die konteks van hierdie studie begrip 
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verkry word oor ingewikkelde gedrag van buitekantoorjoernaliste sonder voorafbepaalde 
kategorieë wat die ondersoek kon inperk (Denzin en Lincoln 2000:649–53). 

Die volgende stappe is gevolg om die twee vraelyste met altesame 84 vrae op te stel: 

• Stap 1. Buitekantoorjoernaliste se vyf kerntake is eerstens uit literatuur oor die kerntake 
van joernaliste in die algemeen geïdentifiseer. Geen soortgelyke studie is tevore oor 
buitekantoorjoernaliste gedoen nie – ’n Nexus-soektog kon geen studie opspoor wat die 
vraagstuk van die bestuur van nuusprosesse in die buitekantooropset van ’n dagblad 
ondersoek nie. 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, 
asook voorlopige onderhoude met van die deelnemers. Die vyf kerntake is selfbestuur, 
die saamstel van ’n kontaklys, nuusgenerering, die skryf van nuus/berigte, en 
voortdurende kommunikasie met die nuusredakteur. 

• Stap 2. Die verskillende prosesse en, waar toepaslik, subprosesse betrokke by elk van 
die vyf geïdentifiseerde kerntake is uit verskillende literatuurbronne geïdentifiseer. 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 tot bepaalde uitsette verwerk word. 

• Stap 3. Insette wat nodig is vir die uitvoer van die prosesse wat in stap 2 geïdentifiseer 
is, is voorts deur middel van ’n omvattende literatuurstudie geïdentifiseer. Dit sluit in 
hulpmiddele, die individu en die omgewing. Hier is gefokus op hulpmiddelle soos 
diensvoorwaardes en infrastruktuur. By die individu is geen vrae opgestel om gehalte 
van berigte as sulks te meet nie, maar wel met betrekking tot aspekte van selfbestuur, 
soos die bepaling en bereiking van doelwitte, beplanning, produktiwiteit, perspektief 
en persoonlikheid. Wat die omgewing betref, is vrae geformuleer rondom aspekte in 
die omgewing waarop joernaliste ag behoort te slaan, soos demografiese inligting, die 
ekonomie, politiek en omgewing. 

• Stap 4. Die verskillende aspekte waaruit die geïdentifiseerde kerntake, prosesse en 
hulpmiddele bestaan, is gebruik om ’n semigestruktureerde vraelys op te stel. Die wye 
omvang van dié elemente en komponente het daartoe gelei dat altesame 84 vrae 
geformuleer is. Die vrae is tussen twee vraelyste verdeel, een met 48 vrae en een met 
36 vrae. Die doel met die vraelyste 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 dit wat sulke joernaliste in die praktyk doen. Die vraelyste 
was dus daarop gemik om die teorie te toets en te verifieer en so ooreenkomste en 
verskille tussen teorie en praktyk te identifiseer. 

5.3 Opvolgonderhoude 

Semigestruktureerde, een-tot-een-onderhoude is 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 beantwoord te kry. Die terugvoer was ook bevredigend. 
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5.4 Data-ontleding 

’n Kwalitatiewe ontleding van die deelnemers se terugvoering is gedoen aan die hand van die 
geïdentifiseerde kerntake, prosesse en insette wat in die vraelyste getoets is. By elk van hierdie 
aspekte is telkens geëvalueer waar die terugvoering van die deelnemers ooreenstem of nié 
ooreenstem nie met dit wat die literatuur oor die geïdentifiseerde aspekte sê. Die literatuur is 
grootliks bevestig, maar in die antwoorde wat die deelnemers verskaf het, het bykomende 
prosesse of beginsels wat die joernaliste toepas, na vore gekom. Uit die antwoorde op die vrae 
kon ook tekortkominge geïdentifiseer word waar buitekantoorjoernaliste veral weens werk- en 
tydsdruk nie optimaal kan funksioneer nie. 

Die data-ontleding was baie omvattend. Dit word vervolgens in verkorte formaat uiteengesit, 
aan die hand van konsepte en konstrukte (take) wat geformuleer is. 

5.4.1 Konsep 1: Die nuusproduk 

Vrae is geformuleer om die prosesse te ondersoek wat buitekantoorjoernaliste behoort te volg 
om berigte van goeie gehalte (die nuusproduk) te lewer. Hierdie prosesse is as bepaalde take 
geformuleer. Dié take is die konstrukte wat gebruik is om vrae op te stel. 

5.4.1.1 Konstruk 1: Selfbestuur 

Vrae is geformuleer op grond van die verskillende geïdentifiseerde elemente (uit die literatuur) 
van selfbestuur. Die volgende bronne is gebruik om dié elemente te identifiseer: Timm 
(1998:16–75); Cronjé e.a.(2000:105, 122); Evans en Lindsay (2014); Raffoni (2005:17); 
Michelman (2005:29, 121); Billington (2005:39, 43); Von Hoffman (2005:50–1, 47); 
McFarland (2005:82–3); Stauffer (2005:127–8, 134–7); Croft (1996:2, 5, 7, 10–2, 32–3, 41, 
43, 45, 49–53, 98–9, 171); Lewis (1995:36–7, 69, 72, 117, 158–9, 186–91); Steyn (2006:340–
55); Coulter en Robbins (2005:458–60); Swanepoel (2012:55–7) en Drucker (2006:3–4). 

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. 
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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 AGB-benadering om gehalte/prestasie te bestuur (sien afd. 

2): 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, 

lesers 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. 

Element 1. Die bepaling en behaling van doelwitte 

Dié 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 vrae 
hieroor is ook probeer om vas te stel hoe hulle ’n balans handhaaf tussen die bereiking van hul 
persoonlike en professionele doelwitte. Vrae is ook hier gevra om te bepaal 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, of die resultaat 
gemeet kan word en of die deelnemers ’n sperdatum het vir die bereiking van hul doelwitte. 

Ontleding en bevindings 

Uit die ontleding van die data wat in die vorm van antwoorde op dié vrae verkry is, is die 
volgende gevolgtrekkings gemaak: 
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• 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 tekortkoming 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 
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. 

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. (Deelnemer 1 (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) 

’n Ander deelnemer beskryf só hoe sy haar persoonlike doelwitte 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 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) 
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Dieselfde 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) 

Element 2. Beplanning 

Beplanning is deel van die verwerkingsfase in die selfbestuursproses. Vrae is geformuleer om 
te toets of die deelnemers wel die geïdentifiseerde riglyne vir goeie beplanning volg en 
spesifiek hoe hulle dit doen. Die vrae het onder meer ingesluit wanneer en hoe die werkdag 
beplan word; hoeveel tyd elke dag aan beplanning bestee word; watter riglyne gevolg word om 
te besluit watter take eerste gedoen gaan word; watter na ’n latere stadium uitgestel kan word 
en watter heeltemal gelos kan word; asook hoeveel tyd aan watter take bestee sal word. 

Ontleding en bevindings 

Uit die antwoorde op die vrae oor beplanning blyk prioritisering op grond van ’n skerp nuussin 
danksy ervaring ’n kernvaardigheid te wees wat ’n buitekantoorjoernalis moet hê om alle 
aspekte van beplanning te bestuur. Die deelnemers se terugvoering in geheel op al die vrae hier 
bo bevestig die belangrikheid van die verskillende stappe betrokke by beplanning, soos uit die 
literatuur geïdentifiseer is. 

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 in 
tersaaklike literatuur dat joernaliste meer geneig is om te skryf oor gebeure wanneer inligting 
daaroor geredelik beskikbaar is, byvoorbeeld op sosiale platforms. 
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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. Dit is positief, omdat die insameling van 
nuus een van die kerntake van ’n buitekantoorjoernalis is. 

Tekortkominge 

• 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 buitekantoor-
joernaliste 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 byvoorbeeld daartoe lei dat werk onnodig gedoen word. 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 is nie. 

Element 3. Produktiwiteit 

Die bestuur van produksie-aspekte is deel van die verwerkingsfase in die proses van 
selfbestuur. Vrae hieroor was daarop gemik om te toets hoe deelnemers die geïdentifiseerde 
aspekte van produktiwiteit bestuur. Dié vrae het onder meer ingesluit hoe onderbrekings 
bestuur word; hoe bestaande en inkomende dokumente bewaar word; watter kommunikasie-
metodes (byvoorbeeld telefone of e-pos) onder watter omstandighede gebruik word; onder 
watter omstandighede take uitgestel word; en faktore wat veroorsaak dat die deelnemers oorlaai 
voel. 

Ontleding en bevindings 

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. 
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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 kon 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 te bestee. 

• Uitstel van take: Dit kan dalk beter bestuur word deur sowel die emosionele as die 
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 met prioritisering help. 

• Gevoelens van oorlading, oorweldiging: Die hoofrede hoekom joernaliste in 
buitekantore oorlaai voel, is dat 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 moet word. 

Uit die bostaande ontleding is dit duidelik dat produktiwiteit in die buitekantoor van ’n Suid-
Afrikaanse dagblad bedreig word 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 
spesifieke omstandighede waarin ’n buitekantoorjoernalis hom of haar bevind. 

So ’n joernalis is alleen verantwoordelik vir nuusdekking in ’n groot gebied vanuit ’n eenman-
kantoor 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 noodsaak om nuus ál vinniger aanlyn te 
produseer vir nuuswebwerwe te midde van personeelverminderings 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. 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 
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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) 

Die deelnemers het hul versuim om dokumente behoorlik op datum te hou en te liasseer soos 
volg 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) 

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) 

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) 

Element 4. Beheer 

Hierdie element gaan oor beheer binne die konteks van prestasie. Vrae hieroor was dus daarop 
gemik om vas te stel watter stappe die deelnemers doen om hul prestasie te bestuur. Dit vorm 
deel van die verwerkingsfase in die proses van selfbestuur. Die verskillende aspekte betrokke 
by beheer binne dié konteks is ook uit toepaslike literatuur geïdentifiseer. 

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. 

Ontleding en bevindings 

Al die deelnemers weet baie goed watter standaard werk van hulle verwag word en erken nie 
maklik dat hulle nie daaraan voldoen nie. Hul hanteringsmeganismes indien hulle wel miskien 
nie aan die verwagte standaard voldoen nie, is gevolglik beperk en behels nie doelgerigte 
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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 
tekortkoming 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 
tekortkoming, veral ten opsigte van opskerping oor die nuutste tegnologie wat dikwels in die 
joernalistieke omgewing, veral met betrekking tot aanlyn eise, benut word. 

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. 

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) 

Element 5. Perspektief 

Die definisie van perspektief binne die konteks van selfbestuur is spesifiek in watter mate 
individue voel hulle het beheer oor hul omgewing en dit wat met hulle gebeur. Perspektief is 
’n belangrike inset in die proses van selfbestuur. Vrae is hieroor opgestel om te toets watter 
stappe joernaliste volg om hul perspektief doeltreffend te bestuur. Van die vrae was 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. 

Ontleding en bevindings 

Al die deelnemers het aangedui dat daar aspekte in hul omgewing is waaroor hulle in ’n 
mindere of meerdere mate beheer het, maar ook aspekte waaroor hulle geen beheer het nie. 

Vyf deelnemers meen hulle het beheer oor die 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: 
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• Beplanning. 
• Wees ingelig oor wat in die omgewing gebeur. 
• Bestuur dit wat gebeur. 
• Prioritisering. 
• 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) 

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 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. 

Element 6. Persoonlikheid 

Persoonlikheid is een van die insette in die proses van selfbestuur. Persoonlikheid is uiteraard 
’n komplekse konsep. 

Ontleding en 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. 
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Die deelnemers ondervind almal meestal die volgende struikelblokke om selfhandhawend op 
te tree: 

• Sukkel om nee te sê. 
• Oordrewe pligsbesef. 
• Soeke na goedkeuring. 
• Vrese om ander teleur te stel. 

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) 

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. 

Een deelnemer verwoord sy reaksie 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 lesers 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) 

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. 
Kursusse, berading of gonsgroepe om doeltreffende metodes te vind om spanningsvolle 
situasies of mense te hanteer wanneer dit moet, kan voordelig wees. 

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) 

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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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) 

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. 

Van die deelnemers verwoord hul ervaring met perfeksieverlamming soos volg: 

Soms (stel ek uit), 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) 

Die deelnemers se terugvoering oor die verskillende persoonlikheidsaspekte betrokke by 
selfbestuur beaam die literatuur dat dié aspekte ’n belangrike rol in selfbestuur speel. 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 tekortkoming. Buitekantoorjoernaliste behoort meer gereeld 
gebruik te maak van professionele hulp om hulself beter te bestuur en die gehalte van hul werk 
sodoende te verbeter. 
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Figuur 4. Selfbestuur as ’n proses 

5.4.1.2 Konstruk 2: Saamstel van ’n kontaklys 

Vrae hieroor 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 ook, meer spesifiek, 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. 

Ontleding en bevindings 

Al die deelnemers het uitgebreide kontaklyste (as uitset) wat oor jare opgestel is. Dit bevat 
duisende nommers van verskillende mense en instansies. 

Die deelnemers is deeglik bewus van die belangrikheid van ’n kontaklys en hou dit so volledig 
en op datum soos 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 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 hardekopie. Hier is ’n tekortkoming: Meer behoort dit ook 
in hardekopie 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 boonop 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 tekortkominge 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. 

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 
buitekantoorjoernalis in 
staat stel om berigte van 
'n goeie gehalte te lewer. 



 LitNet Akademies       Jaargang 17, Nommer 1, 2020, ISSN 1995-5928  

 
 

 114 

 

Figuur 5. Saamstel van ’n kontaklys as proses 

5.4.1.3 Konstruk 3: Nuusgenerering 

Dié kerntaak/proses behels verskeie aktiwiteite wat uitgevoer word om inligting/insette te 
verkry wat uiteindelik verwerk word om ’n nuusberig te skryf. Dit 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. 

Element 1. Nuusseleksie 

Uit Strömbäck, Karlsson en Hopmann (2012:718) se studie onder 1 187 Sweedse joernaliste 
blyk verskillende insette nodig te wees voordat besluit word waaroor berig gaan word: 

• Nuuswenke van verskillende bronne. 
• Mediaverklarings. 
• Nuus waaroor reeds in ander media berig is. 
• Onderwerpe wat op sosiale platforms (aanlyn) bespreek word. 
• Beskikbare foto’s. 
• Video’s 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 e.a. (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 6) 
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 op sosiale platforms (aanlyn) bespreek word, 
hoe groter die kans dat daaroor geskryf gaan word. 
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Vrae was daarop gemik om te toets of die aspekte hier bo ook ’n rol speel by 
buitekantoorjoernaliste se nuusseleksieproses, en waar moontlike tekortkominge bestaan. 

Ontleding en bevindings 

Buitekantoorjoernaliste se vernaamste nuusbronne is in die digitale era steeds baie tradisioneel 
(polisie, gemeenskap, politici). 

Een deelnemer verwoord dit so: 

Die beste wenke kom van kontakte met wie ek al jare ’n pad stap. Dan is regerings-
departemente 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) 

Dit bevestig 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. 
Die feit dat die deelnemers in hierdie studie steeds sterk op tradisionele nuusbronne fokus, staaf 
ook die bevindings van Van Leuven, Deprez en Raeymaeckers (2014:552) se studie waarin 
vasgestel is dat Belgiese joernaliste steeds hoofsaaklik op amptelike bronne steun om nuus 
bekend te maak 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 e.a. (2012:718) se bevindings in hul studie onder duisende Sweedse 
joernaliste dat sosiale media ’n belangrike bron van nuus is. 

Dit skep egter ook tekortkominge, 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 tekortkoming hier is dat so min van hulle 
noem dat hulle geleenthede of funksies bywoon met die doel om dalk daar unieke stories te 
vind. 

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) 

Hieruit kan afgelei word dat die groot aanbod van nuus wat reeds in ander media en die sosiale 
media beskikbaar is, die nadeel het 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 die lesers van die buitekantoorjoernalis sal spreek. Dis 



 LitNet Akademies       Jaargang 17, Nommer 1, 2020, ISSN 1995-5928  

 
 

 116 

om hierdie rede ook belangrik om jou lesers te ken en te weet watter unieke stories tot hulle sal 
spreek. 

Dit blyk dat die sterkste oorweging onder deelnemers wanneer hulle besluit waaroor hulle gaan 
berig, dié dinge is wat hulle meen vir hul lesers interessant en belangrik is om te weet. Die 
impak wat gebeure op veral die lesers het, is dus die belangrikste oorweging. Dit bevestig weer 
eens die belangrikheid van ’n goeie kennis van die lesers. Nuus is immers ’n diens wat in mense 
se behoeftes moet voorsien, 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 wanneer 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 e.a. (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 voorafbeskik-
baarheid 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 hier bo blyk dit dat die deelnemers die meeste van die beginsels oor 
nuusseleksie soos in die literatuur geïdentifiseer, handhaaf, 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. 

 

Figuur 6. Proses van nuusseleksie as eerste subproses van nuusgenerering 

Element 2. Nuusinsameling 

Die nuusinsamelingsproses begin 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 
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onderhoud te dokumenteer. Die resultaat of uitset van hierdie proses is al die ingesamelde 
inligting soos verkry deur die onderhoudvoering en visuele komponente. 

Vrae hieroor was daarop gemik om vas te stel watter van die (fisiese) hulpmiddels hier bo en 
ander waaroor dalk nie gevra is nie, asook joernalistieke vaardighede, deelnemers gebruik as 
insette in die proses van nuusinsameling. Hierdie vaardighede, soos deelnemers se oorredings-
vermoë, 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. 

Ontleding en bevindings 

Die bevindings van Van Leuven e.a. (2014:552) 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 ander 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 dit dat hulle goed toegerus is en meestal alles gebruik: 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’s. 

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 Tekortkoming 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. 

 

Figuur 7. Proses van nuusinsameling as tweede subproses van nuusgenerering 

  

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



 LitNet Akademies       Jaargang 17, Nommer 1, 2020, ISSN 1995-5928  

 
 

 118 

5.4.1.4 Konstruk 4: Skryf van nuus 

Die proses om nuus te skryf, behels die volgende, in hierdie volgorde (Scanlan 2000:60–103): 

Hierdie aktiwiteite word in die volgende volgorde voorgestel (in die aangehaalde literatuur 
hier bo): 

• Skryf ’n eerste weergawe uit die ingesamelde inligting en verifieer dan feite waaroor 
nog twyfel 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. 

Vrae hieroor is geformuleer om te probeer vasstel of die deelnemers wel ’n spesifieke, 
stapsgewyse metode volg wanneer hulle berigte skryf, en of dit ooreenstem met Scanlan (2000) 
se voorgestelde stappe hier bo. 

Ontleding en bevindings  

Die deelnemers se terugvoering bevestig die beginsels oor die skryf van nuus soos uiteengesit 
in die literatuur waarna hier bo 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 deurdat dieselfde beginsels vir gehalte in 
joernalistiek nog geld, ongeag nuwe platforms wat verskyn (Schoenbach en Van der Wuff 
2014a:445). Nog ’n metode wat hulle toepas, is om die berig chronologies te orden. 

Die deelnemers is egter ook buigsaam ten opsigte van die struktuur van berigte. Dié 
buigsaamheid word toegepas wanneer verskillende soorte 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 goedgeskrewe 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. 

’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. 
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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 verhaas 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, maar wat as nuttige opleidingswenke vir alle joernaliste gebruik 
kan word. Een deelnemer het byvoorbeeld ’n baie interessante metode, naamlik die 
sogenaamde duisendpootmetode, 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. 

Indien 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. 

 

Figuur 8. Proses van skryf van nuus 

5.4.1.5 Konstruk 5: Voortdurende kommunikasie met die nuusredakteur 

Voortdurende kommunikasie met die toesighouer van ’n buitekantoorjoernalis help met die 
stel van doelwitte, beplanning en herevaluering van die nuusproses. 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. 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. 

Vrae hieroor 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. 

Ontleding en bevindings 

Die meeste van die deelnemers praat gereeld oor die volgende aspekte met hul nuusredakteurs: 

• 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. 

Insette
Al die ingesamelde 
inligting en visuele 

elemente om die berig te 
skryf en aan te bied

Verwerking
Skryf eerste weergawe, 
verifieer, herskryf, lees 

weer, kontroleer 
grammatika, spelling en 

styl, tydraam.

Uitset
Berig wat teen 

voorgeskrewe spertyd 
gelewer word
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• Wanneer daar groot, nuwe verwikkelinge met bestaande stories is of belangrike nuwe 
stories inkom. 

• Sodra ’n nuusberig klaar geskryf en deurgestuur is. Oor die algemeen laat weet 
buitekantoorjoernaliste hul nuusredakteur direk dat ’n berig gestuur is, 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 bespaar 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 buitekantoor-
joernaliste daagliks hieroor moet besluit, neem vier uit die sewe deelnemers self 
besluite hieroor sonder om die nuusredakteur te raadpleeg. 

Tekortkominge 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 vaste reëling tref om daagliks minstens een 
keer te kommunikeer, dat die nuusredakteur van tyd tot tyd ook buitekantore besoek en 
buitekantoorjoernaliste ook sporadies besoek gaan aflê by die hoofkantoor. 

Een van die deelnemers beskryf kommunikasie met die nuusredakteur 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 
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inligting wat ek moet kry of die soort foto’s wat ons by die storie wil hê. Ek werk dan 
daarvolgens. (D4) 

 

Figuur 9. Voortdurende kommunikasie met die nuusredakteur as ’n proses 

5.4.2 Konsep 2: Hulpmiddele 

Hulpmiddele (insette) afkomstig uit die mikro- of taakomgewing, asook die intermediêre 
omgewing, wat joernaliste nodig het om hul werk behoorlik te kan doen, is uit tersaaklike 
literatuur geïdentifiseer (Deuze 2005:447; Scanlan 2006:6–12; Kovach en Rosenstiel 2007; 
Swanepoel 2012:1, 69, 88, 89–96,178; Ojetimi 2012; Batsible 2014:37–41; Nikuken 2014:869–
72; Schweiger en Urban 2014:823; Tweissi e.a. 2015:55–78; Manda 2015:156–7; Pihl-Thingvad 
2015:394–411 en Press Council 2016): 

• Diensvoorwaardes (mikro-omgewing). Diensvoorwaardes behoort op skrif beskikbaar 
te wees in die vorm van dokumente soos aanstellingskontrakte en kritieke-prestasie-areas 
(KPA’s). 

• 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 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 die konstruk/kerntaak, naamlik voortdurende 
kommunikasie met die nuusredakteur. 

Met vrae oor hierdie aspekte 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 hier onder in in tabelvorm uiteengesit. 

Tabel 2. Hulpmiddele wat joernaliste nodig het 

Elemente/insette Ja Nee Probleme 

Diensvoorwaardes 7 1 Tekortkoming: Een deelnemer het geen 
diensvoorwaardes nie. 

 

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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Infrastruktuur 8 1 Tekortkoming: 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 Tekortkoming: 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 en bevindings 

Hoewel al die deelnemers voldoende toerusting vir kommunikasie het, ondervind hulle etlike 
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 tekortkoming beskou. 

Moontlike oplossings vir hierdie struikelblokke is om rapporteringslyne te vereenvoudig indien 
dit nie moontlik is om die redaksionele struktuur te vereenvoudig nie. Tegnologie/toepassings 
soos WhatsApp, SMS’e of selfs Facebook kan ook by geleentheid ingespan word om vinniger 
kontak met toesighouers te maak. 

5.4.3 Konsep 3: Individu 

Kernverwagtinge en vaardighede waaroor joernaliste behoort te beskik, word nie as sulks in 
hierdie studie ontleed of beoordeel nie, hoewel dit die gewenste uitset behoort te wees indien 
die proses van selfbestuur doeltreffend uitgevoer word (vgl. 5.4.1). Een aspek/konstruk  
rondom die verwagtinge waaraan joernaliste moet voldoen, naamlik oor watter opleiding en 
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kwalifikasies hulle beskik, is egter wel getoets in sommige vrae wat gestel is, omdat hul 
opleiding en kwalifikasies ’n belangrike inset vir die proses van nuusbestuur is. 

Ontleding en 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. Al die deelnemers 
het meer as 10 jaar joernalistieke ervaring, van wie die meeste (ses) 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. 

Wye en jare lange ervaring (ook in bestuur) by verskeie publikasies op plaaslike en nasionale 
vlak is dus ’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 dat 
indiensopleiding en praktiese ervaring die belangrikste faktore is 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. 

5.4.4 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. Zaaiman (2001:243–6) se magselemente wat toepaslik 
is vir hierdie studie, asook inligting oor demografiese elemente verkry van webwerwe soos dié 
van Stats SA en Brand South Africa, is gebruik as riglyn om deelnemers se kennis oor die 
gebied waar hulle werk, te toets. 

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 kernfaktor in enige provinsie of streek waarin ’n 
buitekantoorjoernalis werk. Dit beïnvloed elke aspek van die lesers 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 
onderwerpe waaroor daagliks geskryf word, omdat dit mense direk raak. ’n Buitekantoorjoernalis 
moet weet hoe die ekonomiese profiel van sy lesers lyk, sodat hulle ingelig kan wees oor kwessies 
wat hulle raak. Die leser 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 
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swaai, watter ander politieke magte ter sprake is en hoe hul doen en late op so ’n manier aan die 
lesers gekommunikeer kan word dat die lesers 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, huisvesting, 
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. 

Tabel 4. Demografiese inligting oor die lesers 

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 lesers 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. 

5.4.4.1 Konstruk 1: Demografiese inligting oor lesers/mense in bedieningsgebied 

Ontleding en bevindings 

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. Dis duidelik 
hulle het nog nooit formeel ’n omgewingsprofiel van die gebied waar hulle werk, saamgestel 
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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 skryf 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 tekortkoming 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. 

Hiermee staaf deelnemers stellings in die literatuur dat die lesers se behoeftes en verwagtinge 
belangrike faktore is wat in ag geneem behoort te word wanneer nuusbesluite geneem word 
(sien Schoenbach en Van der Wuff 2014b:121). Kovach en Rosenstiel (2007:209–12) 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 só ’n demografiese profiel saam te stel om reeds van die begin af beter te kan fokus 
op kwessies wat belangrik is vir die lesers en, waar toepaslik, vir die breër publiek. 
Buitekantoorjoernaliste behoort meer moeite te doen om vas te stel hoe presies hul lesers lyk, 
sodat nuusbesluite ook met inagneming daarvan geneem kan word. Dit kan beskou word as 
een van die kernbates wat buitekantoorjoernaliste 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 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 lewer nie. Die gehalte van stories wat geskryf 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. 

Hier volg ’n voorbeeld van hoe so ’n omgewingsprofiel van Noordwes kan lyk. 
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Figuur 10. Omgewingsprofiel – Noordwes 
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5.4.4.2 Konstrukte 2 tot 4: Ekonomie, politiek en die natuurlike omgewing 

Ontleding en bevindings 

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 byvoorbeeld 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 en Robbins 2005:206–8). 

By die een joernalis wat natuurlike ruimtelike faktore nie in ag neem nie, is dit ’n ernstige 
tekortkoming omdat dit ’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. 

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) 

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) 

5.4.4.3 Konstruk 5: Mense se behoeftes 

Ontleding en bevindings 

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 lesers moet voldoen. 
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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 hulle raak. 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. 

Een 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) 

5.4.4.4 Konstruk 6: Sosiale patrone en produkte 

Ontleding en bevindings 

Die feit dat die deelnemers aandui dat hulle dié faktore in ag neem wanneer nuusbesluite 
geneem word, bevestig dat hierdie aspekte as deel van die omgewingsprofiel van die gebied 
waarin die joernalis werk, belangrike rigtingwysers is in nuusbesluite. Hier is egter ’n 
tekortkoming in kennis en geen doelbewuste poging om meer te wete te kom oor sosiale 
patrone en produkte nie. 

Die deelnemers het vrae hieroor 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) 

Ek weet my lesers is meestal wit en Afrikaanssprekend omdat dit tradisioneel Volksblad 
se lesers is. Hulle is Christene, konserwatief en plattelands. (D7) 

Buitekantoorjoernaliste behoort aktief moeite te doen om meer oor hierdie aspekte uit te vind, 
omdat dit lesers se behoeftes direk raak. 

Dis wel miskien 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 buitekantoor-
joernaliste 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 wyer omgewing. 
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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 binne verskillende scenario’s van nuusbesluite te 
oorweeg, na gelang van spesifieke situasies en gebeure. 

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. 

 

6. 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 op hierdie subgroep van joernaliste van 
toepassing. 

• Gehalte as sulks is nie in hierdie studie gemeet nie, maar wel die prosesse wat nodig is 
om gehalte te bereik. 

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. Sulke 
groepe kan onder andere insluit joernaliste by streekkoerante, spesialiskoerante 
(byvoorbeeld 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 die werk van joernaliste in die hoofkantoor. 

 

7. Bevindinge en gevolgtrekking 

Die ontleding van die empiriese data soos hier bo uiteengesit, asook die literatuurstudie, het 
ons in staat gestel om praktiese riglyne daar te stel vir watter prosesse die buitekantoorjoernalis 
kan volg om berigte van ’n goeie gehalte te lewer. Die riglyne behoort ook te help om bepaalde 
geïdentifiseerde tekortkominge in die bestuur van buitekantore uit die weg te ruim. Sien die 
bylae vir die riglyne in tabelvorm. 
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BYLAE 

Tabel 1 

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 die 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 die verwagte standaard is, 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. 
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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. 

Tabel 2 

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 hardekopie uit. 

Tabel 3 

Riglyne vir nuusgenerering (Kerntaak/proses 3) 

Subproses 1: Nuusseleksie 

• Fokus sterk op tradisionele nuusbronne soos die polisie, howe, mediaverklarings en 
bywoning van gebeure. 

• Gebruik informele bronne soos sosiale aanlyn platforms 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. 

Tabel 4 

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. 
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• Hou by die spertyd. 

Begin eerste aan die belangrikste aspekte skryf. 

Pas die struktuur van berigte aan na gelang van die onderwerp en aard van die nuus (harde vs. 
sagte nuus). 

Tabel 5 

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. 

Tabel 6 

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. 

Tabel 7 

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. 

Tabel 8 

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. 
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• Die belangrikste ekonomiese en politieke magte in jou streek. 
• Die belangrikste faktore 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. 

 


