Slaag Toerisme,
lag-lag
In 2013
‘n Hulpbron vir Toerisme Onderwysers
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AFDELING B: TOERISME AS 'N INEENGESKAKELDE STELSEL
VRAAG 2

2.1

Lees die onderstaande uittreksel en beantwoord die vrae wat volg.
Uitstekende dienslewering – stof tot nadenke
Uitstekende dienslewering maak 'n vakansie die moeite werd en dienslewering aan
kliënte kan aangeleer word. Toegegee, dit vereis werklike belangstelling in mense
en 'n begeerte om van diens te wees, maar daar is sekere vaardighede wat selfs
deur die jongste lid van die personeel aangeleer kan word en dit kan 'n reuse verskil
maak.
Alle personeel wat met die publiek werk, moet opleiding in hierdie
vaardighede ontvang. As jy wil hê dat jou besigheid vir sy hoë standaarde bekend
moet wees, moet almal, van skoonmakers tot veërs, parkeerbeamptes,
vullisverwyderaars en kokke, by opleidingsprogramme ingesluit word.
Dit is vyf keer duurder om 'n nuwe kliënt te wen as om 'n bestaande kliënt te behou.
In die toerismebedryf is daar nie so iets soos 'Dit is nie my werk nie'. Jou
posbeskrywing is 'Hou die gaste gelukkig'. Dit maak nie saak of jy 'n reisagent,
hotelontvangsdame, gids, kok of motorbestuurder is nie, en of jy in die voorkantoor
of in die agterkantoor werk nie, 'n gas is JOU gas.
Jy hoef nie op duur kursusse te gaan nie – let net op na die fyner detail. Baie van
ons topmaatskappye in die inkomende toerismemark word alreeds geprys vir hulle
hoë standaarde van dienslewering, maar enige iemand kan die beste lewer - en as
ons dit in Suid-Afrika regkry, is ons bo-aan die leer saam met die wêreld se bestes.
Uitstekende dienslewering waarborg mondelinge aanbevelings (wat miljoene in
gratis reklame werd is) en verseker dat mense sal terugkeer. Personeel kan uitstaan
as die mense wat die ekstra myl loop en toegewyd is aan die geluk en gerief van jou
kliënte. Gryp elke geleentheid aan om die 'Wow'-faktor tydens interaksie met jou
gaste in te bring. Uitstekende dienslewering is nie 'n grootse gebaar nie; dit is 'n
reeks klein dingetjies wat jou gaste laat voel hulle is in goeie hande. Gaste sal vir
ewig lojaal wees teenoor jou besigheid as jy hulle verwagtinge oortref.
Is dit nie hoog tyd dat jou besigheid se slagspreuk die volgende word nie:
'Ons doel is nie om ons kliënte tevrede te stel nie – ons doel is om hulle asems weg
te slaan!'
[Aangepas uit: Tourism Tattler, Uitgawe Drie 2006]

2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4
Kopiereg voorbehou

Identifiseer, uit die bostaande uittreksel, TWEE baie belangrike
persoonlike eienskappe waaroor werknemers in die toerismebedryf
moet beskik om uitstekende diens te lewer.

(2)

Verduidelik wat met die volgende bedoel word: 'Dit is vyf keer
duurder om 'n nuwe kliënt te wen as om 'n bestaande kliënt te
behou.'

(3)

Verduidelik waarom personeel wat in die voorkantoor werk meer
dikwels met kliënte se klagtes te doen kry as ander personeellede.

(2)

Bespreek hoe positiewe mondelinge aanbevelings miljoene werd is
vir die ontwikkeling van Suid-Afrikaanse gemeenskappe en vir
ekonomiese groei in Suid-Afrika.

(6)

Blaai om asseblief
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Lees die uittreksel en verwys dan na die diagram om die vrae wat volg, te
beantwoord.
Toerisme is 'n belangrike bedryfstak in die ekonomie. Alhoewel toerisme nie
'n tasbare produk lewer nie, is dit in ander industrieë of sektore ingeweef. As
daar gekyk word na die uitwerking van toerisme op die plaaslike ekonomie in
die geheel, is daar baie sektore wat 'n direkte of indirekte uitwerking op die
toerismebedryf het.
[Aangepas uit: Pan-African Investment & Research Services (Pty) Ltd, www.pan-African.co.za]
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Gebruik die bostaande diagram om die grootste sektor van die BBP te
identifiseer wat met die volgende sektore, subsektore en rolspelers in die
toerismebedryf te doen het:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Kopiereg voorbehou

Tyddeelakkommodasie
Toeristegidse
Handwerksentrums
Internasionale bemarking

(2)
(2)
(2)
(2)

Blaai om asseblief
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Bestudeer die uittreksel uit die SEB ('BEE')-webtuiste en antwoord die vrae wat
volg.
TOERISME SEB-HANDVES-INSTRUMENTE

Besighede en individue kan 'n opsie uit hierdie webtuiste kies om inligting te
vind of te plaas om alle Suid-Afrikaners ekonomies te bemagtig.
A
Swart Talent CVs ('Black Talent CVs')
Stel jou CV OP en voeg dit by die Black Talent-databasis.

B

Swart Talent Werk ('Black Talent Jobs')
Soek en doen aansoek vir toerismebetrekkings. Registreer jou organisasie om werksgeleenthede
te adverteer.

C

SEB-Self-Assessering ('BEE Self-Assessment')
Wat is jou organisasie se SEB-status? Vind nou uit en begin jou transformasiereis!

D

SEB-verskaffers ('BEE Suppliers')
Hoe vind jy SEB ('BEE')-verskaffers? Soek deur ons databasis van organisasies en voeg jou detail
by om nuwe geleenthede te kry!

E

Bemagtigingsvennote ('Empowerment Partners')
Die regte bemagtigingsvennoot kan 'n groot verskil maak. Plaas jou bemagtigingsdoelwitte en
kwalifikasies op die webtuiste. Soek deur ons vennootdatabasis!

F

CSI-projekte ('CSI Projects')
Niewinsgewende projekte benodig befondsing. Vind projekte wat aan jou CSI-doelwitte voldoen
of plaas projekte wat fondse benodig op die webtuiste!

G

Besigheidsontwikkelingsgevallestudies ('Enterprise
Development Case Studies')
Vier suksesverhale oor transformasie saam met ons en leer meer by ander deur wat hulle doen.
Plaas jou organisasie se suksesverhale op die webtuiste!

[Vertaal en aangepas uit: www.beecharter.co.za]

Gebruik die bostaande inligting om die beste opsie vir elke individu, besigheid
of organisasie wat hieronder beskryf word, te vind. Skryf slegs die letter
(A – G) langs die vraagnommer (2.3.1 – 2.3.4) neer, byvoorbeeld 2.3.5 H.
2.3.1

Kopiereg voorbehou

Die Protea Hotel-groep is op soek na 'n taximaatskappy wat aan die
vereistes van die SEB-handves ('BEE charter') voldoen om hulle
gaste te vervoer.

Blaai om asseblief

(2)
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Bingo Car Hire wil 'n gekwalifiseerde verhuringsagent by een van
hulle kantore in Midrand aanstel.

(2)

'n Lektor by 'n universiteit, wat navorsing oor die sukses van die
SEB-handves ('BEE charter') doen, is op soek na inligting.

(2)

Susan Kotze wil weet of haar restaurant aan die regulasies van die
SEB-handves ('BEE charter') voldoen.

(2)

Maak 'n lys van die DRIE doelwitte wat gesamentlik deur Suid-Afrika Toerisme
DO&T ('DEAT') opgestel is in hulle Plaaslike Toerismegroeistrategie wat
wanbalanse uit Suid-Afrika se verlede regstel.

(3)
[32]

VRAAG 3

3.1

Verduidelik waarom dit vir 'n besigheid belangrik is om 'n gedragskode te hê.

3.2

Die volgende is een van die bepalings in ASATA se gedragskode:

(3)

Absolute integriteit met die hantering van kliënte se geld en die terugbetaling
van kliënte se geld.
Verduidelik waarom ASATA hierdie bepaling in hulle gedragskode vir
werknemers ingesluit het.
3.3

Dui aan waarom dit vir enige werker in die toerismebedryf belangrik is om 'n
dienskontrak te hê.

TOTAAL AFDELING B:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(3)
(2)
[8]
40
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TOERISME AS 'N INEENGESKAKELDE STELSEL

VRAAG 2
2.1

Bestudeer die twee uittreksels hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
TOERISME – SUID-AFRIKA SE TOEKOMS
•

Die Wêreldbeker-sokkertoernooi sal 96 uur van sokker en vyf weke
van toerisme wees.
Sokkerondersteuners sal die meeste van hulle geld aan vliegkaartjies,
akkommodasie, motorhuur, kos en alkohol bestee.
Kort daguitstappies in en om die stede, voor of na wedstryde, sal meer
gewild wees as uitgebreide toere deur die land.
Die 2010 Wêreldbeker-sokkertoernooi kan daartoe lei dat groot
internasionale konferensies, berade en seminare hier aangebied word.
Ons moet daarin slaag om die verwagtinge van hierdie besoekers te
oortref sodat ons verseker dat hulle in die toekoms sal terugkeer.

•
•
•
•

[Verwerk uit: Die Volksblad, 22 Oktober 2007, Gillian Saunders (Grant Thornton)]

GESKATTE BESTEDING VAN BUITELANDSE TOERISTE GEDURENDE
DIE WÊRELDBEKER-SOKKERTOERNOOI IN 2010
BUITELANDSE
BESOEKERS

Toeskouers
Nie-toeskouers
Spanne
BBP's
Media
TOTAAL

LANDE
VAN
OORSPRONG

VERWAGTE
GETALLE
(in duisende)

GEPROJEKTEERDE
BESTEDING

Afrika
Oorsese
Afrika
Oorsese
Afrika
Oorsese
Afrika
Oorsese
Afrika
Oorsese

48 145
288 867
100 000
25 000
200
1 350
995
4 250
1 700
12 750
483 257

930
5 337
85
462
24
129
19
79
33
236
7 333

(in miljoene)

[Bron: Grant Thornton]

2.1.1

2.1.2

Kopiereg voorbehou

Gee EEN rede waarom Gillian Saunders sê: 'Die Wêreldbekersokkertoernooi sal 96 uur van sokker en vyf weke van toerisme
wees.'

(2)

Wat verstaan jy onder die term nie-toeskouers en gee DRIE
voorbeelde van wie as nie-toeskouers beskou kan word.

(5)

Blaai om asseblief

Toerisme
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Stel VIER maniere voor hoe plaaslike gemeenskappe geld uit
besoekers kan verdien tydens die Wêreldbeker-sokkertoenooi.

(4)

Gillian Saunders sê: 'Ons moet daarin slaag om die verwagtinge
van hierdie besoekers te oortref sodat ons verseker dat hulle in die
toekoms sal terugkeer.'
Gee TWEE voorbeelde van verwagtinge van buitelandse
besoekers aan ons land met betrekking tot die volgende:

2.1.5

2.2

Diens

(2)

(b)

Veiligheid

(2)

In vergelyking met ander besoekers sal die sokkerspanne tydens
die 2010 Wêreldbeker-sokkertoernooi minder geld en tyd aan
toerisme-aktiwiteite spandeer. Alhoewel ons nie nou biljoene uit
hierdie teikenmark gaan verdien nie, is daar groot potensiaal vir
terugkeerbesoeke.
Gee TWEE redes waarom die spanne dalk na Suid-Afrika sal
terugkeer.

(4)

Gee die volledige term vir die akroniem SEB.

(2)

Gee TWEE redes waarom SEB deur die Suid-Afrikaanse regering
ingestel is.

(4)

2.2.1

2.2.2
2.3

(a)

Die Witskrif oor die Bevordering en Ontwikkeling van Toerisme in Suid-Afrika
(1996) gee die volgende as een van die voordele van toerisme:
(i) 'Toerisme verteenwoordig 'n noemenswaardige geleentheid vir SuidAfrika'
Reis en toerisme is die wêreld se grootste bedryf deurdat dit werk aan
212 miljoen mense wêreldwyd verskaf, dit $3,4 triljoen wêreldwyd in bruto
verdien en $655 biljoen tot regerings se belastinginkomste bydra. Daar word
verwag dat die toerismebedryf 'n groei van 50% teen 2009 gaan toon. Die
bedryf behoort dan VS$7 triljoen vir die wêreldekonomie werd te wees.'
Verwys na die uittreksel hierbo en gee TWEE verduidelikings vir die
verskynsel dat die groei in die Suid-Afrikaanse toerismebedryf tot die BBP
van Suid-Afrika bydra.

2.4

Noem die hoofdoelstelling van die Billike Handelspraktyke in Toerisme SuidAfrika ('Fair Trade in Tourism South Africa') (FTTSA) -program.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(4)
(1)
[30]
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VRAAG 3
3.1

Bestudeer die prente hieronder noukeurig en beantwoord die vrae wat volg.
PRENT A

PRENT B
Puff, puff!

Al weer laat.
Ek hoop
niemand het
agtergekom
hoe laat dit
al is nie.

OPEN 8 – 4

[Bron: Kliëntedienste & Menslike Verhoudings, L van Hoepen, V Verster]

Dit is belangrik dat werknemers hulle onderwerp (gehoorsaam wees) aan die
gedragskode van die besigheid of organisasie waar hulle werk. In albei prente,
A en B, het die werknemers NIE by die reëls van hulle gedragskodes gehou
NIE.
3.1.1

Identifiseer die reël wat in PRENT A gebreek is.

(2)

3.1.2

Stel TWEE maniere voor waarop teen die werknemer opgetree kan
word.

(4)

3.1.3

Identifiseer die reël wat in PRENT B gebreek is.

(2)

3.1.4

Verduidelik hoe die optrede van die werknemer in PRENT B die
winsgewendheid van die reisagentskap kan beïnvloed.

TOTAAL AFDELING B:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(2)
[10]
40
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AFDELING B: TOERISME AS 'N INEENGESKAKELDE STELSEL
VRAAG 2
2.1 Lees die onderstaande uittreksel en beantwoord die vrae wat volg.

TOERISME, DIE MIDDELPUNT VAN GROEI EN ONTWIKKELING
IN SUID-AFRIKA
Tydens sy toespraak by die 7de jaarlikse Toerismekonferensie in
Johannesburg, het die Minister van Omgewingsake en Toerisme,
Marthinus van Schalkwyk, gesê dat bykans 5,5 miljoen buitelandse
toeriste Suid-Afrika in die eerste sewe maande van 2008 besoek het, 'n
7,8%-toename teenoor die 5,1 miljoen buitelanders wat die land in
dieselfde tydperk in 2007 besoek het.
"Toerisme se bydrae tot die Suid-Afrikaanse Bruto Binnelandse Produk
(BBP) het 'n geskatte styging van 22 miljard rand getoon vanaf 2006 tot
2007," het die Minister gesê. "Die aantal werksgeleenthede wat direk en
indirek in die ekonomie deur toerisme geskep is, het met 5% gestyg tot
941 000 in 2007." Toerisme in Suid-Afrika plaas meer dakke oor
Suid-Afrikaners se koppe en meer kos op Suid-Afrikaners se borde as
enige ander bedryf.
Hy het egter swak diensleweringsvlakke as een van Toerisme se
grootste uitdagings geïdentifiseer.
'n Verslag wat in 2007 uitgereik is, het Suid-Afrika se standaarde van
dienslewering – in besonder op die gebied van "sagte vaardighede"
soos besigheidsetiket, kliëntediens en houding teenoor dienslewering –
as die swakste in die wêreld gelys.
In reaksie hierop het die Departement van Toerisme en die Toerisme
Besigheidsraad, in samewerking met internasionale kundiges, 'n
omvattende strategie ontwikkel om uitstekende dienslewering in die
toerismebedryf te verseker.
Tydens die bekendstelling van die Voorlopige Nasionale Uitstekende
Diensleweringstrategie vir Toerisme in Suid-Afrika aan die media,
het Van Schalkwyk gesê: "Die plan sal die land se voorsiening van
vaardighede, openbare bewustheid en opvoeding ten opsigte van
minimum standaarde, die meting van standaarde en die totstandkoming
van 'n effektiewe openbare terugvoerstelsel, aanspreek."
"Kliëntetevredenheid is nie iets waaroor ons 'n kompromie kan
aangaan nie," het hy gesê.
[Verwerk en vertaal uit: www.southafrica.net (November 2008)]

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme
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2.1.3
2.1.4

2.1.5
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Gebruik die uittreksel en identifiseer die aantal buitelandse
besoekers wat Suid-Afrika gedurende die eerste sewe maande
van 2008 besoek het.

(1)

Haal EEN sin uit die leesstuk aan wat aandui dat 'n toename in
toeristebesoeke meer werksgeleenthede geskep het.

(2)

Noem EEN manier hoe die skep van werk deur die toerismebedryf tot die groei van die BBP bydra.

(2)

Verduidelik wat die Minister, Marthinus van Schalkwyk, bedoel
wanneer hy sê: "Toerisme in Suid-Afrika plaas meer dakke oor
Suid-Afrikaners se koppe en meer kos op Suid-Afrikaners se
borde as enige ander bedryf."

(2)

Minister van Schalkwyk het swak diensleweringsvlakke as een
van Toerisme se grootste uitdagings geïdentifiseer.
(a) Identifiseer die plan wat die regering en ander rolspelers
ontwikkel het om hierdie probleem op te los.

(1)

(b) Bespreek hoe die plan in (a) die doelwitte en mikpunte van
Die Witskrif oor die Bevordering en Ontwikkeling van
Toerisme in Suid-Afrika sal probeer bereik.

(2)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme
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2.2 Bestudeer die strokiesprent hieronder en beantwoord die vrae.

Toeriste word beroof op pad
vanaf die lughawe na die
hotel.

INTERNASIONALE
AANKOMSTE

1

TAXI?

2
TERLOOPS,
DAARDIE
MASKERS WAT
JULLE OPHET ...

WAT
DAARVAN?

DIS
TRADISIONEEL
SUIDAFRIKAANSE
DRAG, NÈ?

3

DIS
DOODREG!
HIE-HIE-HIE!!
HAHAHAHA!

4

EK MOET SÊ,
JULLE SUIDAFRIKANERS
HET ‘N GOEIE
SIN VIR
HUMOR.

DANKIE, ONS
PROBEER
ONS BES.

TERLOOPS,
AANVAAR JULLE
KREDIETKAARTE,
KONTANT OF
TJEKS?

MOENIE
BEKOMMERD
WEES NIE, ONS
VAT ALLES.
HIE-HIE-HIE!!
HAHAHA!!

6

5
[Aangepas uit: www.mg.co.za/madameve/fullcartoon]

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Identifiseer die diens wat deur die toeriste in die strokiesprent
benodig word.

(1)

Voltooi die sin: Die toeriste in raam 2 is buitelandse toeriste
omdat …

(1)

Sê of jy dink dat hierdie toeriste bewus is van Suid-Afrika se
misdaadsituasie en motiveer jou antwoord.

(2)

Voorspel wat moontlik met hierdie toeriste op pad na die hotel
gaan gebeur.

(2)

Verduidelik hoe hierdie ondervinding 'n invloed op toekomstige
besoeke aan Suid-Afrika sal hê.

(2)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme
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2.3 Lees die gevallestudie oor SEB en beantwoord die vrae wat volg.

In die verlede is die meerderheid Suid-Afrikaners uitgesluit uit
toerisme en dit is belangrik dat hierdie neiging reggestel word.
Sello Tswalo (49) is 'n uitstekende kok en het vir baie jare in 'n luukse
restaurant in Kaapstad gewerk. In 1992 is hy saam met 'n groep top
sjefs van Suid-Afrika na 'n internasionale sjefskompetisie en het
waardevolle ondervinding opgedoen. Van daardie dag af het hy
daarvan gedroom om sy eie restaurant te besit. As gevolg van die
situasie in Suid-Afrika gedurende daardie jare, was dit nooit vir hom
moontlik nie.
Na 1996 het Sello aansoek gedoen om finansiële hulp by 'n instelling
wat toerismebesighede gefinansier het en het 'n bedrag van
R1,3 miljoen ontvang. Vandag is hy die trotse eienaar van een van die
besigste en suksesvolste restaurante in Franschoek, nie ver van
Kaapstad af nie.
Hy het 48 permanente werkers uit voorheen
benadeelde gemeenskappe in diens en is betrokke by
opleidingsprogramme vir junior sjefs in die plaaslike hoërskool. Sello se
restaurant het onlangs die "Restaurant van die Jaar"-toekenning
ontvang.
2.3.1

Sello se verhaal is 'n bewys dat vorige neigings reggestel word.
Stem jy saam met hierdie stelling?
Gee TWEE redes vir jou antwoord.

(3)

Voorheen agtergeblewe groepe kan nou in baie sektore van die
toerismebedryf betrokke wees/in diens geneem word.
2.3.2

(a)

(b)

Kopiereg voorbehou

Gee TWEE voorbeelde van moontlike werksgeleenthede
in Sello se restaurant waar daar direkte kontak met die
publiek is.

(2)

Verduidelik hoe Sello se opleidingsprogramme by die
plaaslike hoërskool sy eie restaurant kan bevoordeel.

(2)

Blaai om asseblief

Toerisme
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Bestudeer die onderstaande inligting en beantwoord die vrae
wat volg.

Jonk en opkomend

Jongmense het 'n belangrike rol om te speel in die groei en
ontwikkeling van die toerismebedryf. Die regering moet
oorweging skenk aan spesiale programme wat op die
behoeftes van die jeug gemik is, veral om agterstande in
opleiding, werkskepping en ontspanning uit te wis.
[Aangepas uit: Witskrif oor die Ontwikkeling en Bevordering Van Toerisme In
Suid-Afrika (1996)]

ROLSPELERS
REGERING

PRIVAAT SEKTOR
SPESIALE PROGRAMME

Die aanmoediging en ontwikkeling van ‘n
jeugreismark
Die skepping van vakansiewerk in die
toerismebedryf om die jeug op ‘n jong
ouderdom aan die reis- en toerismebedryf
bloot te stel
(a) Gee EEN voorbeeld van hoe die privaat sektor die jeug
van Suid-Afrika kan aanmoedig om te reis.
(b) Gee EEN voorbeeld van hoe die privaat sektor Suid-Afrika
se jeug op 'n jong ouderdom aan die toerismebedryf kan
blootstel.
Kopiereg voorbehou

(2)

(2)
[29]

Blaai om asseblief

Toerisme
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VRAAG 3
3.1

Lees die onderstaande uittreksel en gevallestudie en beantwoord die vrae wat
volg.
BEPALINGS TEN OPSIGTE VAN WERKSURE IN DIE
GASVRYHEIDSBEDRYF
Maksimum werksure
Maksimum gewone werksure soos bepaal is:
•

45 uur per week, en

•

9 uur per dag, as die werknemer 'n 5-dag-week werk

•

8 uur per dag, as die werknemer 'n 6-dag-week werk

Oortyd
Oortyd mag slegs gewerk word in ooreenstemming met 'n ooreenkoms en mag
nie 10 uur per week oorskry nie. 'n Werknemer mag nie meer as 12 uur per
dag, oortyd ingesluit, werk nie. Met ander woorde, 'n maksimum van 3 uur
oortyd per dag word toegelaat.
Die oortydkoers word bepaal teen een en 'n half keer jou normale loon vir elke
uur gewerk.
Betaling vir werk op Sondae
'n Werkgewer moet 'n werknemer wat op 'n Sondag werk, dubbel die
werknemer se loon vir elke uur gewerk, betaal, behalwe as die werknemer
gewoonlik op 'n Sondag werk, in welke geval die werkgewer die werknemer
moet betaal teen een en 'n half keer die werknemer se loon vir elke uur
gewerk.
[Bron: www.labournet.com]
Nazlee is 'n ontvangsdame by 'n groot hotel. Sy werk normaalweg 9 uur per
dag (08:00 tot 17:00) van Maandag tot Vrydag en verdien R90* per dag. Haar
kollega het onverwags siek geword en haar werkgewer het haar gevra om die
Sondagskof van 9 uur te werk. Sy het ingestem.
Die volgende Dinsdagaand het Nazlee eers om 21:00 huis toe gegaan omdat
'n bus vol toeriste opgedaag het en haar kollega nie almal gelyk kon help nie.
Nazlee het haar normale R90 per dag en oortydbetaling vir 3 uur vir daardie
dag se werk ontvang.
*Slegs 'n voorbeeld

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Hou die bepalings ten opsigte van werksure en betalings in
gedagte en bereken die bedrag wat Nazlee vir haar Sondagskof
moet ontvang.

(2)

(a) Sou jy sê haar werkgewer het haar regverdig behandel met
betrekking tot haar betaling vir Dinsdag?

(1)

(b) Gee 'n rede vir jou antwoord.

(1)

Verduidelik hoe dit 'n invloed op sy/haar lojaliteit teenoor die
maatskappy sal hê as 'n werknemer onregverdig behandel word
ten opsigte van betaling.

(2)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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3.2 Verwys na die onderstaande prente en beantwoord die vrae wat volg.

3.2.1

3.2.2

Stel DRIE punte voor wat in die Gedragskode ingesluit kan word
en wat van toepassing sal wees op die loopbane in die
bostaande prente.
Noem TWEE ander loopbaangeleenthede in die bostaande
sektor van die toerismebedryf.

TOTAAL AFDELING B:

Kopiereg voorbehou

(3)
(2)
[11]
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AFDELING B: TOERISME AS 'N INTERVERWANTE STELSEL
VRAAG 2
2.1

Lees die volgende uittreksels en beantwoord die vrae wat volg.
TOERISME SAL 12% VAN SA SE BBP TEEN 2010 BYDRA
Michael Appel – BuaNews
Mthatha – Die toerisme-industrie sal teen 2010 ongeveer 12% van die land se
BBP uitmaak wanneer die 2010 FIFA Wêreldbeker-sokkertoernooi begin, sê
die Hoof Uitvoerende Beampte van Toerisme Suid-Afrika.
"Ons verwag 450 000 internasionale reisigers oor 'n tydperk van ses weke,"
het hy gesê, en bygevoeg dat Suid-Afrika heeltemal in staat is om die invloei
van sokkergeesdriftiges te hanteer.
Toerisme kan 'n bydrae lewer tot die ontwikkeling van die ekonomie in al
nege provinsies. "Mense kan 'n inkomste verdien as gevolg van toerisme. Jy
kan nie van toerisme praat sonder om van ekonomiese ontwikkeling te praat
nie, en jy kan nie van ekonomiese ontwikkeling praat sonder om van
uitstekende diens te praat nie," het mnr. Mosola gesê.
[Aangepas en vertaal uit: BuaNews, www.buanews.gov.za]

WAT DOEN DIE REGERING?
Marthinus van Schalkwyk – Minister van Omgewingsake en Toerisme
Ons poog om besoekers se tevredenheid te verhoog en het 'n verreikende
strategie ontwikkel om uitstekende diens in die toerisme-industrie te bereik.
Vandag is ons departement, in samewerking met verskeie belanghebbendes,
trots om die Voorlopige Nasionale Uitstekende Diensleweringstrategie vir
Toerisme in Suid-Afrika bekend te stel.
Die 'Tourism Satellite Account' (TSA), wat ons sal help om die ekonomiese
invloed van toerisme beter te meet, is gefinaliseer en sal in Mei 2009 by die
Toerisme Indaba bekendgestel word.
Die Plaaslike Regering Toerisme Indaba sal in Januarie 2009 gehou word.
Ons hoop dat hierdie Indaba beter beplanning deur die plaaslike owerhede
sal aanmoedig om te verseker dat die behoeftes van die industrie (aangaande
ontwikkeling en verbetering van infrastruktuur) in gedagte gehou word.
de

[Aangepas en vertaal uit: Die Minister se toespraak by die 7 jaarlikse
Toerismekonferensie by Emperor's Palace, Gauteng, 3 November 2008]

2.1.1

Gee die volledige term vir die afkorting BBP.

(1)

2.1.2

Gee TWEE voorbeelde (wat nie in die uittreksel gebruik is nie) van
hoe die toerisme-industrie tot die BBP bydra.

(4)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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2.1.3
2.1.4

2.2

DoE/Feb. – Maart 2010

Gee EEN rede waarom uitstekende dienslewering in die toerismeindustrie meer buitelandse toeriste na Suid-Afrika sal lok.

(2)

Gebruik die inligting uit die uittreksel en identifiseer en verduidelik
DRIE maniere waarop die regering gepoog het om toerisme laat in
2008 en vroeg in 2009 te verbeter.

(6)

Bestudeer die grafiek hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
TEP: Navorsingsresultate: ONTWIKKELING VAN TOERISMEPRODUKTE
OP
PAD
2010 AND
BEYOND
►OPPADTOWARDS
NA 2010 EN
Kultuurdorpies
Cultural
villages
Sportstadions/Opvoerings
Sports
venues/performances
Teekamers/Koffiekroeë
Tea
rooms/coffee bars
Reisagentskappe
Travel
agencies
Natuurterreine
Nature sites
Kroeë/Brouerye
Bars/breweries
Karavaan-/Kampeerterreine
Caravan/camping sites
Ander
akkommodasie
Other
accommodation
Avontuurterreine/-plekke
Adventure sites/venues
Rugsakstappertuistes
Backpacker lodges
Hotelle/Lodges/Motelle
Hotels/lodges/motels
Townshiptoere
Township tours
Kleinhandel by toeristebestemmings
Retail at tourism locations
Toerbusse
Tour buses
Toeristegidse
TouristVermaak
guides
Entertainment
Toeroperateurs
Tour operators
Vergaderings/Konferensies/Uitstallings
Meetings/conferences/exhibitions
Tavernes/Sjebeens
Taverns/shebeens
Selfsorgfasiliteite
Self-catering
facilities
Restaurante
Restaurants
Handwerk-/Aandenkingverkope
Craft/curio sales
Spysenieringdienste/Bakkerye
Catering services/bakeries
Gastehuise
Guest
Bed houses
& Ontbyt
Handwerkvervaardiging
& Verkope
Bed & breakfast
Craft manufacturing & sales

0

2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4

Kopiereg voorbehou

NA 2010 EN DAARNA

Variety of tourism
Verskeidenheid
products
that need
toerismeprodukte
development
wat ontwikkel
moet word

200 400 600 800 1 000 1 200

Gee die volledige term vir SMME en gee EEN voorbeeld uit die
grafiek wat die toeris aan 'n unieke kulturele ervaring sal blootstel.

(2)

Verduidelik die TWEE doelwitte van die 'TOURISM ENTERPRISE
PARTNERSHIP' (TEP).

(4)

TEP het onlangs met 500 toerismebelanghebbendes regoor
Suid-Afrika onderhoude gevoer om die SMME-mark in toerisme vir
2010 te verstaan. TEP wou 'n geloofwaardige bron van inligting
aan alle belanghebbendes verskaf en het hierdie inligting gebruik
om sekere strategieë vir die industrie te ontwikkel.
Gee TWEE redes, in jou eie woorde, waarom TEP die navorsing
hierbo gedoen het.

(2)

Identifiseer uit die grafiek hierbo TWEE toerismeprodukte wat die
meeste by TEP se programme kan baat.

(2)

Blaai om asseblief
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2.2.5

Identifiseer uit die grafiek op die vorige bladsy die toerismeproduk
wat die beste in Suid-Afrika gevestig is.

(1)

Behalwe TEP, noem EEN ander program of strategie wat poog om
ongelykhede uit die verlede in toerisme-eienaarskap en -deelname
reg te stel.

(1)

Stel EEN voordeel vir toerismebesighede voor as hulle aan die vereistes
voldoen wat deur die Toerisme-SEB-manifes voorgeskryf word.

(2)

2.2.6

2.3
2.4

DoE/Feb. – Maart 2010

Bestudeer die spotprent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

[Bron: www.artisans.com]

2.4.1
2.4.2

Kopiereg voorbehou

Voorspel waar die gesin in die spotprent hul jaarlikse vakansie
gaan deurbring.
Verduidelik hoe 'n verhoging in die petrol- en dieselprys 'n
negatiewe uitwerking op Suid-Afrika se toerisme-industrie kan hê.

Blaai om asseblief

(2)
(2)
[31]
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VRAAG 3
3.1

Die volgende punte verskyn in die SATSA Gedragskode:

GEDRAGSKODE

A. Standaard van Diens
•
Lede moet 'n hoë standaard handhaaf wanneer die publiek bedien
word en moet aan alle relevante statutêre vereistes voldoen.
•
Lede moet alles moontlik doen om te verseker dat akkurate inligting
gegee word om kliënte in staat te stel om 'n ingeligte besluit te neem
in hul keuse van fasiliteite.
B. Kansellasie deur Kliënte
•
'n Lid moet duidelik in sy/haar besprekingsvoorwaardes die bedrag
van die kansellasiefooie aandui wat deur die kliënt verskuldig is,
sowel as die terme en voorwaardes waaronder die kliënt vir sulke
fooie verantwoordelik sal wees.
C. Advertensies
D. Vervoer
[Bron: www.satsa.co.za]

As 'n raadslid van SATSA is dit jou werk om 'n gedragskode vir jou lede op te
stel. Die eerste twee punte is in die uittreksel hierbo gegee.
Gee EEN punt wat onder elk van die volgende opskrifte ingesluit kan word:
3.1.1

Advertensies (rakende betroubaarheid)

(2)

3.1.2

Vervoer (rakende veiligheid)

(2)

3.2

Noem DRIE moontlike werksgeleenthede by 'n kulturele museum.

3.3

Voltooi die volgende sin. Skryf slegs die ontbrekende woord(e) langs die
vraagnommer (3.3) in die ANTWOORDEBOEK neer.
Om die beskerming van hulle regte te verseker, moet alle werknemers altyd
op 'n geskrewe ... aandring wanneer hulle 'n nuwe pos aanvaar.

TOTAAL AFDELING B:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(3)

(2)
[9]
40

Toerisme

10
NSS

DBE/November 2010

AFDELING B: TOERISME AS 'N INEENGESKAKELDE STELSEL
VRAAG 2
2.1

Bestudeer die strokiesprent en teks hieronder en beantwoord die vrae wat
volg.
Jy was ‘n stoute seuntjie
om so op die grot se
mure te krap!

Kom mense. Kom kyk na
die kuns van ‘n genie!

ROTSKUNS
“DIE JAG”
R50,00

A

B

VOORDAT TOERISME UITGEVIND IS

NADAT TOERISME UITGEVIND IS

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Kopiereg voorbehou

Identifiseer die toeristeproduk wat in die strokiesprent hierbo
uitgebeeld word.

(1)

In raam B kan die plaaslike gemeenskap betrokke raak by
entrepreneursgeleenthede en voordeel trek uit die produk wat in
VRAAG 2.1.1 geïdentifiseer is.
(a) Gee TWEE voorbeelde van hoe die plaaslike gemeenskap 'n
inkomste kan verdien uit die attraksie/aantreklikheid wat in
VRAAG 2.1.1 geïdentifiseer is.

(4)

(b) Noem die gemengde Wêrelderfenisterrein in Suid-Afrika wat
die bekendste is om hierdie attraksie/aantreklikheid te vertoon.

(1)

Gee die naam van die dokument wat in 1996 deur die DVOT
('DEAT') opgestel is wat die volhoubaarheid van hierdie terrein sal
verseker.

(2)

Blaai om asseblief
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Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
BINNELANDSE TOERISME STAAN STEEDS OP SY BENE
TEN SPYTE VAN RESESSIE
Minister Marthinus van Schalkwyk het gesê: 'Die binnelandse toerismesyfers
vir Suid-Afrika vir 2008 toon dat die Suid-Afrikaanse toeristebedryf nie ernstig
beïnvloed is nie, ten spyte van moeilike ekonomiese toestande.'
'Die nuut gestigte Departement van Toerisme is tans besig met 'n landswye
toer vir belanghebbendes om met rolspelers in die toeristebedryf te praat oor
hulle behoeftes, asook om ons strategie bekend te maak oor hoe ons nuwe
lewe in die bedryf gaan blaas. Dit sal die basis vorm van die ToerismeSektorplan. Hierdie plan sal 'n vyfjaar-strategie wees en sal fokus op die
groei van die sektor en die bou van volhoubaarheid,' het minister Van
Schalkwyk gesê.
'Suid-Afrikaanse Toerisme is toegewy daaraan om binnelandse toerisme te
laat groei,' het Van Schalkwyk gesê.
[Verwerk uit: www.Travelwires.com]

DIENSVOORTREFLIKHEID REDE TOT KOMMER –
MINISTER
Sue Lewitton

Vlakke van dienslewering gaan onder die kollig geplaas
word soos wat die regering begin om Suid-Afrika se
Toerisme Witskrif en die 2020 Toerisme-Groeistrategie by te werk. In 'n
onlangse dinkskrumsessie tussen die privaat sektor en die regering het die
Minister van Toerisme, Marthinus van Schalkwyk, die bedryf gemaan om te
fokus op diensvoortreflikheid wat, hy sê, kommer wek in die sektor.
[Verwerk uit: Tourism Update-tydskrif, Nov./Des. 2008]

2.2.1

Verduidelik die betekenis van binnelandse toerisme.

(2)

2.2.2

Dui aan waarna die minister verwys wanneer hy oor 'moeilike
ekonomiese toestande' praat.

(1)

2.2.3

Die nuwe departement van toerisme staan nou bekend as die
Nasionale Departement van Toerisme (NDT).
Gee EEN rede uit die uittreksel waarom hierdie departement op 'n
landswye toer gegaan het.

2.2.4

Kopiereg voorbehou

(2)

Identifiseer die volgende uit die uittreksel:
(a) Die strategie wat op die groei van die sektor sal fokus en
toekomstige groei sal verseker

(1)

(b) TWEE rolspelers (nie individue nie) wat toegewy is aan die
groei van die binnelandse toeristebedryf in Suid-Afrika

(2)

Blaai om asseblief
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Minister Marthinus van Schalkwyk se boodskap is duidelik: SuidAfrika moet diensvoortreflikheid ernstiger opneem.
Bespreek
TWEE
maniere
waarop
die
diensvoortreflikheid tot die volgende kan bydra:

2.3

lewering

van

(a) Ekonomiese groei in Suid-Afrika

(4)

(b) Die ontwikkeling van gemeenskappe

(4)

Lees die gevallestudie hieronder en beantwoord die vrae.
BGSEB –
SUKSESVERHAAL
BESIGE BYE:
Byeboere
dra beskermende klere by 'n
heuningmaak-inisiatief naby
Qunu in die Oos-Kaap.
Byeboerdery
gaan
'n
groeiende agritoeristebedryf
in die Oos-Kaap word.
[Foto deur Theo Jephta]

SUKSES O, SO SOET VIR BISHO VERVAARDIGER
Vir Nkululeko Gomna – 'n heuningvervaardiger in Qunu in die Oos-Kaap – het
swart ekonomiese bemagtiging (SEB-) sukses in die vorm van iets wat nie
groter as 'n by is nie, gekom. Gomna is een van 50 heuningvervaardigers in
die Oos-Kaap wat nou opleiding en finansiële ondersteuning vanaf die
regering gaan ontvang. Hy beplan om nog ander byvoordele uit die
heuningbedryf te skep, soos die ontwikkeling van agritoerismegeleenthede.
Gomna het die plaaslike jeug aangemoedig om met idees vir agritoerisme
vorendag te kom, nadat beide die Departement van Landbou en die
Departement van Toerisme aangedui het dat hulle gretig is om so 'n inisiatief
te ondersteun.
Gomna het gesê die departemente sal die byeboerdery-agritoerismeprojek
met ongeveer R750 000 bystaan.
[Verwerk uit 'n artikel deur Siya Miti: Besigheidsverslaggewer]

2.3.1

2.3.2
2.3.3

Kopiereg voorbehou

Verduidelik TWEE maniere waarop Nkululeko voordeel getrek het
uit die regering se belofte om vorige wanbalanse in toerisme te
herstel.

(4)

Verduidelik hoe Nkululeko bydra tot die groei van Suid-Afrika se
toeristebedryf.

(2)

Noem TWEE ander strategieë of veldtogte wat deur die regering
gebruik word om vorige wanbalanse in toerismedeelname te
herstel.

Blaai om asseblief

(2)
[32]
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VRAAG 3
Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
OPLEIDING VIR DIE PLAASLIKE JEUG
Ongeveer 50 gidse van Soweto sal NKR2-toerismeterreingids-opleiding ontvang wat in
2009 deur die Nasionale Loteryverspreiding-trustfonds ('NLDTF') befonds is.
Die projek sal 'n belangrike bydrae maak tot die deurlopende
transformasie van Suid-Afrikaanse toerisme en werksgeleenthede aan histories-benadeelde individue verskaf.

3.1

3.2

3.3

3.4

Die drie doelwitte van die Suid-Afrikaanse
groeistrategie ('DTGS') is transformasie, ... en ...

Binnelandse

Toerisme(2)

Verduidelik hoe hierdie opleiding bygedra het om Suid-Afrika se toeristebedryf
te hervorm.

(2)

Behalwe vir vriendelikheid en netheid, noem nog DRIE eienskappe waaroor 'n
uitstekende toeristegids moet beskik.

(3)

Noem EEN werksvoorwaarde van 'n toeristegids wat as NEGATIEF beskou
kan word.

TOTAAL AFDELING B:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(1)
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AFDELING B: TOERISME AS 'N INEENGESKAKELDE STELSEL
VRAAG 2
2.1

Lees die uittreksel hieronder en antwoord die vrae wat volg.

Uitnemende
dienslewering
sal groei in 2010 en
daarna, 'n hupstoot
gee
Die opwindende 'Tourism Service Excellence Initiative' ('TSEI')-program is in
2010 bekendgestel. Die inisiatief, 'n publieke–private vennootskap tussen die
nasionale Departement van Toerisme (NDT) en die Toerismebesigheidsraad
van Suid-Afrika (TBCSA), behels 'n geïntegreerde benadering tot
diensuitnemendheid in Suid-Afrika. Dit het ten doel om die land se
dienslewering te verbeter, wat deur die Wêreld Reis- en Toerismeraad 62ste
op die ranglys van 124 lande geplaas is.
Die voorlopige fokusareas is:
•
•
•
•
•
•

Ingesteldheid – luister, respekteer en verstaan die kliënt
Skep 'n kultuur van kliëntediensuitnemendheid reg oor Suid-Afrika
Die regte mense vir die regte werk
Bemagtig die voorste linie, verduidelik die 'hoekoms'
Verstaan, as lande, wie kliënte is
Moenie net op die 2010 Wêreldbeker-sokkertoernooi fokus nie.

'Ons moet veral meer aandag aan diensuitnemendheid gee, want uiteindelik
is dit die besoekers se ervaring in ons land wat sal bepaal of hulle wil
terugkeer of nie.'
'Suid-Afrika beskou toerisme as baie belangrik om groter ekonomiese groei,
infrastruktuurontwikkeling, bevordering van handel en werkskepping te
bewerkstellig. Toerisme verskaf vinnige toegang tot die arbeidsmag, veral vir
die jeug en vroue in stedelike en landelike gemeenskappe.'
[Aangepas uit: Departement van Toerisme-nuusbrief, Desember 2009]

2.1

2.1.1

As wat staan die voormalige DVOT ('DEAT') nou bekend?

(1)

2.1.2

Identifiseer uit die uittreksel die TWEE hoofrolspelers in die
totstandkoming van hierdie inisiatief.

(2)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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Die Wêreld Reis- en Toerismeraad het Suid-Afrika se
diensleweringstandaard 62ste op die ranglys van 124 lande
geplaas, wat as 'n lae plasing beskou word.
Bespreek TWEE maniere waarop hierdie lae plasing 'n invloed op
Suid-Afrika se inkomende internasionale toerismebedryf sal hê.

2.1.4

(4)

Een van die hooffokusareas van hierdie inisiatief is:
'Ingesteldheid – luister, respekteer en verstaan die kliënt'
Stel EEN manier voor waarop die eienaar van 'n toerismebesigheid
hierdie fokus kan implementeer.

(2)

Haal EEN sin uit die leesstuk aan wat die hoofrede waarom
toeriste na 'n land terugkeer, verduidelik.

(2)

2.1.6

Verduidelik waarom hierdie inisiatief nie slegs op 2010 fokus nie.

(2)

2.1.7

Noem DRIE voordele van toerisme uit die uittreksel.

(3)

2.1.5

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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Die diagram hieronder
Toerismegroeistrategie.

wys

die
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doelwitte

van

die

Binnelandse

Onder die diagram word die strategieë oor hoe hierdie doelwitte bereik word,
genoem. Pas die geskikste strategie by die doelwit. Skryf slegs die letter
(A – F) langs die vraagnommer (2.2.1 – 2.2.6) neer, byvoorbeeld 2.2.7 H.
DIE SES REGERINGSDOELWITTE VIR BINNELANDSE TOERISME
A

F
Bevorder
herhaalbesoeke

Bevorder 'n reeks
ervarings wat by
die Suid-Afrikaanse
verbruiker aanklank
vind

REGERINGSDOELWITTE
VIR
BINNELANDSE TOERISME

B
Fasiliteer die
ontwikkeling van
koöperatiewe
produkpakkette

E

C

Versprei toepaslike
inligting in spesifieke
plekke

Ontwikkel bemarkingsen verspreidingskanale

D
Groter bevordering van
die binnelandse
toerisme-handelsmerk

STRATEGIEË
2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Kopiereg voorbehou

Skep beloningsprogramme vir gereelde binnelandse reisigers om
hulle aan te moedig om selfs meer van ons land te ervaar.

(2)

Maak meer binnelandse toerisme-inligting en -onderrig aan alle
Suid-Afrikaners beskikbaar om hulle aan te moedig om meer
dikwels te reis.

(2)

Verseker dat vakansie-ervarings vir almal toeganklik is. Ervarings
kan insluit wegbreek uit stede, kuswegbreke, ontvlugting na die
berge, kulturele ontdekkings, plattelandse kronkelroetes,
boservarings en sportgebeure.

(2)

Moedig nasionale en provinsiale departmente van toerisme aan om
produkte te ontwikkel wat by die Suid-Afrikaanse binnelandse
reisigersmark aanklank sal vind.

(2)

Moedig innoverende en bekostigbare bemarking van plaaslike
toerismeprodukte aan om binnelandse reisigers aan hierdie
produkte bloot te stel.

(2)

Gee aan bestemmings binne Suid-Afrika 'n handelsmerk en skep 'n
vakansiekultuur onder alle Suid-Afrikaners. Die SAToerisme
binnelandse handelsmerk sal meer as ooit gehoor en gesien word.

(2)

Blaai om asseblief

Toerisme

2.3
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Bestudeer die spotprent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Hek 5
VERTREKTYE

LONDEN
PARYS
DUBAI
TOKIO

17:30
21:30
13:00
11:15

Ek het slegs
EEN stuk in
my hand.

Meneer, slegs
EEN stuk
handbagasie
word binne
die kajuit
toegelaat.

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Identifiseer die soort vervoer wat deur hierdie toeris gebruik sal
word.

(1)

Noem die dokument wat vereis word om deur Hek 5 te gaan en
wat ook sy sitpleknommer sal aandui.

(1)

Voltooi die sin:
Daar word van die passassier-hanteringsagent
inboektoonbank verwag om 'n uniform te dra, want ...

2.3.4

Kopiereg voorbehou

by

die

Noem TWEE kommunikasievaardighede waaroor die passassierhanteringsagent moet beskik.

Blaai om asseblief

(2)

(2)
[34]
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VRAAG 3
Lees die uittreksel hieronder wat die werksvoorwaardes van restaurante uiteensit en
beantwoord die vrae wat volg.
Tabby se Restaurant & Taverne

DIENSVOORWAARDES
Werkstitel: Kelner/Kelnerin
Pligte:
Bedien tafels en bedien kliënte se kos, alkoholiese en nie-alkoholiese drankies. Die
werknemer sal hierdie en enige ander pligte uitvoer soos die besigheid van tyd tot tyd
mag vereis.
Werksure:
8-uur-skofte daagliks. Skofreëlings is van toepassing.
Werknemers is geregtig op 'n middagete-pouse en gratis personeel-etes sal daagliks
voorsien word.
Werknemers sal oortyd betaal word vir skofte langer as 8 uur.
Jaarlikse verlof:
17 betaalde verlofdae per jaar. Werknemers moet op openbare vakansiedae werk.
3.1

3.1.1

Sê of daar van 'n kelner/kelnerin by Tabby se Restaurant &
Taverne verwag kan word om voorraadopnames as deel van haar
werksbeskrywing te doen.

(1)

Motiveer jou antwoord op VRAAG 3.1.1 deur uit die uittreksel aan
te haal.

(2)

Gee 'n moontlike rede waarom 'n 17-jarige persoon nie deur hierdie
restaurant in diens geneem mag word nie.

(2)

3.1.2

3.2

3.3

Gee EEN pasella/voordeel (pluspunt) wat in die uittreksel genoem word wat
die kelner/kelnerin geld sal spaar.

TOTAAL AFDELING B:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(1)
[6]
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AFDELING B: TOERISME AS 'N INTERVERWANTE STELSEL
VRAAG 2
2.1

Bestudeer BEIDE uittreksels en beantwoord die vrae wat volg.
UITSTEKENDE DIENSLEWERING DEUR DIE LUGVERVOERSEKTOR
DRA BY TOT SUID-AFRIKA SE ONTWIKKELINGSDOELWITTE

DIENS
DIE 'wow'-faktor

As jy wil
weet
waarheen
om te
gaan iHelp

Met vandag se passasiers wat 'n veel groter keuse as ooit tevore het ten
opsigte van toegangsroetes en lugdienste, het die lewering van goeie
kliëntediens belangriker vir bestemmings geword sodat hulle kompeterend
kan bly. Die Lughawemaatskappy van Suid-Afrika (ACSA) het gaan kyk hoe
hulle hulle kliëntedienslewering by lughawens kan verbeter.
ACSA se kliëntediensstrategie beklemtoon hoe belangrik dit is dat alle
lughawepersoneel unieke Suid-Afrikaanse gasvryheid sal toon wat die ware
gees van Ubuntu sal wys, terwyl hulle 'n veilige, beskermde en bekwame
punt-tot-punt reiservaring (van tyd van vertrek tot tyd van aankoms by die
bestemming) sal voorsien.
ACSA het die volgende stappe ingestel om hulle diensleweringsvlakke te
verbeter:
•

'n Verbeterde kliëntediens kommunikasiestelsel, bekend as die 'Viewing
Deck', waar alle ACSA-lughawekliënte die geleentheid het om met die
lughawepersoneel te kommunikeer en persoonlike antwoorde op hulle
navrae en klagtes te kry.

•

Meer as 100 iHELP-kliëntediensagente is oral by die lughawens se
terminale geplaas om passasiers te help. Baie komplimente is tot op hede
ontvang van kliënte wat verras is deur die stappe wat gedoen is.

•

iHELP-plakkate moedig kliënte aan om terugvoer oor ACSA se
dienslewering aan die 'Viewing Deck' te sms. Daar word onmiddellik aan
klagtes aandag gegee en dit word reggestel.
Joanne Paternoster

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme
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Behalwe vir verbeterde diensleweringsvlakke by alle Suid-Afrikaanse
Internasionale lughawens, het die SAL (Suid-Afrika se nasionale lugdiens)
wat in staatsbesit is, hulle vloot en beskikbare produkte opgegradeer deur ses
nuwe Airbus A330-200'e by te voeg (222 sitplekke, verbeterde vermaak,
vinniger en beter brandstofbesparing).

Die doel van die toevoegings is:
•
•

Verbeter en volhou die winsgewendheid van SAL, wat die regering sal
help om hul ontwikkelingsplanne vir die hele land uit te voer.
Bly wêreldwyd kompeterend en voldoen aan die behoeftes van die mark.
[Aangepas uit Sawubona Tydskrif, Maart 2011]

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Verduidelik die term toegangsroete deur na die uittreksel te
verwys.

(2)

(a) Identifiseer TWEE stappe wat deur ACSA geneem is om hulle
dienslewering te verbeter.

(2)

(b) Verduidelik hoe die stappe wat gedoen is, dienslewering sal
verbeter.

(2)

Gee EEN rede waarom ACSA hulle kliënte aanmoedig om hulle
kommentaar na die 'Viewing Deck' te sms.

(2)

(a) Skryf neer hoe jy die begrip Ubuntu verstaan.

(2)

(b) Gee EEN rede waarom ACSA die gees van Ubuntu onder hul
werknemers bevorder het.

(2)

Die King Shaka Internasionale Lughawe in Durban, KwaZulu-Natal
is in 2010 geopen en het baie nuwe werksgeleenthede geskep.
Noem EEN manier waarop werkskepping tot die opheffing van
gemeenskappe gelei het.

2.1.6

Kopiereg voorbehou

(2)

Verduidelik hoe die toevoeging van die ses nuwe Airbus
A330-200'e die volgende tot gevolg sal hê:
(a) Die winsgewendheid van SAL

(2)

(b) Die bydrae tot Suid-Afrika se BBP

(2)

Blaai om asseblief

Toerisme

2.2
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Bestudeer die spotprent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
WERKLOOSHEIDSKANTOOR

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Identifiseer die sosio-ekonomiese probleem wat in die spotprent
uitgebeeld word.

(2)

Behalwe werkskepping, bespreek EEN manier waarop die
bevordering en ontwikkeling van die toerismebedryf die
bogenoemde probleem kan oplos.

(2)

Voor 1994, is histories-benadeelde individue (HBI's) beperkte
geleenthede gegee om deel te neem aan toerisme-aktiwiteite.
Hulle het ook minder geleenthede gehad om toerismebesighede te
besit. Die regering het sedertdien verskeie maniere gebruik om die
toerismebedryf te transformeer om alle Suid-Afrikaners in te sluit
en hulle lewenspeil te verbeter.
Noem EEN manier waarop die regering die volgende vennootskap
gebruik het om ongelykhede van die verlede in toerisme aan te
pak:

(2)
[24]

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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VRAAG 3
3.1

Bestudeer die grafiek hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Werkplekke met planne vir opleiding en
ontwikkeling

Gapings
in
vaardighede

Ander
Industrieë

Werkplekke betrokke by opleiding
Werkplekke wat opleiding befonds of verskaf

Wisseling
van
personeel

Opleiding

VERGELYKENDE STUDIE VAN OPLEIDING- EN VAARDIGHEIDSONTWIKKELING IN
TOERISME EN ANDER INDUSTRIEË

Toerisme

Wisseling van personeel
Bedankingskoers
Werkplekke wat beïnvloed word deur
vaardigheidsgapings
Vaardigheidsgapings as % van werknemers

Sleutelkenmerke

Werksmag wissel elke seisoen
Meer as 50% van werk is korttermynkontrakte
Tydelike werk
Vroulike werknemers

Die grafiek gee 'n oorsig van vaardigheidsontwikkeling en opleiding binne die
toerismebedryf.
3.1.1

3.1.2

3.1.3

Kopiereg voorbehou

Identifiseer uit die grafiek EEN rede waarom die toerismebedryf so
'n hoë arbeidswisseling ervaar in vergelyking met ander industrieë.

(2)

Verduidelik hoe die hoë persentasie tydelike werk in die
toerismebedryf toerismebesighede sal verhinder om in opleiding en
vaardigheidsontwikkeling te belê.

(2)

Die Nasionale Departement van Toerisme (NDT) in Suid-Afrika het
die kwessie van seisoenaliteit ondersoek.
(a) Noem die strategie wat deur die NDT gebruik is om te probeer
om seisoenaliteit te laat daal.

(2)

(b) Verduidelik hoe hierdie strategie seisoenaliteit sal laat daal.

(2)

Blaai om asseblief

Toerisme

3.2
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Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

KAJUITBEAMPTES (kajuitbemanning) help om vlugte vir lugdienspassasiers
veilig, gemaklik en genotvol te maak. 'n Kajuitbeampte se werk begin met 'n
voorvlugvergadering met die res van die bemanning.
Kajuitbeamptes is verantwoordelik vir passasiers se veiligheid. Hulle
verduidelik veiligheidsregulasies en noodprosedures, kyk dat sitplekgordels
tydens opstyging en landing vasgemaak is en verseker dat ander
veiligheidstandaarde van die Federale Lugdiensadministrasie (FAA) gevolg
word. Hulle moet in staat wees om met noodtoerusting soos afglybane
(skagte) te werk om passasiers vinnig van die vliegtuig af te kry in 'n
noodsituasie.
Kajuitbeamptes bring die meeste van hulle tyd op die vliegtuig deur as hulle
plaaslik en internasionaal reis. Hulle bring die meeste van hulle tyd saam met
passasiers deur wat uit verskillende agtergronde en kulture kom. Hulle werk
dikwels in klein en kompakte toestande en is baie op hulle voete. Slegte weer
kan vliegtoestande ongemaklik of gevaarlik maak. Hulle werk ook deur die
nag en vlieg oor baie tydsones. Hoewel kajuitbeamptes die voordele van reis
ervaar, leef hulle ook weke aaneen uit hulle tasse.
3.2.1

Identifiseer TWEE vaardighede uit die uittreksel wat nodig is om 'n
goeie kajuitbeampte te wees.

(2)

Noem EEN negatiewe werkstoestand uit die uittreksel wat
kajuitbeamptes kan ervaar.

(2)

3.2.3

Verduidelik waarom kajuitbeamptes fisies fiks moet wees.

(2)

3.2.4

Gee EEN voorbeeld van reisvoordele.

(2)
[16]

3.2.2

TOTAAL AFDELING B:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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AFDELING B: TOERISME AS 'N INTERVERWANTE STELSEL
VRAAG 2
2.1

Die vloeidiagram hieronder dui aan hoe Suid-Afrika beplan om sy plaaslike
toeristebedryf te laat groei.
Strewe om
by te dra
tot ...

... deur die
lewering
van
volhoubare
....

.. deur
gefokus op
te tree om
dienslewering te
verbeter

Volhoubare
BBP- groei

Volhoubare
werkskepping

Herverdeling en
transformasie

Toename in
toeristevolumes

Toename in toeriste
se bestedingspatrone

Verlenging van duur
van die verblyf

Verbeterde
geografiese
verspreiding

Verbeterde
seisoenale patrone

Bevorder
transformasie

Verstaan die mark

Kies die aantreklike
segmente

Bemark die
bestemming

Sien toe dat
struikelblokke
verwyder word

Sien toe dat daar 'n
platform vir produkte
is

Monitor en leer uit
toeriste se
ervarings

[Bron: 'DTGS' 2006]

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Kopiereg voorbehou

Noem die strategie wat die Nasionale Departement van Toerisme
gebruik om toerismegroei in Suid-Afrika te verbeter.

(1)

Om toerismegroei in Suid-Afrika te verbeter, sal die regering hard
probeer om volhoubare BBP-groei te ondersteun en te bevorder.
(a)

Waarvoor staan die term (akroniem) BBP?

(2)

(b)

Stel EEN manier voor waarop 'n toename in toeriste se
bestedingspatrone BBP-groei sal bevorder.

(2)

Identifiseer TWEE benaderings in die vloeidiagram hierbo wat die
regering sal gebruik om sy dienslewering te verbeter.

(4)

Stel EEN manier voor waarop 'n bestemming toeriste kan
aanmoedig om langer te bly.

(2)

Blaai om asseblief

Toerisme
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2.1.5

Die regering sal strewe om tot die herverdeling en transformasie
van die toeristebedryf by te dra.
(a)

(b)

2.2

DBE/Feb.–Mrt. 2012

Noem TWEE regeringstrategieë wat ingestel is om die
herverdeling en transformasie van die toeristebedryf te
hanteer.

(2)

Stel EEN manier voor waarop die toeristebedryf die regering
se
doelwit
om
werkloosheid
te
verminder
en
werksgeleenthede in Suid-Afrika te skep, sal bereik.

(2)

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
TOERISME WORD NA DIE TOWNSHIPS GENEEM
'n Toeriste-bewusmakingsbekendstellingstoer is gehou om toerisme in die
stad se minderbevoorregte gebiede te bevorder. Hierdie inisiatief is deur die
Buffalo City Munisipaliteit en hulle vennote as deel van Toerisme-maand
onderneem. Gemeenskappe is ingelig oor die belangrikheid van toerisme en
die rol wat elke gemeenskap kan speel om die bedryf te bevorder. Die doel
van die bekendstellingstoer was om gemeenskappe uit te nooi om aan
toerisme deel te neem en hulle te laat voel dat hulle deel is van hierdie
belangrike bedryf.
Volgens die munisipaliteit het internasionale toeriste dikwels hierdie gebiede
besoek om oor hulle ryk geskiedenis te leer. Ten spyte hiervan het die
plaaslike inwoners nie die waarde van internasionale toeriste in hulle gebiede
verstaan nie. Raadslid Luntu Bobo het gesê: '… dit word dan 'n verlore
geleentheid. Ons het bed-en-ontbyt-besighede in hierdie gebiede nodig sodat
sommige van hierdie toeriste die nag daar kan deurbring en die dinge wat
hulle oor ons townships en landelike gebiede leer, kan ervaar.'
Die stad wil ook alle gemeenskappe by die ontwikkeling van toerisme betrek.
Hulle het programme wat ten doel het om mense op te lei in maniere waarop
hulle hulle vaardighede kan gebruik om voordeel te trek uit toerisme.
[Bron: www.southafrica.net]

2.2.1

2.2.2

Kopiereg voorbehou

Gee EEN rede waarom die Buffalo City Munisipaliteit die
gemeenskapsbekendstellingstoer gehou het.

(2)

Noem die organisasie wat die vaardigheidsopleidingsprogramme,
soos voorgestel deur die Buffalo City Munisipaliteit, moontlik sal
maak, bestuur en sertifiseer.

(2)

Blaai om asseblief

Toerisme
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2.2.3

Volgens die munisipaliteit het internasionale toeriste dikwels
hierdie gebiede besoek om oor hulle ryk geskiedenis te leer. Ten
spyte hiervan het die plaaslike inwoners nie die waarde van
internasionale toeriste in hulle gebiede verstaan nie. Raadslid
Luntu Bobo het gesê: '… dit word dan 'n verlore geleentheid.'
(a)

(b)

2.2.4

DBE/Feb.–Mrt. 2012

Verduidelik waarom Raadslid Luntu Bobo dit as 'n verlore
geleentheid beskou.

(2)

Noem EEN entrepreneurskapsgeleentheid wat ontwikkel
kan word deur die kultuur van die plaaslike mense te
gebruik.

(2)

Bespreek hoe die verlenging van die duur van die verblyf van die
internasionale toeriste in die gebied tot die opheffing van die
gemeenskap kan lei.

(2)
[25]

VRAAG 3
3.1

Lees die uittreksel uit die webtuiste www.satsa.com hieronder en beantwoord
die vrae wat volg.

Wanneer jy na toerismedienste in Suidelike Afrika soek,
of jy nou 'n toeris is of deel van die reisbedryf is, maak seker dat jy 'n SATSAlid gebruik. SATSA is bewus van die belangrikheid van 'n hoë standaard van
uitstekende dienslewering in die toeristebedryf en voorsien daarom 'n streng
gedragskode vir SATSA-lede.
3.1.1

Verduidelik wat 'n gedragskode is.

3.1.2

Uitstekende dienslewering het 'n invloed op ekonomiese groei.

3.1.3

Kopiereg voorbehou

(2)

(a)

Stem jy met hierdie stelling saam?

(1)

(b)

Gee EEN rede vir jou antwoord.

(2)

Stel voor waarom 'n toeris 'n toerismebesigheid wat 'n lid van
SATSA is, sal kies.

Blaai om asseblief

(2)

Toerisme
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3.2

DBE/Feb.–Mrt. 2012

Kollig op loopbane
Om 'n loopbaan in enige gebied van toerisme te beplan, is 'n uitstekende
belegging in jou toekoms. As die vinnigste groeiende bedryf in die wêreld
word nuwe werksgeleenthede geskep en die vaardighede wat benodig word
om hierdie posisies te vul, vereis 'n wye verskeidenheid belangstellings en
vermoëns.
Werksgeleenthede
kan
wissel
van
bedryfsrolle
tot
toesighoudende, bestuurs- of uitvoerende posisies. Soos in die meeste ander
bedrywe lei intreevlakposisies dikwels tot groter en beter geleenthede.
Hieronder is die werksbeskrywings van die verskillende posisies wat in die
toeristebedryf beskikbaar is:
Bedryfsposisies (voorstewerkslyn-personeel) – Dit behels direkte kontak
met toeriste.
Toesighoudende posisies – Mense in hierdie posisies neem in diens,
bestuur, motiveer en verskaf ondersteuning aan voorstewerkslyn-personeel.
Bestuursposisies – Hierdie posisies behels begroting, beplanning en die
bestuur van werknemers om die organisasie te help groei. Daar kan ook
interaksie met ander toerismesektore en gemeenskaps- betrokkenheid wees.
Uitvoerende posisies – Uitvoerende beamptes is dikwels verantwoordelik vir
verskeie departemente of afdelings en werk gewoonlik op streeks-, nasionale
of internasionale vlak.
In die blokkie hieronder is vier voorbeelde van moontlike loopbaangeleenthede in die toeristebedryf.
•

Uitvoerende Huishoudster

•

Toerisme-Indaba Funksiekoördineerder

•

Visepresident van Protea Hotelle

•

Concierge

Kies die geskikste loopbane in die blokkie vir die posisies wat hieronder
gegee word, byvoorbeeld 3.2.5 Bedryfsposisie – toeristegids.
3.2.1

Bedryfsposisie

(2)

3.2.2

Toesighoudende posisie

(2)

3.2.3

Bestuursposisie

(2)

3.2.4

Uitvoerende posisie

(2)
[15]
TOTAAL AFDELING B:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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AFDELING B: TOERISME AS 'N INTERVERWANTE STELSEL
VRAAG 2
2.1

Bestudeer die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
Die belangrikheid van toerisme vir die Suid-Afrikaanse ekonomie en
toekomstige groei kan nie onderskat word nie.
Toerisme is 'n groot en groeiende deel van die SuidAfrikaanse ekonomie. Dit verskaf buitelandse
inkomste,
werksgeleenthede
en
huishoudelike
inkomste. Alle Suid-Afrikaners is deel van die
toerismesektor, of hulle van die huis af weggaan,
gaste huisves of bloot net aanwysings aan iemand in
die straat gee. Toerisme het 'n direkte en indirekte
invloed op alle gemeenskappe.
Toerisme is tans die grootste uitvoerder en vaar beter as goud as 'n
verdiener van buitelandse inkomste.
Anders as met ander uitvoersektore wat produkte maak en oorsee verkoop,
bring toerisme sy kliënte na die land toe. Die produk wat verkoop word, is
Suid-Afrika self – die mense, die plekke, die ervarings, die voedsel en die
wyn.

Die toerismesektor en gemeenskappe werk saam vir wedersydse
voordeel.
Gemeenskappe verwelkom besoekers in die gees van ubuntu. Die
toerismesektor werk saam met gemeenskappe om 'n aantreklike en veilige
omgewing vir besoekers en inwoners te skep.
Toerisme is 'n mensebedryf.
Toerisme is 'n diensgebaseerde, arbeidsintensiewe sektor. 'n Toename in die
aantal besoekers vereis meer mense wat in die bedryf werk om hulle te
bedien. Die toerismesektor het vaardige mense nodig wat hulle daarop toelê
om uitstekende diens te lewer.
[Verwerk uit Toerismegroeistrategie tot 2014]

2.1.1

2.1.2

Voltooi die sin:
Die bruto binnelandse produk (BBP) is die totale waarde van … en
… wat in een jaar in 'n land vervaardig en verbruik word.

(2)

(a) Verduidelik wat met die woorde in die uittreksel, 'Dit verskaf
buitelandse inkomste ...', bedoel word.

(2)

(b) Die toerismesektor het bekwame, diensgeoriënteerde mense
nodig.
Gee EEN rede waarom daar na die toeristebedryf as 'n
'mensebedryf' verwys word.
Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(2)
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2.1.3

2.2

DBE/November 2012

Gee EEN rede waarom nie alle mense wat aansoek doen om in die
bedryf te werk, daarvoor geskik is nie.

(2)

Bestudeer die vloeidiagram hieronder en beantwoord die vrae.

BINNELANDSE TOERISMEDOELWITTE

STRATEGIEË

BBP-groei

•
•
•
•

Werkskepping

Transformasie

Verhoog besteding (meer reise, lengte van
verblyf, gemiddelde besteding per reis)
Verminder seisoenaliteit (moedig reise dwarsdeur
die jaar aan)
Verbeter die geografiese verspreiding van
toerisme (meer bestemmings en aktiwiteite)
Verhoog volumes (oorreed, ondersoek en groei)

Die vloeidiagram wys hoe die drie binnelandse toerismedoelwitte bereik
sal word.
2.2.1

Verduidelik wat verhoog volumes beteken.

(2)

2.2.2

Vanaf die vloeidiagram, identifiseer TWEE doelwitte wat bereik sal
word as daar 'n noemenswaardige styging in die getal plaaslike
toeriste in Suid-Afrika is.

(2)

Stel EEN manier voor waarop toerismebesighede seisoenaliteit kan
verminder.

(2)

2.2.3

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

2.3

11
NSS

DBE/November 2012

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Suid-Afrika is daartoe verbind om
transformasie en herverdeling binne
die toerismebedryf te bevorder.
As gevolg van die apartheidswette het baie Suid-Afrikaners nie die
geleentheid gehad om in hulle eie land vakansie te hou nie. Dit het tot gevolg
gehad dat hoofsaaklik histories benadeelde Suid-Afrikaners nie gereis het nie.
[Verwerk uit Departement van Toerisme, Mediumtermyn Strategiese Plan
2011/2012–2015/2016]

Die toeristebedryf is vandag steeds grootliks ontoeganklik (nie beskikbaar nie)
vir die meerderheid Suid-Afrikaanse toeriste. Daar is 'n groeiende behoefte
om toerisme meer aanpasbaar en toeganklik vir alle Suid-Afrikaners te maak.
Bemagtiging en transformasie sal verseker dat nuwe rolspelers die bedryf
betree. Bemagtiging en transformasie sal ook nuwe markte lok en nuwe
produkte sal ontwikkel word.
[Verwerk uit Departement van Toerisme, TOERISME SEB-HANDVES EN -TELLINGKAART]

2.3.1

Kies die korrekte opsie. Skryf slegs die vraagnommer (2.3.1) en die
letter (A–D) in die ANTWOORDEBOEK neer.
BBSEB staan vir …
A
B
C
D

2.3.2

Basiese Breë Swart Ekonomiese Bemagtiging
Breë Swart Basiese Ekonomiese Bemagtiging
Swart Breë Gebaseerde Ekonomiese Bemagtiging
Breëbasis- Swart Ekonomiese Bemagtiging

Alhoewel daar strategieë bestaan om alle Suid-Afrikaners in die
toerismebedryf in te sluit, is daar baie histories benadeelde SuidAfrikaners wat steeds nie reis nie.
Gee EEN rede waarom baie histories benadeelde Suid-Afrikaners
steeds nie reis nie.

2.3.3

Kopiereg voorbehou

(1)

(2)

Bestudeer die logo in die uittreksel hierbo.
(a) Identifiseer die sektor van die toeristebedryf.

(1)

(b) Verduidelik EEN manier waarop SAA die transformasiebehoeftes in Suid-Afrika kan oplos.

(2)

Blaai om asseblief
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Bestudeer die inligting hieronder.
KOLOM A

KOLOM B

VOORDELE VAN TRANSFORMASIE IN
TOERISMEBESIGHEDE

VOORBEELDE

TRANSFORMASIE =

GUGULETHU
TOWNSHIP
TOERE

NUWE
ROLSPELERS

GEGRADUEERDE
HBI*BESTUURDER

NUWE TEIKENMARKTE

SUKSESVOLLE
JONG
PAARTJIES

NUWE PRODUKTE

*HBI – Histories Benadeelde
Indiwidu

Verwys na die tabel hierbo en kies die geskikste voorbeeld uit
KOLOM B vir die volgende:

Kopiereg voorbehou

(a) 'n Nuwe rolspeler in 'n bestuursposisie in die toeristebedryf

(2)

(b) 'n Nuwe teikenmark in die toeristebedryf

(2)

(c) 'n Nuwe produk in die toeristebedryf

(2)
[26]
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VRAAG 3
Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Loopbane in groen toerisme en groen werksgeleenthede het meer geword as gevolg
van 'n groter bewustheid van die toestand van die planeet. Meer mense ondersteun
omgewingsvriendelike en groen besighede, wat tot voordeel van die toeristebedryf is.
Daar is bevind dat toeriste gewillig is om meer te spandeer om omgewingsvriendelike
akkommodasie te gebruik. As gevolg van hierdie verbruikersneiging, het besighede en
entrepreneurs die winsgewendheid om groen te word, raakgesien. Dit het gelei tot 'n
styging in werksgeleenthede in groen toerisme.
Jy wonder waarskynlik watter werksgeleenthede in hierdie veld bestaan. As
toeristegids kry jy die geleentheid om met 'n wye verskeidenheid mense kontak te
maak. Jy kan hulle leer oor omgewingskwessies en wat hulle daaraan kan doen.
Om 'n toeristegids te wees, kan nouliks 'n werk genoem word, omdat baie min
werksgeleenthede jou toelaat om uitstappies in die natuur te geniet en die skoonheid
van jou land te vertoon. Om 'n toeristegids te wees, is beslis 'n lekker werk, maar
vereis ook groot verantwoordelikheid.
As jy dit graag jou loopbaan wil maak, kan jy vakke soos Natuurwetenskappe,
Toerisme, Gasvryheidstudies of Kommunikasiestudies neem.
3.1

Behalwe 'n toeristegids, gee EEN ander voorbeeld van 'n groentoerismewerk.

(2)

3.2

Verduidelik waarom dit vir die toeristebedryf nodig is om groen te word.

(2)

3.3

Noem TWEE persoonlike eienskappe waaroor 'n toeristegids moet beskik om
doeltreffend in die bedryf te werk.

(4)

Daar is baie pluspunte (voordele) om 'n toeristegids te wees. Noem EEN
reisvoordeel.

(2)

3.4

3.5

Noem TWEE verantwoordelikhede van 'n toeristegids.

(4)
[14]

TOTAAL AFDELING B:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

40

