
Geen sukses 

kom sonder 

beplanning 

As jy nie beplan vir sukses nie, 

is jy waarskynlik reeds besig om 

te beplan vir mislukking. 

As jy suksesvol wil wees, moet 

jy beplan. Jy moet vooruit dink. 

Jy moet doelwitte stel. En dan 

moet jy skouer aan die wiel sit en 

nie wag dat dit werk nie, maar dit 

mÆÆk werk. 

En net hier kan ek dalk ophou, 

want dit is eintlik al wat ek vandag 

wil sŒ. 

Maar kom ons kyk na die praktyk 

van beplanning. Ditbehels nie 

net sit en dink oor goed nie. Of 

praat daaroor nie. 

Daar is praktiese stappe wat gevoig 

moet word om seker te maak 

jy sal vorentoe beweeg en nie 5005 

�n aficophoender in die rondte 

draai nie. 

Ek kan nie sŒ hoeveel nie, maar 

ek weet van bÆie kleinsake-ondernemings 

wat deur die jare ondergegaan 

het weens �n gebrek 

aan beplanning, �n gebrek aan visie. 

Selfs fri omgewings waar tyd �n 

faktor tussen lewe en dood is, 

soos met berg-reddingspogings 

waarby ek jare lank betrokke 

was, is beplanning �n noodsaaklike 

deel van die algehele operasie. 

Elke operasie. 

Jy storm nie net in soos Rambo 
nie, mense se veiligheid moet bestuur 

word, daar moet besluit 

word oor die toerusting wat 

saamg moet word en die 

weer moet in ag geneem word. 

Dieselfde geld jou onderneming. 

Om vandag en more �n paar 

stukkies van die of daai te verkoop, 

�n draad te soldeer of �n 

moer in te draai en �n geidjie daaruit 

te verdien, is nie sake doen nie. 

Dit is werk. Dit bou niejou onderneming 

nie. 

Een van die belangrike vereistes 

vir sukses is doeltreffende tyd - 

bestuur. Dee! jou dae en weke in 

b!okke in. Op Maandae skryf ek 
rubrieke en hanteer administrasie, 

Dinsdae sien ek kliºnte en 

kon ensovoorts. 

Goeie tydbestuur is die gevolg 

van goeie beplanning en dan sal 

jy dalk merk dat jy skielik ook tyd 

het om �n bietjie gholf te speel of 

in �n restaurant te gaan kuier op 

�n Vrydagmiddag. 

Asjybep!an, maak aantekeninge. 

Visualiseer dit wat jy wil bereik. 

Sien jouself as daardie suksesvolle 

sakeman of -vrou. 

Vir die van ons wat kinders het: 

hoeveel keer het jy nie al vir �n 

kleintjie gesŒ nie, pas op, jy gaan 

die glas omstamp, en sowaar, die 

volgende oomb!ik is die tafeldoek 

sopnat. 

Dit is omdat daardie kind dit 

wat jy sŒ, visualiseer. Dit is die 

krag van visie. As jy hard genoeg 

daarop fokus, is jou kans goed dat 

dinge so gaan uitwerk. 

Maak �n doenlysie. Dit is die sekerste 

manier om van praat na 

daad oor te gaan. Skryf jou gedagtes 

neer, dink daaroor, haal uit 

wat nie daar hoort nie, maar die 

doendinge wat oorbly nÆ die bep!anningsessie 

moet jy deurvoer. 

My eie grootste enkele probleem 

as dit kom by doelwitte wat 

nie bereik word nie, is uitstel. In 

ons onderneming het ons dit verhef 

tot �n vloekwoord omdat ons 

a! die gevolge van uitstel aan ons 

sakke gevoel het. 

Uitstel kan die beste beplanning 

tot niet maak. As jy beplan 

het om iets te doen, doen dit wanfleer 

fleer die tyd daar is. 

Sukses begin met �n plan. En �n 

goeie plan lei tot sukses. 
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