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WEERMAG : 'N ALTERNATIEWE

Deur Kapt J.A. Beukes*

INLEIDING

Omstandighede In die wereld verander
feitlik oornag. Kommunisme faal in Oos-
Europa, die oorlog in Angola is yerby,
Namibie verkry onefhanklikheid, die ANC
word ontban en die Apartheidswette
word afgeskaf. Hierdie gebeure was twee
jaar gelede ondenkbaar. Die gevolge van
bogenoemde gebeure het ook die Ver-
dedigingsgemeenskap be'invloed. Die
Weermagbegroting is met meer as 3
miljard rand besnoei, diensplig is verkort,
grootskaalse rasionalisasieword tans in die
Weermag onderneem en in die algemeen
heers daar groter finansiele dissiplinein die
SAW. Elke rand uitgegee moet behoorlik
verreken en motiveer word. En veral na
die BSB-debakelword SAWbedrywighede
en besteding met valk-oe dopgehou. Dit is
teen hierdie agtergrond dat verbrui-
kersgedrag in die SA Weermag bespreek
gaan word.

BESTEK

Aanvanklik word 'n kort omskrywing van
verbruikersgedrag gegee, waarna enkele
verwante konsepte hanteer word. Die
"uniekheid" van die Weermag, die feit dat
die Suid-AfrikaanseWeermag terselfde tyd
verbruiker en verbruikte is en net soos
enige organlsasie in 'n bepaalde omge-
wing funksioneer, word ge'illustreer. Die
bespreking word verder gevoer deur die
verbruikerbesluitnemingsproses van toe-
passing te maak op die Weermag. Identi-
fiseerbare fases is behoefteherkenning, die
soektog na informasie, die evaluasie van
alternatlewe, koopgedrag en uiteindelik 'n
uitkoms wat die organisasie tevrede of
ontevrede laat. Hierdie basiese besluit-
nemingsproses word deur verskeie faktore
be'invloed wat in die verloop van die
bespreklng meer duidelik sal blyk.

WAT IS VERBRUIKERSGEDRAG?

Verbruikersgedrag is die studie van WAT'n
verbruiker koop, WANNEERgekoop word,
HOE gekoop word, HOEKOM gekoop
word, WAAR gekoop word en HOE GE-
REELDdie koopaksie geskied. Die term
behels dus daardie gedrag wat

verbruikers openbaar in die soek, koop,
gebruik, evaluering en wegdoening van
produkte, dienste en idees wat hulle
verwag hulle behoeftes sal bevredig
(Schiffman en Kanuk, 1987,p6).

VERWANTE KONSEPTE
Verskeie verwante konsepte word dikwels
deur Jan en alleman los en vas gebruik.
Duidelikheidshalwe word die belangrikste
terminologie kortliks bespreek (Schiffman
en Kanuk, 1987):

Persoonllke verbrulker. Die individu wat
goedere en dienste koop vir eie gebruik
(bv klere,motor ens).

Organlsatorlese verbrulker. Hierdie kate-
gorie verbruiker sluit besighede, staats-
departemente en institusies (skole, kerke
ens) in, wat produkte, dienste en
toe rusting aankoop sodat die organisasies
vlot kan funksioneer (die tipe organisasies
kan winsgewend of dienslewerend van
aard wees).

Kopersen gebrulkers. Die persoon wat die
werklike aankoop doen is nie altyd die
gebruiker nie. Net so is die koper nie
noodwendig die persoon wat die produk-
besluit of koopbesluit geneem het nie.

Verbrulkerlsme. 'n Organisasie wat deur
verbruikers gestig is met die oogmerk om
billike en etiese praktyke teenoor die
verbruiker deur vervaardigers en hande-
laars te verseker.

DOELWITTE IN ORGANISASIES

Volgens Marx en Churr (1984, p84) is
die hoofdoel van 'n onderneming

, winsgewendheid en diens aan die
gemeenskap. As winsgewendheid die
swaarste weeg beteken dit dat die
onderneming sy eie belang en veral
die van sy eienaars nastreef. As
gemeenskapsdiens die hoofprioriteit is,
sien die onderneming toe dat goedere
en dienste beskikbaar gestel word wat die
behoeftes van die gemeenskap ken
bevredig en hulle welvaart kan bevorder.
Hierdie twee aspekte hou ten nouste met
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Diagram 1 : Die Sosio-tegniesesisteem.

Werknemen

mekaar verband. Newedoelwifte spruit
voort uit die belange van die onderneming
self en tweedens uit die belange van die
gemeenskap. Die verwesenliking van
newedoelwifte is slegs moontlik indien
daarin geslaag word om die hoofdoel te
bereik.

Doelwifte isnoodsaaklik vir elke organisasie
omdat dit 'n eindresultaat, mikpunt of
toestand is wat begeer word. Doelwifte
verteenwoordig die oogmerke van die
ondernemingse bestaan, die rede vir
totstandkoming, dit bepaal die organi-
sasiestruktuur, die produkte, dienste en
kliente en is laastens noodsaaklik vir die
organisasie se voortbestaan (Marx en
Churr, 1984).

FUNKSIONELE TERREINE

OMGEWINGSFAK TORE

Tegnologie

$oalo - kulturel. omgewing

Polntek I~Pleldln9 ----LOgiStiek

I Persone.t Produksie
---~ 1-----

I ,
Ekonomle I, SAW DOELWITTE

Klante Aankop

e.marklng Admlnlstraale.. ----
Wereldgebeure

Lew.rolnslers

Demogralle

Ow.rhede

Welltk

Die Suid-Afrikaanse Weermag, as 'n outo-
nome staatsdepartement, vorm deel van
die staat se meganisme om die land te
bestuur in samewerking met ander staats-
departemente. As 'n organisatoriese
verbruiker kan die Weermag beskou word
as beide In verbruiker en verbruikte ("ver-
bruiksartikel"). As verbruiker word mense,
goedere, dienste, tegnologie, wapens en
finansies gebruik ten einde doelwifte te
bereik. As verbruikte word die SAW deur
die regering, gemeenskap en land gebruik
ten einde sekere doelwitte te verwesenlik.
Doelwitte van die SAWspruit voort uit die
Verdedigingswet, Wet no 44/57 (soos
gewysig) en behels die volgende :

Dienster verdediging van die RSA.

Diens ter voorkoming of onderdrukking
van terrorisme.

Diens ter voorkoming of onderdrukking
van binnelandse onluste.

Diens ter behoud of bewaring van lewens,
gesondheid of eiendom of ter instand-
houding van noodsaaklike dienste.

Polisiedienstesoos voorgeskryf.

Doelwitfe van die Weermag is in ooreen-
stemming met die oorhoofse politieke
doelwitfe van die regering solank dit al die
inwoners tot voordeel strek, en nie vir
partypolitieke gewin is nie. Die Weermag
moet dus 'n klimaat help skep vir die land
se inwoners om in te leef en te werk. Soos
reeds gesien be'invloed gebeure die
doelwitfe en werksaamhede in die SAW,
Dit gebeur omdat die Weermag nie in 'n
vakuum funksioneer nie, maar binne 'n
bepaalde sosio-tegniese sisteem. (Om al
die kragte wat op doelwifte in werk te
illustreer,sien diagram 1,)
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(Aangepas uit Marx en Churr, 1984)

Twee vlakke is van belang, nl 'n mikro-
omgewing en 'n makro-omgewing. Daar is
egter 'n voortdurende wisselwerking tussen
die twee vlakke wat SAW doelwitfe direk
of indirek be'invloed. In die nastrewing van
doelwitte kan verbruikersgedrag Onpromi-
nente rol speel. Dikwels word verbrui-
kersgedrag beskou as dit wat tuishoort by
bemarkingsorganisasies. Die Amerikaanse
Leer het deur voortreflike verbruikersnavor-
sing en die korrekte verstandhouding tOY
verbruikersmotiewe en -gedrag, 'n bekwa-
me mag van vrywilligersdaargestel. Na die
Watergate en Vietnam era het die Ameri-
kaanse leer groter suksesbehaal met hulle
bemarkingsveldtog ten spyte van die
negatiewe beeld wat in daardie stadium
aan die verdedingingsmagte gekleef het.
Dit was hoofsaaklik te danke aan hulle
bemarkingsveldtog met die sentrale tema :
"Today's Army Wants to Join You". Diens in
die Leer is voorgestel as 'n normale en
noodsaaklike stap tussen hoerskool en
volwassenheid - en nie net iets wat nodig is
in oorlogstyd nie. Hierdie tema het in die
80's drasties verander agv veranderde
omstandighede. Die nuwe tema lui: "Army
Be All You Can Be". Dit reflekteer 'n ver-
skuiwing vanaf basiese motivering na pres-
tasie en die handhawing van 'n sinvollelewe
(Engel,Blackwellen Miniard, 1987).

Die vraag isof verbruikersgedrag ook in die
Suid-Afrikaanse Weermag 'n bydrae kan
lewer tot doelwitbereiking. Ten einde
hierdie vraag te beantwoord is dit nodig
om die organisatoriese verbruikersbe-
sluitnemingsproses in weermagverband
van nader te ondersoek. Die bespreking
sal gevoer word aan die hand van On
model daargestel deur Engel, Blackwell en
Miniard (1987,p 35).
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(Vereenvoudlgde verbrulkersbeslultnemlngs-
model van Engel, Blackwell en Miniard)

Meer aktuele voarbeeld isdie veldtog wat
tans gevoer word om diensplig af te skaf.
Op die oomblik wil dit voorkom asof dit
slegs 'n klein persentasie van die totale
mark (gemeenskap) is, wat die veran-
dering wil sien. Sou so 'n gedagte egter
groot steun vanuit die gemeenskap verkry,
sal besluitnemers 'n ander stelsel moet
oorweeg met inagneming van die po-
tensiele bedreiging. Perslot van sake isdie
Weermag uit die gemeenskap, vir die
gemeenskap (verbruikte en verbruiker).
Probleemherkenning/-behoefte'identifisering
word op beide vlakke be'invloed deur 'n
hele aantal faktore. Enkeles word aan-
gehaal:

Ekonomlese omgewlng : Plaaslike, nasio-
nale of internasionale tendense kan 'n
groot invloed uitoefen. Op 'n mikrovlak
kan die arbeidsomsetkoersof 'n grootskaal-
se ondersoek na wanbesteding van fondse
in die SAWmoontlik verhoed dat die SAW
betrokke raak in enige konflik. Op makro-
vlak kan betalingsbalansprobleme, groot-
skaalse buitelandse skuldterugbetalings
asook veranderings in die goud en olieprys
'n invloed uitoefen op die owerheid se
uiteindelike besluit. Dit moet egter beklem-
toon word dat as 'n operasie van strate-
giese belang sou wees, of as dit 'n uiters
dringende saak is,sal die sentrale regering,
die gemeenskap en die SAW nie skroom
om op te tree nie ten spyte van die
gevolge (Bv aardbewings, inval uit die
noorde ens).

Polltlek : Die politieke klimaat in 'n land is 'n
belangrike faktar aangesien dit al die
ander faktore wat 'n ekonomiese stelsel
uitmaak, be'invloed. Die politieke stabiliteit,
ideologiee en doelwitte van die regerende
party raak die SAWdirek sowel as indirek,
maar die Staat is die rigtingewende faktor.
Werklike en potensiele aanslae op 'n land
en sy vermoe om homself te verdedig het
'n belangrike invloed op die bedryflewe
van 'n land. Die feit dat 'n omvattende
aanslag teen die RSAop militere, ekono-
miese en kulturele gebied gevoer is, is 'n
bewys van die land se strategiese belang
vir die Weste en Ooste. Die SAW as
verbruikte, sowel as verbruiker word direk
be'invloed deur politi eke veranderinge,
omrede die SAWeen van die instrumente is
vir die uitvoering van die regering se
aktiwiteite onder stabiele toestande.
Hierdeur word die aktiwiteit van regering
vergemaklik.

Soslale omgewlng : Omdat die SAW
mense in diens neem en 'n diens aan die
gemeenskap lewer, bevind die SAW as
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DIE VERBRUIKERBESLUITNE-
MINGSPROSES

BEHOEFTEHERKENNING
(PROBLEEMHERKENNING)

As verbruiksartikel word die SAW aange-
wend deur bv die owerheid en die ge-
meenskap sodra 'n bepaalde behoefte
ontstaan. Voorbeelde hiervan is wanneer
die kabinet besluit om vir strategiese of
veiligheidsredes basisse in buurlande aan
te val of grootskaalse operasies in Angola
te loods. Die oorstromings in Natal is 'n
voarbeeld van hoe die SAW hulp verleen
het aan die gemeenskap, alhoewel die
bevel op topbestuursvlak gegee is. In so 'n
geval verwag die gemeenskap dat die
SAW sal optree en 'n diens lewer. Wat in
kart dus hier gebeur het, is dat 'n gaping/
leemte tussen die begeerde en werklike
stand van sake ge'identifiseer is. ltv
doelwitstelling, is dit 'n doelwit waarna
gestreef moet word, nl 'n stabiele land
waarbinne die gemeenskap kan funksio-
neer. As verbruiker kom die Weermag ook
met probleemherkenning in aanraking.
Voorbeelde is : Hoof van Staf Operasiesen
sy personeel besef dat die inligting beskik-
baar onvoldoende is om 'n operasie te
loods; of dat huidige magsterkte op die SA
noordgrens te klein is en dat versterkings
en toe rusting daarheen gestuur moet
word; of dat helikopters en personeel van
ander gebiede onttrek moet word om te
help met redddingspogings in Natal. 'n
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verbruiker homself binne 'n sosiale omge-
wing en moet daar gekyk word na die
sosiale klimaat soos geopenbaar deur
waardestelsels, ideologie, houdings, kul-
tuur, familie invloede, die rol van verwy-
singsgroepe, sosiale stratifikasieen etniese
invloede. So kan negativisme,die versprei-
ding van gerugte en klagtes van die
publiek en ouersuiteindelik 'n groot invloed
uitoefen op SAWbesluitneming. Die rede?
Die Weermag het In bepaalde beeld om
uit te dra. As verbruikte word besluit-
neming in die SAWindirek geraak deur die
be'invloeding van die regering/gemeen-
skap deur globale wereldneigings en
spesifieke gebeure soos 'n onafhanklike
Namibie en die demokratisering van
Oosbloklande.

Ole konkurrende omgewlng : As staatsde-
partement bestaan die SAW se konkur-
rende omgewing nie slegs uit ander
departemente wat om die belastingbeta-
ler se geld meeding nie. Mededinging
bestaan ook tOYaile insette, dws alles wat
hy mag nodig he om sydoelwitte te bereik
itv mannekrag, toerusting, voertuie, kapi-
taal, voorrade, geboue, die vyand, ens.
As verbruiksartikel van die owerheid word
besluitneming ook be'invloed deurda,t die
owerheid op staatkundige, politieke en
ekonomiese terreine meeding met ander
moonthede.

1egnologlese omgewlng : Besluitnemingin
die SAW (veral op strategiese vlak) word
baie sterk deur tegnologie be'invloed.
Nuwe of verdere ontwikkelings op die
gebied van rekenaars,missiele,elektronika
en artilleriestelsels het daartoe bygedra
dat die SAMagte in Angola groot welslae
behaal het. Die feit dat Krygkor "gereeld"
nuwe wapenstelsels bekend stel, dra
daartoe by dat die beeld van paraatheid,
die "sterkmansbeeld"die publiek bybly.

SOEKTOG
Sodra 'n bepaalde behoefte ge'identifiseer
is, moet tot aksie oorgegaan word. Die
eerste stap is om te bepaal of voldoende
inligting beskikbaar is oor 'n bepaalde
onderwerp (interne soektog). Op indivi-
duele vlak beteken interne soektog dat
informasie vanuit die geheue herroep
word. Op organisatoriese vlak word dit
deur verskeie individue gedoen, en twee
addisionele bronne van informasie is hier
van belang, nl ondervinding (Iessegeleer)
en informasie opgegaar (bv op rekenaar,
in Iiaseerstelsels, leers ens). Sou interne
bronne van informasie onvoldoende blyk
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te wees, moet oorgegaan word na die
eksterne soektog. So word insamelaars
(vanuit SAW oogpunt) uitgestuur om die
relevante inligting te kry. Informasie kan
ook verkry word deur met kundiges te
gesels,ander inligtingsdienste te kontak en
soms ook die radio, televisie, algemene
media en marknavorsing te gebruik. Hoe
die SAW as verbruiker en verbruikte die
soektog sal aanpak sal afhang van die
mate van betrokkenheid (strategiese
belang en risiko), beskikbaarheid van
informasie en koste van die soektog. Een
van die belangrikste eksterne bronne van
informasie ismarknavorsing.

Marknavorslng. Indien interne bronne nie
bevredigende resultate oplewer nie,kan
marknavorsing as deel van die eksterne
soektog na alternatiewe/informasie aan-
gepak word. Die Weermag as organisasie
(verbruiker) het die Militere Psigologiese
Instituut tot sy beskikking om behulpsaam
te wees met sodanige navorsing. Sekere
kommandemente het ook navorsing en
ontwikkelingafdelings wat betrek kan
word. Die owerheid kan hom wend tot
die RGN of WNNRof ander organisasies
afhangend van die tipe probleem wat
ervaar word. Met marknavorsing is dit
belangrik om die verbruiker se regte en
behoeftes te verstaan. Die Weermag as
verbruiker van mense moet hulle regte tot
veiligheid, tot informasie, vrye keuses en
om aangehoor word, erken en op die hart
dra. Net so moet die owerheid ook bg
regte in ag neem tOY die Weermag as
entiteit. Aspekte wat bv troepe direk raak
moet met groot sorg hanteer word.
Opleiding van troepe geskied ooreen-
komstig uiters streng veiligheidstandaarde
(reg tot veiligheid); bevelsinformasie-
periodes word weekliks gebruik om troepe
in te lig aangaande gebeure in die SAW/
RSA(reg tot informasie); dienspligtiges kan
kies in watter weermagsdeel wi! hulle hul
diensplig verrig en selfs in watter peleton
en saam met watter vriende (reg tot vrye
keuse); en laastens het troepe/diens-
pligtiges Oninset op die eenheidskomitee
waar griewe gelig kan word teenoor die
bevelvoerder (reg om aangehoor te
word).

Met die loodsing van nuwe produkte (bv
wapenstelsels) is dit krities om die hele
proses te bestuur, omrede groot bed rae
geld, tegnologiese en ander bronne
verbruik word in die vervaardigingsproses.
Vanuit 'n owerheids- en gemeenskaps-
oogpunt (waar die SAWdie verbruiksartikel
is) kan die dienspligstelsel as 'n nuwe
produk beskou word (innovasie). Die
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verkorte dienspligstelsel het volle media-
dekking' geniet. Die implikasies van die
aankondiging is nuwe verwantskappe wat
nie net die Weermag semannekragsituasie
direk geraak het nie, maar ook verreikende
ekonomiese implikasieskan he. Verdere
bemarkingsimplikasies vir beide verbruiker
(owerheid/gemeenskap) en verbruikte
(SAW)is:

Monitor algehele tevredenheld tov die
nuwe stelsel. Afwesigheid van klagtes isnie
noodwendig 'n teken van tevredenheid nie.

Neem klagtes ernstig op. Binne die SAW
kan dit baie demoraliserend inwerk en
vinnig 5005 'n vrot kol versprei. Ook die
owerheid moet be reid wees om klagtes
van die SAW (as entiteit) aan te hoor en te
ondersoek.

Reallstleseverwagtlnge moet gehandhaaf
word. Hierdie aspek het veral diensplig-
tiges geraak wat reeds in die stelselwas en
minder "afslag" gekry het. Die beginsel
van hou jou ondergeskiktes Ingellg, moet
toegepas word.

Klem word nou geplaas op kwalltelt van
opleiding en nie kwantiteit nie.

Na implementering is versterklng no-
dig, daarom is terugvoer tov die stelsel
se "prestasie" van groot belang. Die
houding van die gemeenskap teenoor
die dienspligstel sal streng gemonitor
moet word.

DIE EVALUASIE VAN
ALTERNATIEWE

Nadat voldoende informasie ingesamel is
(intern, sowel as ekstern), moet die verskil-
lende alternatiewe geevalueer word.
Meer kriteria sal gebruik word as dit 'n
komplekse probleemoplossingsproses is, in
teenstelling met roetine besluite. As ver-
bruiksartikel kan die owerheid/gemeen-
skap kriteria soos reputasie van die SAW,
relatiewe belangrikheid van 'n alternatief,
effektiwiteit en welvaart van die land
gebruik om die SAW te mobiliseer om tot In
bepaalde aksie oor te gaan. Die SAWas
verbruiker kan dieselfde kriteria gebruik,
maar omdat die SAWnie net In verbruiker
van produkte nie, maar ook van mense is,
word kriteriadikwels gebruik wat in ooreen-
stemming ismet personeel se onderliggen-
de motiewe. Die evaluering van alterna-
tiewe word be"invloed deur 3 konsepte nl
oortuigings, houdings en voornemes (inten-
sies):
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Oortulglng: Vanuit owerheidsoogpunt het
die Weermag as 'n verbruiksartikel 'n
bepaalde beeld. Hierdie beeld be'invloed
moontlike optrede of besluitneming aan
owerheidskant. 'n Voorbeeld hiervan is
die ondersoek na die BSBwat die beeld
van die Weermag skade berokken het.
Die Weermag se reaksie na buite was dat
volle samewerking gegee sal word met die
ondersoek (die kwessie van eerlikheid en
geloofwaardheid tree hier na vore). Die
Minister van Verdediging het voorts in die
parlement verklaar dat aile vrot kolle
uitgesny sal word, al beteken dit ook dat
baie diep gesny sal word.

Houdlng: Voortspruitend uit oortuiging
("belief") wat hoofsaaklik bepaal word deur
produkbeeld is die kwessie van houdings.
Houding word direk be"invloed deur per-
sepsie en die verbruiker beoordeel alter-
natiewe op grond van sy persepsie. Deur
die SAW se beeld te verander word
gepoog om ook In meer positiewe hou-
ding teenoor die SAW te kweek. 'n Voor-
beeld hiervan is 'n wapendemonstrasie
wat in 1990 vir parlementslede by Tooth
Rock (aan die Weskus)gehou is.Die dlrekte
uitvloeisel hiervan was moontllk die posi-
tiewe houding wat in die parlement
geopenbaar is jeens die Weermag tydens
die Verdedigingsbegrotingsdebat omdat
die lede nou geweet het waaroor dit
gaan. Dit was nie nou net nog syfers op
papier nie, maar werklike ervaring van die
realiteit van 'n parate Weermag wat ter
sprake was.

Voomemes : 'n Positi.ewehouding tov 'n
alternatief lei tot 'n voorneme om In
bepaalde alternatief te kies. Voorneme
(intensie) is die direkte voorloper tot
werklike koopgedrag. Of koopgedrag
werklik sal plaasvind sal grootliks afhang
van die sterkte van die intensie - gedrag-
verwantskap wat op die volgende wyses
be"invloed kan word :

i. Hoe korter die tydsinterval voor koopge-
drag hoe sterker isdie verwantskap.

Ii. Houdings (en intensies)wat gebasseer is
op ondervinding sal waarskynlik meer in
ooreenstemming wees met gedrag as
wanneer indirekte ondervinding ter sprake
is. 'n Hele aanvalsmag het byvoorbeeld
weke lank ingeoefen vir die operasie en
net voordat die mag tot optrede kon
oorgaan is die operasie tydelik gehalt
vanwee 'n informasiebreuk en onverwagte
vyandelike bewegings wat die operasie
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kon be'invloed. Wat dus in effek gebeur
het, was voordat besluit is op 'n bepaalde
alternatief (intensie) deur die kabinet/
topbestuur, het 'n relatief lang tydperk
verloop voordat tot aksie oorgegaan kon
word. Alhoewel die intensie - gedrag-
verwantskap sterk was, het tydsverloop 'n
definitiewe invloed op die verwantskap
gehad omdat soveel eksterne faktore 'n
rol kan speel. Dus,vanuit beide oogpunte
van verbruiker en verbruikte (SAW) is dit
belangrik om tydverloop te minimaliseer
ten einde die intensie - gedragverwant-
skap 50 sterkmoontlik te hou.

KOOPGEDRAG

"Koopgedrag" volg direk op die intensie
om te koop. Die "koopproses" bevat
besluite oor hoe om te koop en waar om
te koop. Uit 'n organisasie oogpunt is
koopgedrag baie meer kompleks vanwee
die feit dat meer persone betrokke is,
doelwitfe van verskeie individue en die
organisasie in ag geneem moet word, die
risikovan 'n verkeerde besluit groter is en
die interafhanklikheid tussen verskaffersen
koper 'n rol speel. (LW in hierdie konteks
kan die woord koopgedrag vervang word
deur "aksie, optrede en uitvoering"). Die
Weermag as verbruiksartikel van die
regering moes onttrek vanuit SWAomrede
dit by die groter plan van die regering
ingepas het. Suidwes kon onafhanklik
word en die Kubane het begin met 'n
onttrekkingspoging vanuit Angola. Word
hierdie aksie itv uitkomste evalueer, blyk dit
baie positief te wees, alhoewel dit slegs 'n
klein skakel in 'n groter geheel vorm. As
verbruiker van mense blyk die uitkoms van
bg aksie soosvolg te wees :

Voordele (tevredenheid)

i. 'n Kleiner verdedigingsbegroting stel
meer geld beskikbaar vir meer nood-
saaklikedienste.

ii. Meer personeel is beskikbaar vir poste
(beter posbenutfing).

iii. 'n Verkorte dienspligstelsel (kleiner effek
op die SAekonomie)

Nadele (ontevredenheid)

i. Die "vyand" is in Namibie aan bewind ten
spyte van Weermag welslae op die slag-
veld.

ii. In sekere Weermagsdele is personeel
botallig (meer personeel in verhouding tot
aantal poste beskikbaar).

14

Tevredenheid tOY 'n bepaalde uitkoms lei
daartoe dat die oortuiging/houding wat
oor 'n bepaalde alternatief/produk/aksie
bestaan versterk word. Ontevredenheid
daarenteen sal lei tot verdere eksterne
soektog.

SLOTSOM

Alhoewel hierdie bespreking 'n ander inslag
het as dit wat die privaatverbruiker en
privaatonderneming dikwels ervaar, is die
onderliggende beginsels (tov bemarking,
advertering en gedrag) steeds dieselfde.
Die tweeledige karakter van die Weermag,
dws die feit dat hy terselfdertyd verbruiker
en verbruikte is, verleen 'n nuwe dimensie
aan verbruikersgedrag. Die beeld van die
Suid-AfrikaanseWeermag en die persepsie
wat by landsburgers heers, sal in die
toekoms streng gemonitor moet word.
Daar bestaan geen twyfel nie dat verbrui-
kersgedrag in so 'n dinamiese omgewing
dieselfde vir die SAWkan beteken as wat
dit vir die Amerikaanse Leerbeteken het.

*Kapt J.A. Beukes Is 'n dosent In Bedryfs-
slelkunde aan die Fakultelt Krygskunde,
Unlversltelt van Stellenbosch.
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