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ABSTRACT 

THE EFFECT OF THE CLOSING DOWN OF A DIVISION ON THE 
"LIFE STORIES" OF A GROUP OF EMPLOYEES: A NARRATIVE 
FOCUS. 

International competition forced South African industries to improve their 

competitiveness in the global market. Modern technology has proven to be a critical 

factor for successful companies to sustain their competitive advantage. 

Technological upgrading inevitably results in a downsizing in the work force. 

In the company where the research was done, a division was closed down because 

of the high production cost of the product produced due to old technology. 

A study of available literature was done, followed by an imperical investigation to 

determine what effect the announcement of the closing down of the division had on 

the employees and their families. The impressions of employees on how the 

management conducted the announcement, of the closing down of the division, and 

the resulting actions initiated by them were also investigated. This was followed by 

a narrative investigation with some of the redeployed employees, after the final 

closure of the division, on how their "life stories" were effected by the closing down 

of the division. 

From the imperical and narrative investigation it was concluded that there was no 

program to enable the redeployed employees to establish themselves in their new 

environments (divisions). 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

Met hierdie skripsie gaan die auteur ondersoek instel na die effek van die sluiting 

van 'n afdeling op die "Lewenstorie" van 'n groep werknemers. Die auteur maak nie 

aanspraak daarop dat die onderwerp in sy totaliteit aangespreek word nie, maar dat 

slegs 'n aantal aspekte aangeraak word. Die auteur maak ook nie aanspraak 

daarop om 'n spesialis op al die terreine, wat aangespreek word, te wees nie. 

1.1 INLEIDING 

Suid-Afrikaanse ondernemings staar groot uitdagings in die gesig. lndien die 

ondernemings nie by die modeme ontwikkeling kan aanpas nie, sal hulle nie die 

kompetisie van internasionale markte kan hanteer nie. 

Brand (1998:3) WfS daarop dat die tagtiger en negentiger jare gekenmerk was deur 

groter nasionale en internasionale mededinging, en die meeste chemiese 

organisasies het as deel van hul strategiese posisionering besluit om ontslae te raak 

van nie-kern besigheidsaktiwiteite in herstrukturerings en heringenieursprogramme. 

Grootskaalse herstrukturering van Suid-Afrikaanse ondernemings, volgens die 

ministeriele taakspan, is nodig om Suid-Afrika in staat te stel om in internasionale 

markte te kan meeding. Die taakspan waarsku ook dat die antagonistiese aard van 

Suid-Afrika se huidige stelsel rakende arbeidsverhoudinge die moontlikheid van 

herstrukturering beperk (Calitz, 1996:1 ). 

Moderne ondernemings opereer in 'n vinnig veranderende omgewing en moet 

strategie ontwikkel wat hulle in staat stel om buigsaam te wees, mee te ding en te 

oorleef (Donald, 1995:300). 
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1.2 PROBLEEMSTELLING 

Baie Suid-Afrikaanse nywerhede maak dikwels nog gebruik van ou tegnologie wat 

tot gevolg het dat meer personeel benodig word om die werk te doen. 

Visser (1996:19) wys daarop dat 'n nasie se mededingendheid afhang van die 

vermoe van sy nywerhede om te inoveer en te verbeter, Suid-Afrikaanse nywerhede 

sal moet seker maak dat hulle die nuutste en mees geskikste tegnologie tot hulle 

beskikking het. 

Wanneer die netto besteding aan masjinerie en toerusting as 'n persentasie van 

werklike vaste bates van die verskillende vervaardigingsnywerhede aangedui word 

vir die tydperk 1985 tot 1992 word 'n negatiewe groei van 2,3% gesien, wat beteken 

dat die waardevermindering nuwe besteding oortref het (Visser 1996: 19). 

Visser (1996:19) se opsomming hiervan is dat masjinerie en toerusting baie ouer 

gewurd het oar hierdie periode, omdat dit nie opgegradeer is nie. 

'n Onderneming kan egter ook nie sander mense betaan nie en daarom is dit 

belangrik om die mensfaktor in ag te neem. Ongetwyfeld het verbeterde toerusting 

'n impak op die mense, want minder mense word gewoonlik benodig meer 

gesofistikeerde toerusting gebruik word. 

Al die mense wat in die onderneming werk, het opleiding deurloop en voeg gevolglik 

waarde toe tot die bedryf waarin hulle staan. Met die inbring van die verbeterde 

toerusting en die gevolglike oortollig verklaring van die mense meet gewaak word 

dat hierdie kundigheid nie verlore gaan nie, maar eerder herbenut word. 

Rennie (1995:7) is van mening dat dit algemeen aanvaar word dat werknemers 

bates of utiliteitsgoedere ("utilitarian goods") is, wat gebruik en waarmee weggedoen 

kan word. Hulle is die logiese keuse wanneer daar op koste besnoei moet word. 

Was dit egter nie vir mense gewees nie, sou organisasies nie betaan het nie en was 

daar geen wins vir die aandeelhouers nie. Dit is verblydend om te sien dat al meer 
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bestuurders besef hoe belangrik mense (werknemers) is vir die sukses van die 

oganisasie. 

"Without people, organizations cannot exist" (Cascio, 1992:4). 

Pieters (1993:8) WfS daarop dat maatskappye dikwels die stelling maak dat "mense 

ons grootste bate is", of dat die maatskappy verklaar dat "ons 'n sosiale 

verantwoordelikheid het". Sy WfS verder daarop dat vvanneer die stellings gelees 

word, die inherente teenstrydigheid in elke stelling jou opval. lndien mense 

inderdaad ons vvaardevolste bate is, waarom vvord hierdie vvaardevolste bate 

gewoonlik gesien as die logiese manier om koste te bespaar? Sy vra dus of mense 

'n koste of 'n bate is. 

Pieters (1993:10) is van mening dat dit na·ief sou wees om te dink, gegee Suid-Afrika 

se swak ekonomiese groei, dat maatskappye besnoeiing ("retrenchment"), of 'n 

alternatief daarvan, volledig kan vryspring. 

1.2.1 WYSES VAN PERSON EEL VERMINDERING 

Ondernemings ervaar egter groat ekonomiese druk om te oorleef en daarom moet 

die bestuur van maatskappye soms besluit om van die personeel oortollig 

("Redundant") te verklaar op ekonomiese gronde (om koste te verminder en/of die 

onderneming meer winsgewend of kompeterend te maak). Die oortolligverklaring 

van die personeel is dus nie daarop gerig om van hulle ontslae te raak nie (Cilliers 

en McGregor, 1996:7). 

Ondernemings kan onder andere deur besnoeiing van personeel ("Retrenchment") 

en die oortolligverklaring van personeel ("Redundancy") te werk gaan om personeel 

te verminder. In beide gevalle word die diens van die werknemer opgese, sander 

dat hy/sy oortree het. 
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Lotter en Mosime (1993:36) se die volgende: 

''The Labour Appeal Court in Morester Sande (Pty) Ltd v NUMSA (1990) 11 ILJ 687 

confirmed the Industrial Court's view that: 

'redundancy will be regarded as fair and valid reason to dismiss an employee and 

accordingly the court will not regard a bona fide decision to retrench such an 

employee as unfair. (See National Union of Textile Workers v Braitex (1987) 8 ILJ 

794 (IC). Once the court is satisfied that the decision to retrench is based upon 

sound economic considerations it will not interfere with that decision if it was taken in 

a business-like way with a view, for instance, to cutting losses or even to improve 

profits. The court will take great pains, however, to ensure that the retrenchment 

was not simply an exercise to conceal an improper motive .. . '". 

Pieters (1993:8) is van mening dat uitdrukkings soos "rationalization, restructuring, 

dehiring, streamlining, cost cutting, cost saving, downsizing, downscaling", maar net 

eufimismes is vir personeelbesnoeiing ("retrenchment"). 

1.2.1.1 BESNOEllNG VAN PERSONEEL ("RETRENCHMENT") 

Besnoeiing van personeel is die proses waar die diens van 'n werknemer of 

werknemers beeindig word in 'n paging om die finasiele/ekonomiese 

lewensvatbaarheid van 'n onderneming te beskerm (Cilliers en McGregor, 1996:7). 

1.2.1.2 VERKLEINING VAN ONDERNEMINGS ("DOWNSIZING") 

Kets de Vries en Balazs (1997:11-12) huldig die volgende siening oor die verkleining 

van ondernemings ("downsizing"): 

"Downsizing - the planned elimination of positions or jobs - is a ralative recent 

phenomenon that seems to have become a favourite business practice for a large 

number of troubled corporations. Starting with factory closures in sunset industries 

during the recession of the early eighties and continuing as an aftereffect of merger 
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and acquisition mania, downsizing has turned into one of the inevitable outcomes of 

living in a global world where continual adjustments to products, services, and the 

price of labour are needed to remain competitive." 

Kets de Vries en Balazs (1997:12) brei verder hierop uit en se " ... Another reason for 

the continued introduction of downsizing practices is the administrative impact of the 

revolutionary transformation in information and communication technology. 

Changes in these technologies have led to a growing redundancy of the traditional, 

go-between role of middle management - a group of people previously preoccupied 

with collecting, analyzing, and transmitting information up and down the hierachy." 

1.2.1.3 OORTOLLIGVERKLARING VAN PERSONEEL 
("REDUNDANCY") 

Die oortolligverklaring van personeel is die proses waar die werk van 'n werknemer 

ophou om te bestaan te danke aan verskeie nie-dissiplinere redes verwant aan die 

herstrukturering van die organisasie (Cilliers en McGregor, 1996:7). 

1.2.1.3.1 GEREGVERDIGDE REDES VIR OORTOLLIGVERKLARING 
VAN PERSONEEL 

Volgens Cilliers en McGregor (1996:7) het werkgewers die volgende geregverdigde 

redes om werknemers oortollig te verklaar: 

- die beerindiging van sekere areas van 'n proses 

- die reorganisasie of rasionalisasie van prosesse met 'n gevolglike uitskakeling 

van sekere betrekkings 

- die ingebruikneming van nuwe tegnologie. 
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1.2.1.4 HERONTPLOOllNG VAN PERSONEEL ("REDEPLOYMENT") 

Werknemers wat as gevolg van 'n herstrukturering gevind het dat hulle werk oortollig 

("Redundant") verklaar is en nie belangstel om 'n skeidingspakket te aanvaar nie, 

word nou die opsie gelaat om in 'n herontplooiingspoel ingesluit te word. 

Die maatskappy bevries oak alle aanstellings van buite en vakatures in die 

maatskappy word uit die herontplooiingspoel gevul. Mense uit die 

herontplooiingspoel word ook gebruik om aan korttermyn projekte te werk (Pieters 

1993:9-10). 

Ulrich (1997:148) wys egter daarop dat herontplooiing omskep kan word van 'n 

moeilike eis aan die werknemer na 'n hulpbron vir die werknemer. 

1.2.1.4.1 VOORDELE VAN 'n HERONTPLOOllNGSPOEL 

Die voordele om persone in 'n herontplooiingspoel te plaas is: 

- geen werknemer word geforseer om die maatskappy te verlaat nie, hulle kan 'n 

pakket aanvaar of in die maatskappy se diens bly 

- in gevalle was persone gelukkiger in hulle nuwe posisies as in die vorige oortollig 

verklaarde posisie 

- werknemertevredenheid word behou 

- werknemers word ingelig en verstaan die ontwikkeling van die aksies wat 

plaasvind 

- die verlangde resultaat kan bereik word sander 'n enkele besnoeiing (Stuart 

1993:49). 
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Die navorser stem saam met die bogenoemde voordele van 'n herontplooiingspoel 

en is verder ook van mening dat die beeld van die onderneming by die res van die 

werkerskorps hierdeur positief bevorder word. 'n Groot voordeel is verder dat die 

persona in die herontplooiingspoel reeds vertroud is met die algemene werkswyses, 

reels, regulasies en bree kultuur van 'n onderneming wat daartoe bydra dat hulle 

vinniger by die spesifieke afdeling se eiesoortige kultuur kan begin aanpas. 

1.3 DOEL VAN HIERDIE STUDIE 

Vir baie jare is Suid-Afrikaanse maatskappye daarvan weerhou om openlik op die 

wereldmarkte handel te dryf. Met die demokratisering van die land het die 

wereldmarkte totaal toeganklik vir die plaaslike produsent geword (Hardy et al. , 

1996:4). Bedrywe wereldwyd bevind hulle tans in 'n kompeterende mark en 

daarom is dit nodig om op 'n kompeterende wyse in hierdie mark deel te neem. Een 

van die beperkings wat ondervind word, is dat die tegnologie oor jare verouderd 

geraak het. Hierdie verouderde tegnologie het tot gevolg dat die prys van die 

produkte wat gelewer word onder groot druk verkeer, omdat vervaardigingskoste 

hoer was as in moderne aanlegte in die res van die wereld. Om 'n aanleg te 

moderniseer is geweldig duur en daarom gaan maatskappye soms in 'n 

gesamentlike onderneming met 'n ander maatskappy ten einde hierdie nuwe 

tegnologie op 'n gesamentlike basis te ontwikkel. 

In die onderneming waar hierdie ondersoek gedoen is, is daar ook nuwe tegnologie 

op 'n gesamentlike ondernemingsbasis ontwikkel. Die nuwe tegnologie het onder 

andere een groot voordeel, naamlik dat dit baie minder arbeidsintensief is 
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as die ou tegnologie. Die bedryfspersoneel is van 32 tot agt verminder. Die impak 

hiervan op die arbeidskorps van die afdeling is dat slegs 'n paar van die bestaande 

personeel opgeneem kon word. 'n Verdere implikasie is dat die afdeling voortaan 

. deur die ander maatskappy bedryf word, met die gevolg dat die persone wat in 

aanmerking gekom het om in die afdeling aan te bly na die ander maatskappy sal 

moes oorgaan, wat 'n verl ies in diensjare vir hulle tot gevolg sou he. 

Die doel van hierdie studie is om die effek wat die sluiting van hierdie afdeling na die 

die eerste kwartaal van 1998 op die werknemers van die afdeling en 'v\faar moontlik 

ook op hulle gesinne gehad het, te ondersoek. Vir saver dit moontlik is, is nagegaan 

hoe hulle "Lewenstories" hierdeur geraak is. 

1.4 NAVORSINGSMETODIEK 

Die navorsing word gefokus op 'n Chemiese onderneming ('vVat vir die doel van die 

ondersoek as Maatskappy A bekend sal staan en die afdeling wat geraak word sal 

vir die doel van die ondersoek Afdeling 0 genoem word). 

1.4.1 DIE MAA TSKAPPY (MAA TS KAP PY A) 

Die maatskappy waarin die ondersoek onderneem is, is 'n groot Chemiese 

Maatskappy. Die onderneming het hoofsaaklik sy beslag gekry omdat Suid-Afrika 

nie oor natuurlike olievelde beskik nie. 

1.4.1.1 DIE PROSES 

Die basiese bestanddele wat in die proses gebruik word is die volgende: 
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- Steenkool 

- Water 

- Lug 

Die stappe waardeur die proses gaan is:-

Die vergassing van steenkool om sintesegas van eenvormige samestelling en 

suiwerheid te kry; 

Die verwerking van sintesegas na ander produkte deur verskillende 

gesofistikeerde prosesse; 

Namate die knelpunte uitgeskakel is en ervaring toegeneem het kon uitbreidings 

aangebring word en die produkreeks uitgebrei word; 

Die maatskappy produseer en bemark tans meer as 200 chemiese produkte wat 

in sy aanlegte vervaardig word. Die maatskappy is ook deel van 'n aantal "joint 

ventures" in verskeie ander lande van die wereld (Annual Report 1999:42). 

Om te verseker dat die produkte wat vervaardig word aan vereistes voldoen is 

daar moderne laboratoriums waar die produkte vinnig en doeltreffend ontleed 

word. 

Prosesaanpassings is afhanklik van die noukeurige ontledings wat tydig in 

hierdie laboratoriums deur kundige wetenskaplikes gedoen word. 

Die maatskappy bly kompeterend deur nuwe prosesse en produkte wat 

deurlopend deur die navorsings- en ontwikkelingsafdeling van die maatskappy 

ondersoek en ontwikkel word. 
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1.4.1.2 DIE AFDELING (AFDELING 0) 

Die afdeling waarin die ondersoek gedoen is, produseer een van die 

hoofbestanddele vir die vervaardiging van die voerproduk van die res van die 

aanleg. Die tegnologie in die afdeling het verouderd geraak wat daartoe gelei het 

dat die instandhoudingskoste en gevolglik oak produksiekoste baie hoog geraak het. 

1.4.2 STEEKPROEF 

Al die werknemers, wat deur die sluiting van afdeling 0 geraak is, maak deel van 

die ondersoek uit. Dit sluit dus alle vlakke in vanaf middelbestuur tot by 

instandhoudingsoperateurs. 'n Vraelys is in Afrikaans en Engels opgestel en aan al 

die persona wat in die afdeling werk beskikbaar gestel. Deelname aan die 

ondersoek is vrywillig en dit is aan almal so meegedeel. Geen persoon is dus ender 

verpligting geplaas om aan die ondersoek deel te neem nie en so 'n persoon het dan 

dood gewoon net nie die vraelys ingevul nie. 

1.4.3 KWANTITA TIEWE EN KWALIT A TIEWE ONTLEDING. 

In hierdie studie is daar van beide kwantitatiewe (vraelys) en kwalitatiewe 

(narratiewe) ontledings gebruik gemaak. 

Plug et al. (1987:198) stel dit dat kwantiteit die aspek van 'n verskynsel is wat 

gemeet of getel en in getalle beskryf kan word, byvoorbeeld hoeveelheid of 

intensiteit. 
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Kwaliteit word deur Plug et §1 gesien as die eienskap van 'n verskynsel wat bepaal 

dat dit van 'n ander onderskei kan word omdat dit van 'n ander aard of soort is. 

Hulle praat ook van die aard van 'n gewaarwording wat 'n reseptor stimuleer soos 

. byvoorbeeld pyn. 

1.4.3.1 VRAEL YS 

Die vraelys wat in die ondersoek gebruik is, bestaan uit 'n biografiese afdeling, 'n 

afdeling wat die effek van die aankondiging op die persoon meet en 'n afdeling wat 

die persoon se indrukke van ·die bestuur se opgetrede meet. Dit is 'n anonieme 

vraelys en 'n beroep is op almal gedoen om die anonimiteit te eerbiedig. 

Van die persone het openlik te kenne gegee dat, ten spyte van die versekering van 

anonimiteit wat gegee is, hulle nie aan die ondersoek wil deelneem nie uit vrees dat 

hulle toekoms deur 'n negatiewe respons be·invloed kan word. 

1.4.3.2 "LEWENSSTORIE". 

Na herplasing is die herplaasde werknemers genader om, op 'n narratiewe wyse, te 

bepaal hoe hulle "lewensstories" geraak is deur die sluiting van die afdeling met die 

gevolglike herontplooiing na ander afdelings. Slegs diegene wat bereid was om 

hulle "lewensstorien te deel is betrek. Van die werknemers wou weens vrees vir na

delige gevolge of weens die persoonlike aard van hulle stories dit nie vir navorsing 

beskikbaar stel nie. 

1.5 ONTPLOOllNG VAN INHOUD 

In die hoofstukke wat volg word die volgende behandel: 
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Hoofstuk Twee: In hierdie hoofstuk word 'n litteratuuroorsig gegee oor die trauma 

random rasionalisasie in maatskappye. 

Hoofstuk Orie: Die dinamika random die sluiting van die afdeling vanaf die 

aankondiging tot en met die afsluitingsfunksie word in die hoofstuk behandel. 

Hoofstuk Vier: 'n Empiriese ondersoek is gedoen om die effek van die 

aankondiging op die werknemers te bepaal, asook die maniere wat werknemers 

gevind het om die omstandighede te verwerk. Verder is die werknemers se siening 

oar bestuur se hantering van die sluiting getoets. 

Hoofstuk Vyf: In die haofstuk deel 'n aantal werknemers wat wissel vanaf 

middelbestuur tot instandhoudingsaperateur hulle "lewenstories" met die navorser, 

na die finale sluiting van die afdeling. Hierdie is die werklike belewenisse van 'n 

aantal werknemers en is baie insiggewend, alhoewel dit oak baie sensitiewe inligting 

is. 

Hoofstuk Ses: In die laaste hoofstuk word die interpretasie van die inligting met 

die gevolgtrekkings en aanbevelings wat daaruit voortvloei hanteer. 



HOOFSTUK2 

LITERA TUUROORSIG 

2.1 INLEIDING 

13 

In hierdie hoofstuk gaan daar oorsigtelik gekyk word na traumatiese aankondigings 

oor rasionalisasie in maatskappye en meer spesifiek die waar 'n moontlikheid van 

personeelvermindering mag ontwikkel en die effek wat dit op die werknemers het. 

Daar sal ook verwys word na die narratiewe benadering tot terapie waarvan gebruik 

gemaak is in die hantering van die werknemers. 

Die winde van verandering waai oor SA en een gebied waar talle mense behoorlik 

ontwortel word, is in hul werksituasies (De Lange 1995:57). 

2.2 DIE EFFEK VAN RASIONALISASIE 

In die rasionalisasieproses word van verskillende begrippe gebruik gemaak om 

elemente van die proses van rasionalisasie aan te dui. Marais en Schepers 

( 1996:2) verwys hierna op die volgende wyse: 

"In today's corporate world, terms such as 'downsizing', 'right-sizing' and 

'restructuring', are used interchangeably and refer to reducing the workforce in order 

to cut costs." 

Claassen en Backer (1989:143) se die meeste werknemers ervaar 'n rasionalisasie 

uiters negatief, omdat die hoofelement wat in die slag kan bly hulle werksekuriteit is 

en stel dit dan soos volg: 

"The majority of workers feel that their loyalty towards an organisation is seriously 

affected by the change process". 

Die werknemers wat nie so gelukkig is om wel 'n rasionalisasie te oorleef nie, ervaar 

dit nog meer negatief en veral die wat reeds meer gevorderd in jare is. "Maar waar 
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kry iemand wat ouer as veertig is deesdae maklik werk? Selfs diegene wat taamlik 

diep in die dertig is, sukkel maar. Tensy jy natuurlik gekwalifiseerd is op 'n skaars 

gebied waarvoor daar 'n aanvraag is (De Lange 1995:57)." Tshabalala (1994:80) 

steun die standpunt deur te se " .. . the experience of job loss was worse for elderly 

. people. A prominent reason given was the difficulty and unlikelihood of ever finding 

employment again. Most of the respondents were between 40-50 years old and 

therefore expressed concern for finding alternative employment." 

Sutherland (1994:166) het die volgende standpunt oor die besnoeiing van personeel 

("retrenchment"): 

"Many, erroneously, view retrenchment merely as a financial exercise, reducing 

costs by retionalising labour. In any process involving people, especially one as 

emotionally loaded as that of retrenchment, procedures and people are not divisible 

and it would be fatalistic to neglect the 'people' component in retrenchment." 

Die navorser het begrip daarvoor dat baie persone wat deur besnoeiings geraak 

word negatiewe gevoelens teenoor die onderneming, asook teenoor die bestuur van 

die onderneming kan ervaar. Die negatiewe gevoelens kan vererger as daar deur 

die onderneming kort na 'n besnoeiing in personeel bestedings aangegaan word. 

Die persone wat geraak is wonder dan of dit werklik nodig was dat sy of haar werk 

ten koste van die besteding in die slag moes bly. 'n Aspek wat nog grater 

omstredenheid tot gevolg kan he is waar die bestuur van 'n onderneming, na 'n 

besnoeiing in personeel, bonusse kry. Die persepsie met sulke optredes by 

bestaande werknemers en die wat deur die besnoeiing geraak is, gaan definitief 

negatief wees sou so iets gebeur, sal die lojaliteit en produktiwiteit van die 

werknemers wat agterbly, beslis nie oornag herstel word nie. 

2.2.1 DIE TRAUMA OM JOU WERK TE VERLOOR AS GEVOLG VAN 
RASIONALISASIE 

Daar is seker niks wat 'n persoon in die werksomgewing meer vrees as die 

traumatiese aankondiging dat hy/sy hul werk gaan of kan verloor nie. Die gevoelens 

wat hiermee gepaard gaan word geweldig intens ervaar. 
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Plug et §1 (1987:371) definieer trauma soos volg: 

"Enige (onaangename) psigiese ervaring wat 'n nadelige invloed, meestal van 'n 

langdurige aard, op die persoonlikheidsontwikkeling het, bv. 'n ongeluk of die dood 

van 'n geliefde persoon." 

Slabbert (1993:43) wys daarop dat afdanking 'n veel grater stressor as aftrede is en 

vyfde op die ranglys van stressors is, na die dood van 'n huweliksmaat, egskeiding, 

'n tronkvonnis of ernstige siekte of besering. 

Sonderup ( 1996: 14) se die volgende van trauma: 

"Trauma necessitates the presence of a traumatic event. This can be defined as 'an 

extraordinary event or series of events which is sudden, overwhelming and often 

dangerous, either to the individual or significant others'. An individual's physical 

safety is compromised and the belief in invulnerability is challenged, because 

something unexpected and out of the realm of normal experience has occurred." 

Henkoff (1994:31) haal die woorde van 'n organisasie ontwikkelings spesialis in 'n 

organisasie met die naam Alliant Techsystems aan as die persoon se ... "I'm amazed 

at how much pain there is. People are scared to death. There's this fear that if they 

don't work extra-long hours then the company will take away their jobs" 

2.2.1.1 DIE PSIGIES-EMOSIONELE IMPAK VAN TRAUMATIESE 
AANKONDIGINGS OP MENSE 

Mense is kwesbaar veral waar dit by uitsonderlike gebeure kom en daarom kan die 

psigo-emosionele impak van truamatiese aankondigings op mense nie gering geskat 

word nie. 
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2.2.1.1.1 VERBREKING VAN DIE "PSIGOLOGIESE KONTRAK" 

Bassi en Van Buren (1997:38) toon aan dat in baie maatskappye met hoe 

uitsetwerksisteme hierdie uitsette op 'n "psigologiese kontrak" gebou is. Hierdie 

"psigologiese kontrak" is ongeskrewe verbondenhede tussen \Nerkgewers en 

werknemers wat die belange van albei partye dien deur dit te balanseer en te 

verenig. Hierdie kontrak kan maklik deur 'n verkleining van 'n organisasie 

("downsizing") verbreek word en moet daarom versigtig hanteer word. Waar die 

kontrak hersaamgestel word met so 'n verkleiningsaksie val die klem eerder op 

indiensneembaarheid as sekuriteit. 

Kets de Vries en Balazs (1997:18) wys daarop dat die verbreking van die 

"psigologiese kontrak" 'n saak van belang is vir diegene wat aan die ontvangkant 

van 'n verkleining van 'n organisasie ("downsizing") staan, asook diegene wat die 

verkleiningsaksie vrygespring het. Persone voel dat hulle verraai is, omdat hulle vir 

hulle lojaliteit en harde werk, werksekerheid verlang. 

Bassi en Van Buren (1997:34) wys op die volgende: 

"Downsized companies had less improvement in product and service quality, work

life quality, employee satisfaction, and overall performance than similar, but 

undownsized companies." 

Die navorser het reeds in sy kommentaar oor besnoeiing van personeel die punt 

aangeraak dat die lojaliteit en produktiwiteit van werknemers geraak word. Die 

impak wat die verbreking van hierdie ongeskrewe "psigologiese kontrak" tussen die 

werkgewer en werknemer op die individu en sy direkte invloedsfeer het, sal nooit 

werklik gemeet kan word nie. 

2.2.1.1.2 VERLIES VAN BEHEER OOR DIE OMGEWING 

Kets de Vries en Balazs (1997:18-19) wys daarop dat verskeie navorsers gevind het 

dat werksverlies of die bedreiging van werksverlies daartoe aanleiding gee dat die 

persoon voel dat hy/sy nie meer in beheer van sy/haar omgewing is nie. Hierdie 

gevoel bedreig die persoon se ge·internaliseerde selfkonsep wat weer lei tot stres. 
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Die voordurende bedreiging van werksverlies word gesien as 'n oorsaak van 'n 

verswakking van die psigologiese welstand van die persoon in die werksplek en gee 

aanleiding tot stresverwante siektes soos hartkwale en maagsere. 

2.2.1.1.3 WANHOOP 

Leana en Feldman (soos aangehaal deur Kets de Vries en Balazs 1997:19) het 

bevind dat die verlies van 'n persoon se werk lei tot 'n gevoel van wanhoop. Angs 

oor finansies en die vorige verbintenis met die werk blyk hierdie negatiewe impak te 

he. Vir die slagoffers van werksverlies blyk dit dieselfde effek te he as 'n naby 

familielid se dood. 

2.2.1.1.4 DEPRESSIE 

Mense wie se identiteit baie nou verwant is aan die onderneming waar hulle werk en 

die werk wat hulle doen, beleef werksverlies en die verlies aan 'n bekende 

omgewing so erg dat hulle ineenstort. Hulle weier om met die nuwe werklikheid 

vrede te maak. Dit kom voor asof hulle geen energie het om weer 'n nuwe werk te 

kry nie. Hulle kan nie konsentreer op wat hulle doen nie, sloer en raak maklik 

ge·irriteerd. Hulle kla oor geheueverlies, verlies aan eetlus en is in 'n negatiewe 

siklus vasgevang. Hulle word dikwels deel van die permanents werkloses, sukkel 

met drankmisbruik, ondervind huweliksprobleme of skei en oorweeg selfs selfmoord 

(Kets de Vries en Balazs 1997:26). 

2.2.1.1.5 ANT AGONISME 

'n Natuurlike reaksie van iemand wat seergekry het, is woede. Ons kanaliseer ans 

woede of na buite of na binne. Depressie kan gesien word as woede wat na binne 

gekeer word. Ander keer hulle woede na buite, omdat hulle die trauma ervaar dat 

hulle verwerp is. Hulle begin gewelddadig optree en die gesinslede ly gewoonlik 

daaronder, maar dit word oak op ander buite die gesin geprojekteer. Hulle 

aggressiewe gedrag lei dikwels daartoe dat hulle afgedank word in nuwe posisies 
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wat hulle mag bekom. Die aggressiewe gedrag kan gerig word teen vorige 

werkgewers, toesighouers of kollegas. Die aggressie kan verder lei tot teistering of 

sabotasie (Kets de Vries en Balazs 1997:26). 

2.2.1.2 DIE PSIGOSOMATIESE IMPAK VAN TRAUMATIESE 
AANKONDIGINGS OP MENSE 

Baie persone begin skielik snaakse siektes ontwikkel nadat hulle 'n traumatiese 

aankondiging gehad het. Dit is vir baie mense onverklaarbaar, omdat hulle tot op 

daardie tydstip nag altyd gesond was. Om meer duidelikheid daaroor te kry, is dit 

nodig om te kyk watter invloed die psige op die liggaam het. Psigosomatiese of 

psigofisiologiese versteurings is 'n psigopatologiese toestand wat gekenmerk word 

deur fisiologiese en meer spesifiek weefselveranderings wat na 'n psigogene basis 

teruggevoer kan word en wat gewoonlik tot uiting kom in liggaamsisteme wat deur 

die outonome senuweestelsel ge·innerveer word, bv. asma, hipertensie, 

hartprobleme, maagsere, anorexia nervosa, bulimie en velaandoenings. Al die en 

soortgelyke toestande moet egter nie in alle gevalle as 'n psigofisiologiese 

versteuring beskou word nie, omdat dit wel in sekere gevalle 'n organiese oorsaak 

kan he. Daarby moet 'n psigofisiologiese versteuring nie verwar word met 

konversiehisterie nie (waar geen weefselverandering plaasvind nie) (Plug et §1 

1987:293). 

Carthew (1992:18-19) verwys na navorsing deur Professor Thomas Holmes wat 

daarop dui dat vier uit elke vyf persone, wat 'n dramatiese verandering oor 'n 

jaarperiode in hulle lewens ervaar het, binne 'n paar jaar 'n ernstige siekte kan 

ontwikkel. Hy het ook 'n "social readjustment rating scale" ontwikkel wat die vlak van 

aanpassingsstres meet. Diegene met tellings bo 150 gaan reeds die gevaarsone in 

en die met meer as 300 kan 'n emstige siekte binne t'Nee jaar verwag. Om jou werk 

te verloor, gee alleen reeds 50 op die strestelling. 

2.2.1.2.1 UITBRANDING "BURNOUT" 

Laabs (1999:31) toon aan dat daar 'n neiging by ondememings, waar vakbonde nie 

aktief betrokke is nie, bestaan om minder werkers te he en hulle meer te laat doen. 
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Volgens Kets de Vries en Balazs (1997:41) kan persone wat aan 

personeelvermindering blootgestel word "burnout" beleef. "Burnout" is 'n 

samevoeging van stresreaksies. Die simptome is gevoelens van emosionele 

. uitputting, verlies aan energie en 'n leegheid. Ontpersoonliking en 'n siniese, 

ontmensliking en negatiewe houding teenoor mense gekombineer in 'n 

stressindroom gaan gewoonlik gepaard met 'n ernstige graad van "burnout". Die 

persone toon selfesteemprobleme, prikkelbaarheid, depressie, hulpelocsheid en 

vrye angs. Hulle ervaar oak fisiese moegheid, slaaploosheid, hoofpyn, naarheid, 

pyne in die bars, gastroitestinale versteuring (socs maagsere en dikdermontsteking) 

en allergiese reaksies. 

Odendal en van Wyk (1988:41) noem dat uitbranding lei tot emosionele uitputting, 

depersonalisering en 'n geringskatting van eie persoonlike bekwaamheid wat 

aanleiding gee tot verlaagde produktiwiteit. Uitbranding, as 'n sindroom, word 

gekenmerk deur emosionele vermoeidheid, negativisme en sinisme jeens mense 

asook negatiewe selfevalueringsverhoudings. 

Kets de Vries en Balazs (1997:41) wys verder daarop dat "burnout" 'n verhoging in 

die misbruik van afhanklikheids-vormende stowwe tot gevolg het, personeelomset, 

afwesighede en soms ook selfmoord. 

2.2.2 WYSES OM WERKSVERLIES AS GEVOLG VAN 
RASIONALISASIE TE BOWE TE KOM ("COPING") 

Werknemers kan op 'n kognitiewe en op 'n meer praktiese, demonstratiewe wyse 

socs die demonstrering van vaardighede die gevolge van rasionalisasie te bowe 

kom. 

2.2.2.1 KOGNITIEWE WYSES OM WERKSVERLIES TE BOWE TE 
KOM 

Kets de Vries en Balazs (1997:19) wys daarop dat navorsers bevind het dat twee 

maniere om op 'n kognitiewe wyse werksverlies te bowe te kom, is: 
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Losmaking deur ontkenning: die persoon distansieer hom/haar psigologies van 

die waargenome bedreiging. 

'n Hipersensitiwiteit ontwikkel: monitor alle aanduidings van gevaar noukeurig. 

2.2.2.2. ANDER WYSES OM WERKSVERLIES TE BOWE TE KOM 

Uit die literatuur blyk dit dat daar verskeie wyses bestaan waarop persone wat hulle 

werk verloor het die effek te bowe kan kom. 

2.2.2.2.1 AANPAS BY OMSTANDIGHEDE 

Daar is 'n groep vir wie die verlies van hulle werk nie werklik raak nie, omdat hulle 

baie goed opgelei is en maklik weer 'n ander soortgelyke werk sal kry. Hierdie 

persone sal maklik se om afgedank te word was die beste ding wat in sy/haar lewe 

met hom/haar kon gebeur het, omdat hulle die gevoel van "ek gaan dood in die 

werk" beleef het (Kets de Vries en Balazs 1997:24). 

Brooks (1994:29) lig dit uit dat maatskappye dit wat jy kan doen, koop, eerder as dit 

wat jy weet. As jy kan presteer neem mense dit as vanselfsprekend aan dat jy 

kundig is. Dit is wat jy kan doen wat jou in aanvraag bring. 

Slabbert (1993:43) verwys ook na so 'n tipe persoon wat as 'n ingenieur 'n kopermyn 

in Zambie van die grand af opgebou het en tot 'n winsgewende belegging vir sy 

werkgewers uitgebou het. Sy ondervinding in Afrika het horn bo ander kandidate vir 

'n bepaalde pos verhef. 

Dit is die navorser se siening dat elke individu gegee sy/haar unieke kwaliteite op 'n 

unieke wyse sal optree om omstandighede te bowe te kom. Dit wat vir die een geld 

sal nie noodwendig toepaslik wees vir 'n ander nie. 
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2.2.2.2.2 BEGIN 'N NUWE LOOPBAAN 

Vir baie van die persone het werk 'n blote roetine geword en hulle gaan maar deur 

die prosedures sander om dit te geniet. Waar sulke persone skielik weer met die 

werklikheid gekonfronteer word, omrede hulle hul werk verloor het, vra hulle hulself 

af wat hulle graag wil doen. Die omstandighede help die persone om iets anders te 

begin doen wat hulle nog altyd graag wou doen, maar te bang was om aan te pak. 

Met hierdie nuwe uitdaging vind hulle weer sin in die lewe (Kets de Vries en Balazs 

1997:24-25). 

Brooks (1994:28) maak die volgende opmerking: 

"Just months after their retrenchment other people are happy, even bubbling. 

Perhaps they too were depressed initially. But having forced to look around, they 

have found something that they really want to do. Something they actually enjoy." 

Brooks (1994:28) se dat van die mense se dat hulle wens dit het lankal met hulle 

gebeur, hulle wens hulle het die durf gehad om uit hierdie gemeenskaplike kokon 

pad te gee en hulle self te wees. 

Carthew (1992:19) verwys na wat Peter Riches van die konsultantgroep "Drake 

Beam Morin outplacement counselling" wat se dat om vir jouself te werk, word 'n 

gewilder opsie veral vir diegene wat verbitterd is, omdat hulle hul werk verloor het. 

Hierdie persone het egter steeds gebiede waar hulle hulp nodig het om te slaag al is 

hulle gereed vir 'n eie besigheid. 

2.2.3 DIE EFFEK VAN RASIONALISASIE OP BESTUURDERS 

Billings et & (soos aangehaal deur Donald 1995:301) verwys daarna dat beperkte 

ondervinding en 'n lae beskikbaarheid van akademiese en bestuursliteratuur daartoe 

lei dat bestuurders nie altyd seker is of hulle personeelvermindering as 'n strategie 

moet oorweeg nie. Hulle is ook nie altyd bewus wat aangespreek moet word nie en 

hoe om dit te hanteer nie. Bestuurders, as individuele besluitnemers, bepaal die 

realiteite van 'n organisasie en stuur die organisasie in 'n rigting wat diepgaande 

gevolge vir sy lede het. 
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Kets de Vries en Balazs (1997:28-29) W'fS daarop dat baie bestuurders onbewustelik 

glo in lex talionis wat beteken 'n 'oog vir 'n oog' of wat jy aan ander doen sal aan jou 

gedoen word. In gevalle kan bestuurders begin vrees vir vergelding van die wat 

seergemaak is. Hierdie vrees kan soms die rede wees hoekom bestuurders nie 

onaangename dinge aan ander wil doen nie. Die indruk word soms gelaat dat 

bestuurders glad nie deur 'n rasionalisasie geraak word nie. Die persoonlikheid van 

die bestuurder speel egter 'n groot rol. 

2.2.3.1 DIE GOED AANGEPASDE "WELL-ADJUSTED" 
BESTUURDER 

Kets de Vries en Balazs (1997:29) noem dat die bestuurder se persoonlikheid sy 

reaksie bepaal en sommige bestuurders slaag wel daarin om so 'n aksie te hanteer 

met min persoonlike skade. Hulle gedrag word deur 'n vernislaag van 'n goed 

ontwikkelde verdedigingsmeganisme bepaal. Hulle word die goed aangepasde 

"well-adjusted" bestuurders genoem. 

2.2.3.2 DIE KOMPULSIEWE RITUALISTIESE BESTUURDER 

Kets de Vries en Balazs (1997:30-31) W'fS daarop dat hierdie groep bestuurders 

baie presies, spaarsamig en koppig is met 'n geweldige behoefte om in beheer te 

wees. Hulle sal 'n personeelvermindering absoluut presies uitvoer, en bitter min 

gevoelens openbaar. Hulle gevoelens fokus eerder daarop dat die taak reg verrig 

is, as op iets anders. 

Ulrich (1997:136) W'fS daarop dat baie persone wat uit groot maatskappye na klein 

of privaat ondernemings oorgaan lang ure werk en dit baie geniet, omdat hulle in 

beheer van die werk is. Hulle kan nou self besluit hoeveel werk om te doen en 

wanneer dit gedoen moet word. 
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2.2.3.3 DIE KRAPPERIGE "ABRASIVE" BESTUURDER 

Kets de Vries en Balazs (1997:31-34) wys daarop dat hierdie groep bestuurders ook 

baie perfeksionisties is. Hulle dryf hulle self baie hard, omdat hulle eie standaarde 

altyd hoer is as dit wat hulle reeds bereik het. Hulle is skerpsinnig, ongeduldig met 

'n mate van arrogansie en 'n gebrek aan interpersoonlike vaardighede. Hulle is 

gewoonlik emosioneel koud, spoggerig, wraaksugtig, maar het tog 'n sin vir 

geregtigheid. In die hantering van 'n personeelverminderingsaksie sal hulle na 

persone as goeies en slegtes verwys. Hulle sal die persone wat verminder word, 

aftakel en uitdrukkings soos "droe hout" of "vrot appels" sal gebruik word. Die 

gevaar om so 'n bestuurder in beheer van 'n verminderingsaksie te he, is dat hulle 'n 

negatiewe teenproduktiewe houding tussen werknemers tot gevolg het en kan selfs 

'n reeks destruktiewe prosesse onder lede van die organisasie he met rampspoedige 

gevolge vir die maatskappy se vernuwingsprosesse. 

2.2.3.4 DIE DISSOSIASIEWE BESTUURDER 

Kets de Vries en Balazs (1997:34-35) wys daarop dat hierdie groep bestuurders 

hulle emosies en hulle dade van mekaar skei. Hulle tree in 'n 

personeelverminderingsaksie op soos toeskouers in die proses en gaan deur die 

optredes asof hulle nie werklik deel daarvan is nie. Hulle skep die indruk dat hulle 

geen persoonlike verhouding met die betrokke persone het nie. Hulle persoonlike 

gevoelens, waarvan hulle afgesny word in die uitvoering van die taak, kan die 

volgende insluit: lighoofdigheid, angs, swaarmoedigheid, vrees om van hul verstand 

af te raak en versteurings in hulle sin vir tyd en ruimte. Hulle kan oak soms 

depressie ervaar. 

2.2.3.5 DIE ALEKSITIMIESE BESTUURDER 

Kets de Vries en Balazs (1997:35-36) verwys na die bestuurders as diegene wat, 

nadat hulle verskeie kere in verkleiningsaksies betrokke was probleme begin 

ondervind het om gevoel te ervaar. Die uitdrukking aleksitemia is 'n Griekse term 
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wat beteken "geen woorde vir stemminge". Party bestuurders het 'n matige neiging 

tot aleksitimiese gedrag, naamlik dat hulle met moeite emosie ondervind en herken, 

ander word wel so na spesifieke stresvolle gebeure. Hulle ontvlug deur te doen 

eerder as om te ervaar. Hulle gedrag word robotagtig en gebruik werk as 'n soort 

. dwelm. Waar 'n bestuurder wat so ingestel is 'n maatskappy se verandering moet 

hanteer, voorspel dit niks goeds vir die maatskappy se toekoms nie. 

2.2.3.6 DIE DEPRESSIEWE BESTUURDER 

Kets de Vries en Balazs (1997:36-37) verwys daama dat depressie gereeld by 

persone wat met personeelvermindering te doen het voorkom. Dit varieer van slegs 

'n depressiewe stemming en gevoelens van skuld tot selfmoordgedagtes. Van die 

bestuurders wat depressie ervaar het, toon 'n onvermoe om op 'n betrokke 

gernoedstemming te reageer. Hulle sal byvoorbeeld in trane by die werk uitbars, 

stadig reageer en hul persoonlike voorkoms afskeep. Hierdie persone kla oar 

slaaploosheid, swak eetlus, verrninderde seksuele respons en selfs impotensie. Van 

die bestuurders begin hulle self te beskuldig, hulle keer dus die aggressie na binne, 

dit is net die omgekeerde personeelverrnindering waar die aggressie na buite 

geprojekteer is. Hulle glo nou net die slegste van hulle self en verwyt hulle self vir 

die leed wat ander aangedoen is. 

Ulrich (1997:130) dui aan dat depressie nie as gevolg van die hoe eise ontstaan nie, 

maar as gevolg van 'n gebrek aan hulpbronne om die eise te hanteer. 

2.2.3.7 UITBRANDING "BURNOUT" BY BESTUURDERS 

Dieselfde simptome as wat in 2.2.1.2.1 bespreek is, geld oak hier. 

2.3 SISTEEMTEORIE 

Ten einde ruimte te laat vir 'n bevraagtekening van dit wat volgens die rnodernistiese 

beskouing gedefinieerd gesien en as waarheid aanvaar is word na die sisteemteorie 

as 'n post-modernistiese beskouing beweeg. In die post-rnodernisrne word daar 
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gesoek na verdere alternatiewe wat 'n groter openheid in die wetenskapsbeskouing 

gee. Die feit dat daar altematiewe tot 'n standpunt bestaan maak nie dat die een reg 

is en die ander verkeerd nie, maar dit laat ruimte om te verskil aangesien 

verskillende beligting van 'n punt aanvaarbaar is. 

Elke individu voer sy/haar bestaan in verskillende kontekste en hierdie kontekste 

werk weer op mekaar in. Dieselfde individu wat 'n lid van 'n gesin is werk ook in 'n 

onderneming wat weer 'n invloed op 'n gemeenskap uitoefen. 

Kotze (1992:31) dui aan dat die algemene sisteemteorie dit ten doe! het om die 

fokus van 'n individualistiese na 'n kontekstuele benadering te verskuif. o'it het dan 

tot gevolg dat die fokus op die geheel van 'n entiteit geplaas word ten einde die 

betekenis van 'n deel daarvan te beskou. 

'n Sisteem voeg dus objekte saam wat betref die verhouding tussen die objek en 

hulle attribute. Daar bestaan gevolglik 'n interaksie tussen die deel en die geheel. 

'n Mens is egter nie net 'n biologiese wese nie die mens vind sy/haar hoogste 

vergestalting in 'n simboliese universum van etiese, estetiese, kulturele en 

wetenskaplike waardes. 

Kotze (1992:36) wys daarop dat die mens sy omgewing be'invloed maar dat die 

omgewing aan die ander kant weer be'invloedend op die mens inwerk. Die mens 

verkeer dus in 'n wisselwerkende be'invloeding met sy omgewing. 

2.3.1 DIE SISTEEMTEORIE EN KUBERNITIEK 

Becva en Becva (1996:62) wys treffend daarop dat die uitsig uit 'n vliegtuig van die 

land daaronder duidelik die interverwantskap van die dele met 'n groter geheel 

beklemtoon. Eerder as om motors, hoofwee, huise, erwe, rivieroewers geskei deur 

'n rivier te sien word al hierdie elements in 'n interverwantskap gesien as dele van 'n 

groter geheel soos 'n dorp of stad. 

Hierdie gesig van die verhoudings en interafhanklikheid van die elemente en 

inwoners van die wereld daar ender, gee 'n perspektief van die sisteemteorie soos 

dit val op die vlak van die eenvoudige kubemitiek. 
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Die sisteemteorie en eenvoudige kubernitiek is op dieselfde fundamentele 

aannames gebou wat insluit, die vraag na wat, 'n omgekeerde oorsaaklikheid, die 

holistiese asook die dialektiese, subjektiewe of perseptuele, vryheid van keuse of 

pro-aktiewe, patone, fokus op die onmiddelike ("here and now focus"), 

verbandhoudende en kontektueel of relativistiese. Omdat beide die sisteemteorie 

en kubernitiek op dieselfde aannames gebou is word dit as wisselvorme gebruik. 

Daar is egter 'n onderskeid tussen eenvoudige kubernitiek en kubernitiek van 

kubernitiek. 

Becva en Becva (1996:63) dui aan dat die fokus van wat gebeur, in die hede val, 

hoewel geskiedenis in ag geneem word om inligting in konteks te plaas. Daar is dan 

tipiese vrae wat gevra word naamlik: 

Wie is die lede van die sisteem? 

Wat is karateristieke patrone van interaksie in die sisteem? 

Die vrae wat gevra word kom uit 'n raamwerk om die werklikheid te verstaan en 

funksioneer volgens die beginsels van herhaling en terugvoer met selfkorrigering. 

Kotze (1992:41) praat van 'n eerste orde-kubernitiek en gebruik die klassieke 

voorbeeld van 'n termostaat in 'n verhittingsisteem as 'n beskrywing van hoe 'n 

kubernetiese sisteem werk. Die termostaat beheer die hoeveelheid hitte wat verskaf 

word deurdat dit terugvoer aan die hittebron gee sodra dit die verlangde temperatuur 

waarop dit gestel is bereik. 

2.3.2 KUBERNITIEK VAN KUBERNITIEK 

Kubernitiek van kubernitiek val in 'n hoer sisteem. Op hierdie hoer vlak van 

abstraksie word die waarnemer deel van, of deelnemer aan, dit wat waargeneem 

word. Alles wat gebeur is totaal selfverwysend. Wat jy ookal sien weerspieel 

vermoens. Met kubernitiek van kubernitiek verskuif die fokus dus van inset en uitset 

na 'n wederkerige analise wat die interne struktuur van die sisteem en die onderlinge 

verbintenis van die waarnemer en die waargenome uitbeeld (Becva en Becva 

1996:75-76). 
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Kotze (1992:43,44) praat van 'n tweede-orde-kubernitiek en se dat die waarnemer 

ingesluit word by die kubernetiese proses wat waargeneem en beskryf word. Die 

klem verskuif nou van die doel van 'n bepaalde kubernetiese sisteem na die doel wat 

die waarnemer daarmee het. Die waarnemer be"lnvloed dit wat hy/sy waarneem en 

is daarom deel van sy eie waarneming. Sy beskrywing is dus eintlik sy eie relasie 

tot dit wat hy waarneem. 

Kubernitiek en veral kubernitiek van kubernitiek of tweede-orde-kubernitiek wat as 'n 

wegbreek van die modernistiese werklikheidsbeskouing die etiese in 'n sentrale 

posisie plaas, lei daartoe dat die mens se verantwoordelikheid 'n nuwe aktualiteit 

kry. Kubernitiek sluit baie nou aan by konstruktivisme, want in konstruktivisme kom 

die vraag na vore hoe die mens as waarnemer en sy/haar prosesse van waarneming 

lei tot die verwerwing van kennis. 

2.4 KONSTRUKTIVISME 

Konstruktivisme vra die vraag hoe 'n mens daartoe kom om te weet en dan verder 

ook te onderskei tussen homself en sy omgewing. Konstruktivisme sien die realiteit 

nie as 'n objektiewe entiteit nie, maar as 'n refleksie van waarneming en ervaring. 

Kotze (1992:51) se kennis kan nie beskou word as inligting wat ware weergawes is 

van die objektiewe konstruksies van waarnemers in interaksie met die waargenome 

nie. Kennis kan dus as 'n verwerking gesien word. Wat 'n persoon dus waarneem 

is sy/haar kognitiewe verwerking van dit wat waargeneem is en dit word verder 

bepaal deur hoe dit waargeneem is. Die waarnemer se struktuur as mens asook 

sy/haar struktuur van waarneming en die bestaande kennis van wat waargeneem is, 

is afhanklik van sy/haar eie waarneming en sy/haar kennis van wat waargeneem is. 

Kotze (1994:26) sien dit dat die waarneming van 'n waarnemer bepaal word deur die 

waarnemer se eie neurologiese prosesse wat hom/haar in staat stel om te weet en 

daarom hang sy/haar kennis af van sy/haar eie strukture. 

Die mens se kennis van enige realiteit is 'n skepping van 'n realiteit en nie 'n 

weerspieeling van 'n realiteit nie. 
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Kotze (1992:57) dui daarop dat taal die meduim is wat die mens gebruik om die 

wereld waarbinne hulle leef te skep. Die wereld wat geskep word bestaan in taal en 

taal is nie net die openbaarmaking van die wereld nie, maar die mens self bestaan in 

. taal. Taal gee aan die mens 'n onderskeidingskenmerk wat eie aan hom/haar is. 

Taal stel die mens in staat om homself/haarself te beskryf in sy/haar omstandighede 

asook in sy/haar interaksies. Betekenis kom so tot stand as 'n verhouding van 

taalonderskeidings. Dit is dus deur taal dat sosiale eenheid gevorm word en dat 

mense saam in 'n omgewing lewe (Kotze 1992:57,58). 

2.5 SOSIALE-KONSTRUKSIETEORIE 

Sosiale-konstruksie teorie dui op die prosesse wat ter sprake kom waar 'n mens die 

wereld waarin hy/sy leef beskryf, verduidelik en daarvoor rekenskap gee. 

Kotze (1992:64,65) se sosiale-konstruksieteorie is 'n poging om kennis te belig 

vanuit die prosesse waardeur dit by mense tot stand kom. Dit raak dus die status 

van kennis as sosiale-konstruksie van mense eerder as 'n objektiewe weerspieeling 

van 'n eksterne werklikheid. Die mens se kennis en idees oor die wereld word dus 

as sosiale skeppings beskou. 

In die sosiale-konstruksieteorie word klem op sosiale prosesse geplaas wat tot 'n 

spesifieke beklemtoning van taal lei, want betekenis bestaan eers in taal en nie voor 

taal nie. Die mens sien die wereld vanuit sy eie perspektief en genereer so sy eie 

sienings, maar mense staan ook in verhouding tot mekaar en dit gee aanleiding tot 

onderhandelde betekenis. 

Kotze (1994:34,35) lig dit uit dat die moontlikheid van misverstande groter is as die 

van verstaan en daarom is dit so dat taal nie betekenis het nie, maar betekenis 

voortbring. Die verhouding tussen betekenis en taal is dus belangrik, want ervaring 

kry betekenis binne die begrensing van ons taal. Die taal waarin ons opgroei en leef 

bestaan weer in 'n kultuur wat ons ervaringswereld bepaal. 
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Die sosiale-konstruksieteorie gaan verder oor na 'n narratiewe benadering waar die 

gebruik van taal verder geneem word en hier se White en Epston ( 1990: 10) dat 

mense se belewenisse en gebeure in volgorde oor verloop van tyd gerangskik word 

op so 'n wyse dat dit 'n samehangende verslag van hulle self en die wereld om hulle 

gee wat as 'n persoonlike narratief of storie bekend staan. Voorts gaan die narratief 

verder belig word. 

2.6 NARRA TIEF 

Sarbin (1986:3) se narratief is die storie wat deur die gewone taalgebruiker vertel 

word. So 'n storie is 'n gesimboliseerde weergawe van menslike aksies met aardse 

dimensies. Die storie het 'n begin, middel en 'n einde. Die storie bou op deur 

herkenbare opeenvolging van gebeure wat die knoop van die verhaal genoem word. 

Volgens White en Epston (1990:9) het die gedragswetenskappe begin belangstel in 

teksanalogie nadat waargeneem is dat, alhoewel sekere gedrag op 'n tydstip en 

wyse plaasgevind het en nadat daar aandag aan die gedrag gegee is, die gedrag 

verdwyn het. Die betekenis wat aan die gedrag toegeskryf is het egter bly voortleef 

en dit was hierdie toeskrywing van betekenis wat hulle aandag getrek het. 

Die slotsom waartoe geraak is, is dat niemand direkte kennis van die wereld het nie. 

Gedragswetenskaplikes het tot die gevolgtrekking gekom dat dit wat persone weet 

van die lewe, hulle weet deur ervarings wat hulle beleef het ("lived experience"). 

White en Epston (1990:9-10) gaan verder en se gedragswetenskaplikes wat 

voorstanders van die teksanalogie is, aangevoer het dat iemand se belewenisse 

slegs sinvol word wanneer dit verwoord word in 'n storie ("storied"). Hierdie 

verwoording in 'n storie ("storying") gee dan betekenis aan die belewenis. 

White en Epston (1990:10) dui aan dat in die strewe daarna om sin uit die lewe te 

maak orden persone hulle belewenisse van gebeure in volgorde oor tyd. Hierdie 

ordening geskied op so 'n wyse dat daar by 'n samehangende verband tussen hulle 

self en die wereld om hulle uitgekom word. Die spesifieke belewenisse van gebeure 

in die verlede, gebeure in die hede en gebeure wat voorspel word om in die toekoms 
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voor te kom, moet in 'n liniere verband geplaas word om sodoende 'n verslag van 

belewenisse van gebeure daar te stel. Daar kan dan na die verslag verwys word as 

'n storie of 'n persoonlike narratief. Die sukses van die verwoording van 

belewenisse ("storying") verskaf aan die persone 'n gevoel van kontinu"iteit en 

. betekenis in hulle lewens waarop gesteun kan word vir die ordening van hulle dag 

tot dag lewens asook vir die interpretasie van verdere belewenisse. 

White en Epston ( 1990: 10) wys verder daarop dat alle stories 'n begin (of 'n 

geskiedenis) 'n middel (of 'n huidige) en 'n end (of 'n toekoms) het. Die interpretasie 

van die huidige gebeure is net soveel toekomsformend as bepalend uit die verlede. 

Vol gens White en Epston ( 1990: 11) kan die sin en voortsetting van betekenis slegs 

bewerkstellig word in die verwoording van so 'n belewenis. 'n Narratief (storie) kan 

dus nooit die volle rykdom van iemand se ware belewenis omvat nie en die gedeelte 

wat wel verwoord kan word moet as 'n bonus beskou word. 

White en Epston (1990:11-12) sien die strukturering van 'n narratief as die 

herhaalde wegsnoei van gebeure wat nie in die dominante ontwikkeling van stories 

inpas nie. Hierdie dominante storie is die storie wat so iemand van hom/haar self 

het asook die storie wat ander persone van so iemand het. Oor tyd en omdat 

iemand daartoe genoodsaak is, raak baie van die belewenisse onbewoord en word 

nooit vertel of uitgebeeld nie. Hierdie deel van die belewenisse bly dan amorf, 

ongeordend, sender vorm en onverteld. 

Kvale (1992:27) praat weer van die onttroning van konvensionele gedagtes en 

daarby die skep van nuwe alternatiewe. 

White en Epston (1990:78) se verder: 

"The narrative mode of thought, on the other hand, is characterized by good stories 

that gain credence through their lifelikeness. They are not concerned with 

procedures and conventions for the generation of abstract and general theories, but 

with the particulars of experience. They do not establish universal truth conditions 

but connectedness of events across time. The narrative mode leads not to 

certainties, but to varying perspectives." 
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White en Epston (1990:79) se persone gee betekenis aan hulle lewens deur hulle 

belewenisse in stories te vergestalt en hierdie stories vorm hulle lewens en 

verhoudings. 

Volgens White en Epston (1990:83) is die konteks van narratiewe denke die 

volgende: 

• Voorkeur word gegee aan die persoon se belewenisse. 

• Moedig die persepsie van 'n veranderende wereld aan deur die belewenisse in 

verband te bring met die aardse dimensie. 

• Maak gebruik van die aanvoegende modus ("Subjunctive mood") om 

voorveronderstellings uit te lok en in die daarstelling van implisiete betekenis 

asook in die bewerkstelliging van meervoudige persepsies. 

• Bevorder menigvuldigheid en meer stemmigheid asook die gebruik van gewone 

poetiese en beskrywende taal met die beskrywing van gebeure en in 'n paging 

om nuwe stories saam te stel. 

• Moedig 'n reflektiewe houding aan asook 'n waardering van iemand se deelname 

in interpreteringsaksies. 

• Spoor 'n sin vir outeurskap en her-outeurskap (uauthorship and re-authorship") 

van 'n persoon se lewe en verhoudings aan met die vertelling en hervertelling 

("telling and retelling") deur die persoon van sy/haar storie. 

• Gee aan die persoon die erkenning as auteur vir pogings en konstruksies van 

stories. 

• Voeg voornaamwoorde soos ek en jy aanhoudend in, in die beskrywing van 

gebeure. 

2.7 SAMEVATTING 

In die literatuur is gekyk na die effek van rasionalisasie en hoe dit die werknemers 

van 'n onderneming raak waar die trauma van moontlike werksverlies in die gesig 

gestaar word. 

Die psigo-emosionele impak van 'n traumatiese aankondiging op mense is belig wat 

die verbreking van die "psigologiese kontrak" tussen werkgewer en werknemer 

insluit. Die verlies aan beheer oor die omgewing met die gevolglike stresverwante 
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simptome soos wanhoop, depressie, antagonisme en die dikwels onafwendbare 

psigosomatiese verskynsels is kortliks beskryf. Daar is ook aandag aan uitbranding 

"burnout" as 'n samevoeging van stresreaksies gegee. Voorts is gekyk hoe 

werksverlies te bowe gekom kan word op kognitievve en ander wyses. Aanpas by 

nuwe omstandighede en die begin van 'n nuwe loopbaan is hier uitgelig. 

Die effek van rasionalisasie op bestuurders is verder belig en . daar is na 'n aantal 

spesifieke tipes bestuurders gekyk soos die goed aangepasde "well-adjusted" 

bestuurder, die kompulsiewe ritualistiese bestuurder, die krapperige "abrasive" 

bestuurder, die dissosiasiewe bestuurder, die eleksitimiese bestuurder en die 

depressiewe bestuurder. Die feit dat uitbranding "burnout " net soos by die 

werknemer ook by die bestuurder voorkom is uitgelig. In hoofstuk vier word 'n 

empiriese ondersoek gedoen waar sekere aspekte wat in die literatuur uitgelig is, 

spesifiek ondersoek word. 

Die sisteemteorie is hierna kortliks toegelig om aan te toon dat die individu in 

kontekstuele verbande funksioneer. Daar is ook uitgewys dat die sisteemteorie en 

kubernitiek soms as wisselvorme gebruik word. Hierna is kubernitiek van kubernitiek 

of tweede-orde-kubernitiek hanteer en die feit dat die waarnemer hiervolgens in die 

proses wat waargeneem word betrokke raak en so dit wat waargeneem word 

be'invloed is uitgewys. 

Konstruktivisme met die vraag na hoe die mens daartoe kom om te weet en die feit 

dat die mens in taal leef asook dat betekenis tot stand kom as 'n verhouding van 

taalonderskeidings is voorts behandel . 

Daar is ook na die sosiale-konstruksieteorie as 'n paging om kennis te belig vanuit 

die prosesse waardeur dit by die mens tot stand kom, gekyk. Die feit dat taal nie 

betekenis het nie, maar betekenis voortbring en verder ook betekenis kan begrens is 

uitgewys. 

In 'n voortsetting van die betekenis wat deur taal geskep word, is daar na die 

narratief gekyk waar die taalgebruiker deur middel van taal sy storie vertel en hoe 

die vergestalting van hierdie stories mense se lewens en verhoudings uitbeeld. 

Praktiese toepassings van die narratief in navorsing word in Hoofstuk Vyf gebruik, 

waar dit ondersteunend tot die empiriese ondersoek aangewend word. 



33 

HOOFSTUK3 

DINAMIKA RONDOM DIE SLUITING VAN DIE AFDELING 

3.1 INLEIDING 

Die aankondiging dat die afdeling waar jy vir 'n leeftyd gewerk het, skielik gaan 

toemaak, is net so 'n groat skok as om te verneem dat 'n naby familielid kanker het. 

Al die verduidelikings oor die rede hoekom die maatskappy nie anders kan nie en 

die feit dat dit ekonomies geregverdig is, maak geen indruk op 'n werknemer wat 

hom/haar in so 'n situasie bevind nie. Die persoon voel hy/sy is verraai en is dadelik 

skepties oar wat die bestuur meedeel. Die beste bedoelings van die bestuur word 

met agterdog bejeen. Na herontplooiing hunker so 'n persoon dikwels terug na die 

ou afdeling en die kleinste insident in die nuwe afdeling word uiters intens en 

persoonlik ervaar. 

3.2 AANKONDIGINGS DAT DIE AFDELING GAAN SLUIT 

Die aankondiging self dat die afdeling gaan sluit, is seker een van die belangrikste 

elemente indien nie die heel belangrikste nie in die hantering van die hele aksie. 

Coetsee (soos aangehaal deur Slabbert 1993:43) praat van ontnugtering, bitterheid 

en 'n negatiewe selfbeeld, as die gevolge van swakbestuurde programme vir 

personeelvermindering, op 'n groat aantal slagoffers daarvan. Hy wys verder daarop 

dat die negatiewe gevolge van 'n gedwonge diensbeeindiging deur die wyse waarop 

die proses deur besture van ondernemings hanteer word en nie soseer deur die 

gedwonge diensbeeindiging self veroorsaak word nie. Slabbert (1993:43) gaan 

verder en wys daarop dat die proses vanuit die mens se oogpunt lomp, onkundig, 

ongevoelig en met min beplanning hanteer word. 

Slabbert (1993:43) wys daarop dat 'n verlies aan werk oak 'n verlies aan die 

belangrikste algemene bran van behoefte-vervulling beteken. 
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Noer (soos aangehaal deur Ferrel! 1994:38) se: 

"You've got to start with the layoff process itself. What managers need to know is 

that you don't communicate head-to-head during times of grieving. You 

communicate heart-to-heart. Instead of gathering the employees and saying that 

'this is just the way things are in this business climate' or whatever, they should first 

start by admitting some of their own uncertainty. Wounded employees aren't 

interested in objective data. Tell them about your own reluctance at letting some of 

your colleagues go. Let them know that you're going through an emotional process 

as well." 

3.2.1 DIE MEDEDELING AAN DIE PERSONEEL 

Teen die middel van 1995 het die bestuurder van Afdeling 0 die personeel van die 

aanleg byeengeroep en hulle meegedeel dat daar groat onsekerheid bestaan of die 

afdeling sou kon voortbestaan soos dit op daardie staduim daar uitgesien het. Hy 

het vir hulle verduidelik dat die koste van produksie van die produk wat geproduseer 

word net te hoog is weens die verouderde tegnologie en hoe instandhoudingskoste. 

Dieselfde hoeveelhede kan aansienlik goedkoper geproduseer word as daar van 

nuwe tegnologie gebruik gemaak word. Die maatskappy wat tans op die 

wereldmarkte meeding het baie duidelik kennis geneem van hierdie saak. Hy het 

oak aan hulle gese dat daar na verskillende altematiewe gekyk word en dat een van 

die alternatiewe is om saam met 'n ander maatskappy die vernuwingsprojek aan te 

pak. Die verskillende alternatiewe sou eers teen mekaar opgeweeg word, asook 

met die res van die senior bestuur bespreek word, voordat 'n finale besluit geneem 

kon word of die afdeling wel gaan sluit of nie. Na die besluit geneem is sou die 

opsies van die verskillende ander maatskappye saam met wie die projek moontlik 

aangepak kon word, oorweeg word, om te bepaal watter maatskappy aan die 
vereistes wat gestel word, sal kan voldoen. 

3.2.2 DEURLOPENDE MEDEDELING AAN DIE PERSONEEL OOR 
DIE VORDERING VAN DIE PROJEK 

Die werknemers, is soos die onderhandelings met die senior bestuur en later met die 

ander maatskappye gevorder het, gereeld ingelig oar hoe die proses verloop. Daar 

is niks teruggehou nie en die besorgdheid dat al die personeel nie in die nuwe 
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moderne afdeling geakkommodeer sou kon word nie is uitgelig, W"ant die nuwe 

tegnologie W"at ter sprake is gaan meebring dat aansienlik minder mannekrag 

benodig sal word. Die toerusting wat gebruik gaan word vir die bedryf sou 

oorwegend gerekenariseerd wees. Die implikasie daarvan sou bedryfspersoneel, 

instandhouding en bestuur raak. Die personeel was dus van die begin af reeds 

daarvan bewus dat hierdie verandering nie net die personeel raak nie maar die 

bestuur ook. Die bestuur het reeds op daardie stadium die versekering aan die 

personeel gegee dat alles in hulle vermoe gedoen sou word om te verhoed dat daar 

op die ou end mense gaan wees wat oortollig ("redundant") verklaar gaan word en 

sodoende hulle werk verloor. Dit is egter onafwendbaar dat die personeel in 'n 

ander afdeling geplaas gaan word en dat dit 'n effek op die personeel sal he. 

Kassalow (soos aangehaal deur Ferrell 1994:38) se dit is essensieel dat bestuur met 

die werkers kommunikeer, voor, gedurende en veral na 'n personeelvermindering, 

want hulle gaan hulle inligting elders kry. Die een ding wat nooit ineenstort nie, is 

die riemtelegram ("grapevine"). 

3.2.3 VOORTGESETTE VERBONDENHEID VAN PERSONEEL 

Baie ander maatskappye kan 'n afdeling sluit, 'n nuwe bou en dan van daar af 

voortgaan om dit nuut en anders te bedryf. In hierdie geval is die produk een van 

die basiese komponente waaruit die voerproduk vir die res van die maatskappy 

vervaardig word. Die produsering van die produk kon dus nie gestaak word nie, 

maar moes soos normaal voortgaan en die personeel met hulle kundigheid was 

noodsaaklik hiervoor tot en met die afdeling finaal afgeskakel word en die nuwe 

afdeling in voile produksie is. 

Veldsman (1996:29) praat van 'n samehang "coherence" en hy verduidelik dit dari as 

volg: 

" ... holding the organisation together, while simultaneously transforming it" 
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3.2.3.1 SPANBOU 

In die geval van hierdie afdeling moes daar soos in die literatuur dikwels aangedui 

word, vir die groepe wat agterbly na 'n personeelvermindering, spanbouaksies 

geloods word. Die verskil hier was net dat al die personeel by hierdie spanbou 

betrek is, want die hele span het bly voortbestaan. 

Slabbert (1993:43) se werknemers moet kwelvrae met hul base bespreek en 

beklemtoon dan dat spanbouaksies nodig is om lojaliteit teenoor die organisasie te 

skep. 

3.3 ONDERSTEUNING AAN DIE PERSONEEL 

In September 1995 was daar finaal duidelikheid dat die afdeling gaan sluit en deur 

een met nuwe tegnologie vervang gaan word. Die hulp van 'n menslike hulpbronne 

konsultant is bekom om die personeel te ondersteun. 

Hierdie konsultant sou dan saam met die menslike hulpbronne personeel van die 

maatskappy werk om die personeel deur hierdie tydperk te begelei totdat die aksie 

afgehandel is. 

Slabbert (1993:43) wys daarop dat 'n program om afgelegdes by te staan veral twee 

oogmerke het: 

• om die mense te help om die trauma te verwerk en hopelik weer elders 'n werk te 

vind; 

• om seker te maak dat die organisasie se naam nie weens die aflegging en sy 

hantering daarvan skade ly nie. 

Alhoewel die sluiting van die afdeling nie aflegging as uitgangpunt gehad het nie, is 

dit tog relevant. 'n Program van al die aksies wat aandag verdien, is opgestel en 

daarvolgens is die proses aan die gang gesit. Hierdie program is slegs as 'n 
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vertrekpunt geneem en die personeel se insette het voortdurende aanpassings aan 

die program genoodsaak. 

Veldsman (1996:29) praat van 'n buigsaamheid "flexibility" wat hy sien as: 

" ... adapting in view of changing circumstances and lessons learnt". 

3.3.1 TRANSFORMASIESPAN 

n Span van tussen agt en vyftien persone wat verteenwoordigend is van al die 

personeel in die afdeling, is deur die personeel verkies om die transformasie te 

hanteer. Daar is gesamentlik op die oogmerke van die transformasie besluit en die 

span is bemagtig om aksies soos deur die span, in oorleg met die res van die 

personeel, deur te voer. Hierdie span het gereeld bymekaar gekom en is deur die 

konsultant gefasiliteer. Tydens die vergaderings is daar dan verslag gedoen hoe die 

res van die personeel die aksies waarop besluit is ervaar het en daar is ook nuwe 

aksies geloods. 

3.3.1.1 AKSIES DEUR DIE TRANSFORMASIESPAN GELOODS 

Die transformasiespan het van die begin af daarop gefokus om personeel in staat te 

stel om te kan werk eerder as om hulle net van 'n ander pos te probeer voorsien. 

Daar is nie net gekyk na wat die persoon nou doen nie, maar daar is ook gekyk na 

toekomstige aanwending binne of buite die maatskappy. Die persoon moes sorg dat 

hy die mooiste appel op die rak is en so sy bemarkbaarheid verhoog. 

3.3.1.1.1 VASTE VERBINTENISSE VIR HERPLASING 

Daar is onderhandel met die ander afdelings binne die maatskappy en reelings is 

getref dat posisies wat oopgaan nie deur permanente personeel gevul sal word nie, 

maar eerder deur kontrakteurs wat weet hulle het werk totdat Afdeling 0 sluit. Op 

die wyse het die persoon gemoedsrus dat hy/sy werk het as die afdeling sluit. Die 
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kontrakteur kry die geleentheid om ondervinding op te doen wat deesdae baie 

skaars is en dit maak sy geleenthede om later permanente werk te kry ook grater. 

Pieters (1993:10) verwys daarna dat die maatskappy wat mense het wat herontplooi 

kan word, alle aanstellings van buite bevries en die poste deur hierdie mense laat 

vul. 

3.3.1.1.2 VERDERE STUDIE 

Van die personeel wat belanggestel het om verder te studeer, het aanlegtoetse 

afgele en daar is persone uit die verskillende dissiplines gestuur om voltyds hulle 

kwalifikasies te verbeter. Die personeel is aangemoedig om ook van die 

maatskappy se studiehulpfasiliteit vir deeltydse studie gebruik te maak. Daar is 

gereel dat die persone wat skofte werk sover moontlik tegemoet gekom is om klasse 

byte woon. 

Van die persone wat oor 'n onafgehandelde kwalifikasie beskik het en afgestaan kon 

word, is voltyds vir verdere studie gestuur om die kwalifikasie te voltooi. Hierdie 

voltooide kwalifikasie het dan ook bygedra dat van die persone bevorder is na ander 

posisies buite die afdeling en so 'n verbetering in sy loopbaan bewerkstellig het. 

3.3.1.1.3 VERDERE OPLEIDING 

Van die personeel het opleiding in ander dissiplines, verwant aan hul eie dissipline, 

deurloop en het deur die nuwe vaardighede wat verwerf is daarin geslaag om in die 

nuwe dissipline aangestel te kon word. Hierdie aanstellings het ook in sekere 

gevalle bevordering beteken. Daar is ook personeel wat hoogs gespesialiseerde 

opleiding deurloop het wat so 'n persoon in staat gestel het om binne en buite die 

maatskappy in aanvraag te wees. Hierdie opleiding het nuwe loopbaangeleenthede 

soos om as 'n konsultant te spesialiseer in 'n lonende mark, geskep. 

Brooks (1994:29) wys daarop dat 'n persoon sy vaardighede moet verbeter. Hy se 

bestuurders moet in die eerste plek besigheidsmanne word en dan bestuurders. Hy 
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wys verder daarop dat 'n werkgewer jou oplei in dit wat vir horn belangrik is. Kry 

egter 'n reeks vaardighede wat jou in enige organisasie sal laat pas. 

3.3.1.1.4 BENUTTING VAN TYDELIKE PERSONEEL 

Ten einde voltydse personeel beskikbaar te stel om heropgelei of herplaas te word, 

is tydelike personeel aangestel wat dan werk sal he totdat die afdeling gesluit is. 

Met hierdie benutting van tydelike personeel is verskeie persone afgestaan vir 

herplasing. 

'n Sekondere sukses wat behaal is, is dat persone wat op 'n tydelike basis begin 

werk het en so ondervinding opgedoen het, wat hulle nie maklik anders sou kry nie, 

by filiale van die maatskappy permanente aanstellings gekry het. 

3.3.1.1.5 ONTWIKKELING VAN NUWE LEIERS/BESTUURDERS 

Persone wat andersins nie as bestuurders aangewend sou word nie, is met 

oorplasings van bestuurders na ander afdelings die geleentheid gegee om hulle 

leierskap en bestuursvaardighede te ontwikkel. Puik nuwe leiers het na vore getree. 

3.3.1.1.6 PRIVATISERING (ENTREPRENEURSKAP) 

Van die personeel het besluit om die funksie wat hulle verrig te privatiseer en so 'n 

uitgebreide diens aan meer afdelings as net die huidige te !ewer. Deur as 'n 

entrepreneur op te tree, word nie net 'n funksie verrig nie, maar daar word oak werk 

geskep. 
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3.3.2 GESPESIALISEERDE ONDERSTEUNING 

Daar is spesifieke behoeftes deur die personeel uitgespreek om hulle te help om te 

besin oor die toekoms en om hulle meer gemoedsrus te gee. 

Die beradingsessies wat deur die maatskappy se menslike hulpbronne afdeling met 

die personeel gehou is, is op 'n narratiewe metode gedoen. Probleme wat selfs uit 

vroee kinderjare kom is geTdentifiseer en deurgewerk. Na afloop van die sessies het 

van die ander personeel teenoor 'n kollega wat die sessies deurloop het, opgemerk 

dat hy "'n ander mens" is. 

3.3.2.1 ONDERSTEUNING MET TOEKOMSBEPLANNING 

'n Konsultant is aangestel, wat op 'n individuele basis met individue gesels het, om 

scenarios saam met hulle te ontwikkel wat hulle toekomsplanne in perspektief plaas. 

Van die persone wat net met alle geweld 'n besigheid wou begin, het tot heel ander 

insigte gekom, nadat hulle met die konsultant gepraat het en die harde werklikheid 

van die besigheidswereld besef het. 

3.3.2.2 ONDERSTEUNING MET DIE OPSTEL VAN 'N 
CURRICULUM VITAE 

Die personeel is gehelp om 'n curriculum vitae op te stel wat hulle dan intern asook 

ekstern kon benut. Die personeel wat gevoel het dit geval hulle beter om buite die 

maatskappy aansoek te doen, is nie verhinder om dit te doen nie. Daar is 

inteendeel tyd aan die persone afgestaan om vir onderhoude te gaan sonder om 

hulle verlof onnodig daarvoor aan te wend. 

Slabbert (1993:43) wys daarop dat die eerste bladsy van 'n CV 'n geskiedenis gee 

van loopbaanprestasies, met die klem op die gebied waar die individu uitgeblink het. 

Die tweede deel van die CV bevat dan 'n oorsig van die persoon se loopbaange

skiedenis en sy kwalifikasies en die laaste deel sy persoonlike geskiedenis. 
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3.3.2.3 OPLEIDING OM ONDERHOUDE TE HANTEER 

Baie van die personeel het nag min blootstelling gehad aan 'n onderhoudsituasie. 

Daar is dan van menslike hulpbronne se kant af opleiding in die hantering van 'n 

onderhoud situasie aan die personeel verskaf. Dit is noodsaaklik dat die persoon 

homself/haarself kan bemark, al is dit aan 'n ander afdeling binne die maatskappy. 

Slabbert (1993:43) wys daarop dat rolspel 'n 'Naardevolle hulpmiddel is om vir 'n 

onderhoud voor te berei. Sy verwys oak na geslotebaan-TV wat gebruik kan word, 

omdat lyftaal die groat verklikker van spanning en ongemak is en enige bitterheid of 

wraakgevoelens teenoor 'n vorige werkgewer die moontlikheid van 'n ander 

aanstelling in die wiele kan ry. 

3.3.3 SESSIE MET DIE EGGENOTES 

By baie eggenotes het daar groat onduidelikheid en onsekerheid ontstaan direk na 

die aankondiging dat die afdeling gaan sluit. 'n Sessie is met die personeel en hulle 

eggenotes gehou waar vrae beantwoord is wat die personeel self nie altyd in staat is 

om te beantwoord nie. Onduidelikhede is op die wyse uit die weg geruim en sekere 

vrese is bygele. 

3.3.4 BEMARKING VAN DIE PERSONEEL EN DIE TOTALE PROSES 
DEUR BESTUUR 

Die totale proses is op 'n gereelde basis deur die bestuur van die afdeling aan die 

ander afdelings in die res van die aanleg bemark. Met sulke geleenthede is daar op 

die potensiaal van die afdeling se mense gewys asook op hul persoonlike groei wat 

in die tyd plaasgevind het. Na afloop van sulke sessies is daar met nuwe oe na die 

afdel ing en sy mense gekyk en so het daar geleenthede vir herplasing van 

personeel ontstaan. 

Herplaasde persone se suksesse in hulle nuwe afdelings is as gevalle studies 

geneem. 
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3.3.5 GELEENTHEDE IS VIR PERSONE GEGEE OM HULLE SELF 
TE BEMARK 

\ 

Persone is bemagtig om namens die afdeling op te tree en hulle het oak in kontak 

met senior persone gekom wat hulle nie anders maklik sou ontmoet het nie. Hierdie 

blootstelling het tot gevolg gehad dat die vaardighede en kwaliteite van hierdie 

mense buite hulle afdeling bekend geword het en so het daar belangstelling in hulle 

ontstaan. 

Macdonald (soos aangehaal deur Slabbert 1993:43) se 'n Randse man wat afgele is, 

het aan die besturende direkteure van twintig maatskappye in sy omgewing geskryf, 

hoewel geen paste geadverteer is nie. Verskeie onderhoude is aan horn toegestaan 

en hy is aangestel op grand van sy besondere vaardighede wat hy in sy brief 

bemark het. 

Brooks (1994:29) se: 

"Ignore the politics or any spurtious status and make things happen. Apart from 

developing your network, you will be noticed by people that count. This could be 

useful at some stage in future." 

3.3.6 BERADING 

Berading is deur die konsultant en deur die menslike hulpbronne afdeling van die 

maatskappy aan individue wat die trauma van die aankondiging moeilik verwerk het, 

verskaf. Tydens hierdie sessies is die persone dan die geleentheid gegee om 

sy/haar besorgdhede en die effek daarvan op sy/haar lewe uit te praat. Van die 

persone wat hiervan gebruik gemaak het, het heelwat persoonlike groei beleef. 

Tydens die sessies is ander onderliggende probleme ook in sekere gevalle bygele. 

Daar is in gevalle, waar dit nodig was, ook van 'n pastorale berader gebruik gemaak. 

MacDonald (soos aangehaal deur Slabbert 1993:43) dui daarop dat 'n 

herstukturering wat personeelrasionalisasie meebring, drie groepe mense het wat 

berading nodig kan he: 
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• diegene wat die nuus van die afleggings aan sy kollegas en ondergeskiktes moet 

oordra; 

• die mense wat afgele word saam met hul gesinne; 

• die werknemers wat agterbly. 

Die navorser is van mening dat, in die groep wat agterbly, diegene wat herplaas is 

spesiale aandag moet kry ten einde so 'n persoon volledig by 'n nuwe afdeling te 

laat inskakel . 

3.4 AFSLUITINGSFUNKSIE 

'n Afsluitingsfunksie vir afdeling 0 se mense is gehou. Hierdie funksie was 'n 

glansgeleentheid en bestuurders en personeel, wat vroeer aan die afdeling 

verbonde was, is oak na die geleentheid uitgenooi. Hierdie was 'n vrolike 

geleentheid met 'n weemoedige ondertoon. 

3.5 OPVOLGBERADING EN ONDERSTEUNING 

Daar is deurlopend ondersteuning aan die herontplooide personeel gegee. In baie 

gevalle is daar deur die menslike hulpbronne personeel, namens hierdie persone, 

onderhandel sander hulle medewete vir geleenthede waarin hulle benut kan word. 

Tydens persoonlike sessies is die persone dan aangemoedig om nuwe uitdagings te 

aanvaar. Op die wyse het hLille daarin geslaag om weerstand teen hulle, om te 

swaai in aanvaarding. Sommige ondervind steeds 'n mate van weerstand. 

Daar is van die herontplooide personeel, wat gemaklik hulle "lewensstorie" met die 

navorser gedeel het. Hulle "lewensstorie" is tydens hierdie sessies tot 'n groat mate 

versterk deur op die positiewe elemente te fokus. 

Een van die herontplooide persone wat met herontplooiing alreeds verskeie jare 

genees was van kanker het 'n tyd na herontplooiing 'n baie vinnig groeiende kanker 
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ontwikkel en is oorlede. Hy het in die tyd tot kort voor sy dood verskeie sessies met 

die navorser gehad en het telkens gese hy kan voel die verandering maak horn 

klaar. 

Met sy laaste gesprek net voor hy opgeneem is vir intensiewe behandeling het hy 

gese hy kom groet want hy gaan nou. Die ware betekenis van sy woorde het eers 

later tot die navorser deurgedring. 

Een persoon het selfmoord gepleeg. Hy was 'n geweldige positiewe persoon en het 

reeds voor die finale sluiting van die afdeling sy nuwe werksplek se opleidings

modules deurgewerk. Hy het een sessie met die navorser gehad waarin 'n 

persoonlike probleem met hoe mediese kostes ten opsigte van 'n siek kind 

aangespreek is en hulp verleen is deur die maatskappy. Vriende van die persoon 

het aan die navorser genoem dat hy kart voor sy setfmoord gese het hy voel nie 

welkom in die nuwe afdeling nie. Hy het egter nie kontak gemaak met die navorser 

of die menslike hulpbronne personeel van die nuwe afdeling nie. Sy vrou het na sy 

dood opgemerk dat hy glad nie anders as normaalweg opgetree het nie. Wat die 

werklike rede van die selfmoord was weet niemand nie, want hy het ook nie 'n brief 

nagelaat nie. 

3.6 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die dinamika random die sluiting van die afdeling waaroor die 

navorsing handel, aangespreek. Dit strek vanaf die aankondiging dat die afdeling 

gaan sluit met die medeling aan die personeel tot na die finale sluiting. Daar is 

deurlopend mededelings aan die personeel gemaak oor die vordering van die projek 

om hulle voortgesette verbondenheid te behou. 

'n Konsultant se hulp is ingebring om deurlopend ondersteuning aan die personeel 

te gee. 'n Transformasiespan is saamgestel wat op toekomstige aanwending 

gefokus het. In gevalle is vaste verbintenisse, om na afloop van die finale sluiting 'n 

posisie, te he verkry. Kontrakteurs en tydelike personeel is, waar moontlik, benut 

om personeel vroeer af te staan vir herplasing. Geleenthede vir verdere studie en 

spesifieke opleiding is geskep, so het daar ook nuwe leiers en bestuurders na vore 

getree. Privatisering van funksies (entrepreneurskap) is aangemoedig en hulp is 
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verleen om sodoende klein ondernemings te vestig. Na deeglike besinning en 

verskeie beradingsessies het van die persone teen die opsie besluit. Die personeel 

is ook gehelp om 'n Curriculum Vitae op te stel vir beide interne en eksteme 

aansoeke en dan is hulle ook toegerus om hulle tydens 'n onderhoud self te kan 

handhaaf. Vir die eggenotes is daar ook 'n sessie aangebied waar hulle vrae kon 

vra en antwoorde kon kry. 

Die bestuur van die afdeling, die menslike hulpbronne afdeling en die personeel self 

het deurlopend bemarking gedoen met die oog op herplasing. 

Die formele afsluiting was 'n baie geslaagde en spog geleentheid. Na die finale 

sluiting was daar egter nie 'n verdere formele program om die herplaasde personeel 

in te skakel nie. Die menslike hulpbronne het sever moonlik hulp verleen deur 

probleme aan te spreek en beradingsessies te hou. Verskeie ernstige probleme is 

so ondervang. Dit is jammer dat twee van die afdeling se personeel reeds oorlede 

is, die een aan 'n vinnige kanker en die ander het, ten spyte van alles wat gedoen is, 

selfmoord gepleeg. 

In die volgende hoofstuk word die resultate van 'n empiriese ondersoek behandel en 

die hoofstuk wat daarna volg gee 'n aantal persone se persoonlike narratiewe 

"lewensstories" na die finale sluiting. 
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EMPIRIESE ONDERSOEK 

4.1 INLEIDING 
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In die voorafgaande drie hoofstukke is gefokus op die agtergrondaspekte wat 

personeelvermindering tot gevolg het. Daar is spesifiek verwys na nuwe tegnologie 

en hoe die verandering in tegnologie kan lei tot die verkleining van die 

werkerskorps. Daar is ook verwys na literatuur wat hierdie vraagstuk aanspreek, 

met die gevolglike effek op die werknemer, asook op die bestuuders betrokke in die 

hantering van die taak. 

Daar is verder ook verwys na die verloop van die sluiting van die spesifieke afdeling 

waarin die ondersoek onderneem is. 

Die doe! van die ondersoek was dan in die eerste plek om die effek wat die 

aankondiging op die werknemers gehad het, te bepaal. Daar is ook gekyk na 

maniere wat die werknemers kon vind om die omstandighede te verwerk. Ten laaste 

is daar ook gekyk na die werknemers se indrukke van bestuur se optrede. 

4.2 BIOGRAFIESE INLIGTING VAN RESPONDENTE 

'n Totaal van 52 vraelyste is uitgegee aan die huidige personeel in die afdeling 

asook persone wat reeds oorgeplaas is. 'n Totaal van 20 vraelyste is terug ontvang 

wat 'n reaksiesyfer van 38.5% gee. 

Die mening is egter openlik deur van die personeel uitgespreek dat hulle nie aan die 

oefening wil deelneem nie, omdat hulle bang is dit kan teen hulle gehou word. 

4.2.1 OUDERDOMSVERSPREIDING VAN RESPONDENTE 

Tabel 1 toon die ouderdomsverspreiding van die respondente aan 
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TABEL1 

OUDERDOM VAN RESPONDENTE 

OUDERDOMINJARE AANTAL 
RESPONDENTE 

20-25 jaar 20% 

25-29 jaar 10% 

30-34 jaar 15% 

35-39 jaar 20% 

40-44 jaar 15% 

45-49 jaar 5% 

50-54 jaar 10% 

55-59 jaar 5% 

TOTAAL 100% 

Daar is 'n redelike verspreiding in ouderdom en daarom mag daar ook 'n verskil in 

die aard van die response wees. Die grootste persentasie van die respondente, 

naamlik 65% is tussen 20 en 39 jaar oud, terwyl slegs 15% van die respondente 50 

jaar en ouer is. 
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4.2.2 HUWELIKSTAAT VAN RESPONDENTE 

Tabel 2 dui die geslag van die respondente aan. 

TABEL2 

HUWELIKSTAAT VAN RESPONDENTE 

HUWELIKSTAAT AANTAL 
RES PON DENTE 

Ongetroud 30% 

Getroud 65% 

Geskei 5% 

Totaal 100% 

Die oorgrote meerderheid (65%) van die respondente is getroud. 
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4.2.3 KWALIFIKASIEVERSPREIDING VAN RESPONDENTE 

Tabel 3 toon die kwalifikasies van die respondente. 

TABEL 3 

KWALIFIKASIEVERSPREIDING VAN RESPONDENTE 

KWALIFIKASIE AANTAL RESP. KWALIFIKASIE AANTAL RESP. 

St 8 of laer 35% T4 5% 

St9 0 S1 0 

St10 5% S2 0 

N1 0 S3 0 

N2 0 S4 5% 

N3 0 Nas. Dipl. 10% 

N4 5% Nas.Hoer Dipl. 15% 

NS 5% B Tech 0 

N6 0 Graad 5% 

T1 5% Hanns. Graad 0 

T2 0 Meesters Graad 5% 

T3 0 Ander 0 

Totaal 100% 

Die grootste konsentrasie ( 35%) respondente het 'n standerd agt of laer 

kwalifikasie. Die groep se reaksies mag verskillend wees van die met hoer 

kwalifikasies, omdat daar vir alle nuwe aanstellings standerd tien of hoer vereis word 

en hulle hulself daarteen meet. 
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4.2.4 BEVOLKINGSVERSPREIDING VAN RESPONDENTE 

Tabel 4 toon die bevolkingsverspreiding van die respondente. 

TABEL4 

BEVOLKINGSVERSPREIDING VAN RESPONDENTE 

BEVOLKINGSGROEP AANTAL 
RESPONDENTE 

Swart 30% 

Blank 65% 

Geen respons 5% 

Totaal 100% 

Slegs 5% van die respondente wou nie bevolkingsgroep aandui nie, maar die 

oorgrote meerderheid (65%) van die respondente is blank. Daar is geen kleurlinge 

en Asiers in die Afdeling werksaam nie. 
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4.2.5 DIENSJAREVERSPREIDING VAN RESPONDENTE 

Tabel 5 toon die diensjareverspreiding van die respondente. 

TABEL 5 

DIENSJARE VAN RESPONDENTE 

DIENSJARE AANTA:. RESP. DIENSJARE AANTAL RESP. 

1 - 2 jaar 20% 23 - 24 iaar 5% 

3 - 4 jaar 5% 25 - 26 jaar 5% 

5 - 6 jaar 5% 27 - 28 jaar 0 

7 - 8 jaar 10% 29 - 30 jaar 0 

9 - 10 jaar 0 31 - 32 jaar 0 

11 - 12 jaar 10% 33 - 34 jaar 5% 

13 - 14 jaar 0 35 - 36 jaar 0 

15 - 16 jaar 10% 37 - 38 jaar 5% 

17 - 18 jaar 10% 39 - 40 jaar 0 

19 - 20 jaar 0 Geen respons 5% 

21 - 22 jaar 5% Totaal 100% 

Slegs 5% van die respondente het nie 'n aanduiding van diensjare gegee nie, maar 

'n groat hoeveelheid respondente (55%) is 11 jaar en langer betrokke ·by die 

maatskappy. 
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4.2.6 VERSPREIDING VAN POSTE BEKLEE DEUR RESPONDENTE 

Tabel 6 dui die paste van die respondente aan. 

TABEL6 

POSTE BEKLEE DEUR RESPONDENTE 

POS BEKLEE AANTAL RESPONDENTE 

Vakman/Snr/Spes. 5% 

AssUBedryfsteqnikus/Snr. 15% 

Proseskontroleur/Snr 45% 

lngenieur/Snr. 5% 

Asst-/Area-/Bestuurder 20% 
Veiligheid-/Admin-/Opl.-/ 

Kommersiele-/Pers. beampte 5% 

Geen respons 5% 

Totaal 100% 

'n Totaal van 95% van die respondents het aangedui watter poste hulle beklee. Die 

grootste deel van die personeel bestaan uit produksiepersoneel en hulle is dan ook 

die grootste aantal respondente, naamlik (45%) Proseskontroleurs en 15% 

Bedryfstegnici. Twintig persent van die bestuurders het aan hierdie opname 

deelgeneem. 
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4.2.7 VERSPREIDING VAN AFHANKLIKES VAN RESPONDENTE 

'n Aanduiding word gekry van alle persone wat van die respondent se inkomste 

afhanlik is. 

Tabel 7 toon die vrouens wat van respondente afhanklik is. 

TABEL 7 

VROUENS AS AFHANKLIKES VAN RESPONDENTE 

VROUENS AANTAL 
RESPONDENTE 

Vrou 1 70% 

Vrou 2 0 

Vrou 3 0 

Geen respons 30% 

Totaal 100% 

Daar is reeds in Tabel 2 aangedui dat 65% van die respondente getroud en 5% 

geskei. Die respondente met geen respons kom ooreen met Tabel 2 se 30% 

ongetroude respondente. 
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Tabel 7.1 toon die afhanklike kinders en daar was dus slegs afhanklike kinders by 

eerte vrouens 

TABEL 7.1 

KINDER$ AS AFHANKLIKES VAN RESPONDENTE 

KINDER$ AANTAL RESPONDENTE 

Een kind 15% 

Twee kinders 30% 

Orie kinders 15% 

Vier kinders 5% 

Geen respons 35% 

Totaal 65% 

Daar is nie gevra of daar respondente is met geen kinders nie. Uit die opname het 

35% van die respondente geen respons ten opsigte van kinders gegee nie en die 

grootste hoeveelheid respondente (30%) het twee kinders. 



55 

Tabel 7.2 toon ander afhanklikes van die respondente se inkomste 

TABEL 7.2 

ANDER AFHANKLIKES VAN RESPONDENTE 

ANDER AFHANKLIKES AANTAL RESPONDENTE 

Een 5% 

Vier 5% 

Ses 10% 

Geen respons 80% 

Totaal 100% 

Daar is 20% van die respondente wat ander afhanklikes oak nog het, maar 'n groat 

hoeveelheid (80%) het geen aanduiding van ander afhanklikes gegee nie. 
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4.3 DIE EFFEK VAN DIE AANKONDIGING 

4.3.1 DIE GEVOEL WAT RESPONDENTE ERVAAR HET NA DIE 
AANKONDIGING 

In hierdie geval kon die respondente meer as een respons gemerk het. 

Tabel 8 toon die verskillende gevoelens van die respondente aan na die 

aankondiging. 

TABEL 8 

GEVOELENS WAT DEUR RESPONDENTE ERVAAR IS NA DIE AANKONDIGING 

GEVOELENS AANTAL RESPONDENTE 

Ongeloof 15% 

Hulpeloosheid 20% 

Kwaad 10% 

Bang 20% 

Opgewonde 15% 

Onbetrokke 0 

Selfbejammering 5% 

· Ek sal weer werk kry 45% 

Totaal 130% 

Daar was 30% meer response as wat daar respondente was, wat 'n aanduiding is 

dat sommige van die respondente meer as een gevoel ervaar het met die aanhoor 

van die aankondiging. 'n Groot deel (45%) van die respondente is optimisties oor 

hul kanse om weer werk te kry. 
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4.3.2 DIE GEVOEL WAT RESPONDENTE OOR HUL TOEKOMS 
ERVAAR HET NA DIE AANKONDIGING 

Figuur 1 toon die verskillende gevoelens aan van die respondente oor hul toekoms 

na die aankondiging . 

FIGUUR 1 

GEVOELENS OOR HUL TOEKOMS WAT DEUR RESPONDENTE ERVAAR IS NA 
DIE AANKONDIGING 
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GR = GEEN RESPONS 

Dit wil voorkom asof die respondente nie te bekommerd oor hulle toekoms is nie, 

want 40% reken dit sal verbeter en 30% reken dit sal dieselfde bly. Daar is slegs 

5% van die respondente wat nie 'n mening gewaag het nie. 

4.3.3 DIE GEVOEL WAT RESPONDENTE OOR TOEKOMSTIGE 
WERKSVOORUITSIGTE VIR HULLE ERVAAR HET NA DIE 
AANKONDIGING. 

Tabel 9 toon die respondente se gevoelens oor toekomstige werksvooruitsigte soos 

hulle dit na die aankondiging ervaar. 
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TABEL 9 

GEVOELENS OOR TOEKOMSTIGE WERKSVOORUITSIGTE VIR HULLE SOOS 
DIE RESPONDENTE DIT NA DIE AANKONDIGING ERV AAR. 

TOEKOMSTIGE WERKSVOORUITSIGTE AANTAL RESPONDENTE 

Bly by die maatskappy 80% 

Werk by 'n ander maatskappy 15% 

Geen respons 5% 

Totaal 100% 

Die oorgrote meerderheid (80%) respondente sien 'n toekoms by die maatskappy. 

4.3.4 SLAAPGEWOONTES VAN RESPONDENTE NA DIE 
AANKONDIGING. 

Figuur 2 toon die slaapgewoontes van respondente na die aankondiging aan. 

FIGUUR 2 

SLAAPGEWOONTES VAN RESPONDENTE SOOS HULLE DIT NA DIE 
AANKONDIGING ERVAAR HET. 

Verbete r Ve rs leg Dies e If de 

Se ries 1 5% 4 5 % 50% 
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59 

'n Beduidende aantal , naamlik (45%) van die respondente se slaap het versleg, wat 

moontlik 'n probleem tot gevolg kan he. 

4.3.5 DROOMPATROON VAN RESPONDENTE NA DIE 
AANKONDIGING. 

Figuur 3 toon die droompatroon van respondente aan na die aankondiging. 

FIGUUR 3 

DROOMPATROON VAN RESPONDENTE SOOS HULLE DIT ERVAAR HET NA 
DIE AANKONDIGING. 
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Daar was 35% van die respondente wat 'n verandering in hulle droompatrone 

bespeurhet. 

4.3.6 NAGMERRIEPATROON WAT DEUR RESPONDENTE ERVAAR 
WORD. 

Figuur 4 toon die nagmerriepatroon aan wat respondente na die aankondiging 

ervaar het. 
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FIGUUR4 

NAGMERRIEPATROON SOOS DEUR RESPONDENTE ERVAAR NA DIE 
AANKONDIGING. 
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Slegs 15% van die respondente het 'n toename in nagmerries ervaar. 

4.3.7 DAGDROOMPATROON VAN RESPONDENTE NA DIE 
AANKONDIGING. 

Figuur 5 toon die dagdroompatroon van respondente aan na die aankondiging. 

FIGUUR 5 

DAGDROOMPATROON VAN RESPONDENTE SOOS HULLE DIT ERVAAR HET 
NA DIE AANKONDIGING. 
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Daar het 30% van die respondente 'n aanduiding gegee dat hulle meer dagdroom na 

die aankondiging as voor die tyd. Daar het slegs 10% van die respondente nie op 

die vraag gereageer nie. 

4.3.8 ALKOHOLVERBRUIK DEUR RESPONDENTE PER DAG VOOR 
EN NA DIE AANKONDIGING. 

Figuur 6 toon die alkoholverbruik van respondente per dag aan voor die 

aankondiging. Dit is in sopies per dag en word aangedui van geen sopie tot die 

maksimum sopies per dag wat vermeld word. 

Figuur 7 toon die alkoholverbruik van respondente per dag aan na die aankondiging . 

Dit is in sopies per dag en word aangedui van geen sopie tot die maksimum sopies 

per dag wat vermeld word. 

FIGUUR 6 

ALKOHOLVERBRUIK DEUR RESPONDENTE PER DAG VOOR DIE 
AANKONDIGING. 
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FIGUUR 7 

ALKOHOLVERBRUIK DEUR RESPONDENTE PER DAG NA DIE 
AANKONDIGING. 
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Dit is opvallend dat in beide gevalle 30% van die respondente nie op die vraag 

gereageer het nie. 

Dit blyk dat 5% van die respondente van geen alkohol verbruik voor die 

aankondiging na een of vier sopies per dag verander het na die aankondiging . Die 

sopies per week ontleding sal uitsluitsel hieroor gee. 

4.3.9 ALKOHOLVERBRUIK DEUR RESPONDENTE PER WEEK 
VOOR EN NA DIE AANKONDIGING. 

Figuur 8 toon die alkoholverbruik van respondente per week aan voor die 

aankondiging. Dit is in sopies per week en word aangedui van geen sopie tot die 

maksimum sopies per week wat vermeld word . 

FIGUUR 8 

ALKOHOLVERBRUIK DEUR RESPONDENTE PER WEEK VOOR DIE 
AANKONDIGING IN SOPIES PER WEEK . 
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In Figuur 8 is daar 15% van die respondente wat aangedui het dat hulle een sopie 

per dag gebruik het voor die sluiting, maar hierdie persentasie verminder na 10% 

per dag na die sluiting soos in Figuur 9 aangedui word. 

Figuur 9 toon die alkoholverbruik van respondente per week aan na die 

aankondiging. Dit is in sopies per week en word aangedui van geen sopie tot die 

maksimum sopies per week wat vermeld word. 

FIGUUR 9 

ALKOHOLVERBRUIK DEUR RESPONDENTE PER WEEK NA DIE AAN
KONDIGING IN SOPIES PER WEEK. 
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Die toename van 5% in die kategorie 13 sopies per dag verklaar nie die afname in 

die een sopie per dag van 15% na 10% nie. Die rede hievoor is dat 'n kategorie 6 

sopies per dag wat voor die sluiting 10% verteenwoordig het totaal verdwyn het in 

die statistiek na die sluiting. 
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4.3.10 ROOKGEWOONTE VAN RESPONDENTE, SIGARETTE PER 
DAG, VOOR EN NA DIE AANKONDIGING. 

Figuur 1 OA toon die sigarette wat respondente per dag gerook het voor die 

aankondiging . 

FIGUUR 10A 

SIGARETTE WAT RESPONDENTE PER DAG GEROCK HET VOOR DIE 
AANKONDIGING. 

80 % 

60 % 

40 % 

20% 

0% 
0 1 tot5 6tot10 1 1 tot15 31 tot35 GR 

- --t---------+-----+----1-----
Series 1 5 % 75% 5% 5% 5% 5 % 

GR = GEEN RESPONS 

Figuur 1 OB toon die sigarette wat respondente per dag rook na die aankondiging. 

FIGUUR 108 

SIGARETTE WAT RESPONDENTE PER DAG GEROCK HET NA DIE AAN
KONDIGING. 

GR = GEEN RESPONS 

In beide Figuur 10A & 108 word aangedui dat 5% van die respondente nie op die 

vraag gereageer nie 
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Dit blyk asof sleg 5% van die respondente meer begin rook het na die aankondiging 

en wel van een tot vyf sigarette per dag na een-en-dertig tot vyf-en- dertig sigarette 

per dag. 

4.3.11 EETGEWOONTES VAN RESPONDENTE NA DIE 
AANKONDIGING. 

Tabel 11 toon die eetgewoontes van respondente aan na die aankondiging . 

FIGUUR 11 

EETGEWOONTES VAN RESPONDENTE SOOS HULLE DIT ERVAAR HET NA 
DIE AANKONDIGING. 
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Dit kom voor asof 25% van die respondente 'n verandering in hulle eetgewoontes 

ondervind het na die aankondiging. 

4.3.12 TEMPERAMENTVERANDERINGS VAN RESPONDENTE NA 
DIE AANKONDIGING. 

Figuur 12 toon die verandering in temperament van respondente aan na die 

aankondiging. 

Tabel 10 toon aan op wie die verandering in temperament van respondente na die 

aankondiging gerig word. 
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FIGUUR 12 

TEMPERAMENTVERANDERINGS SOOS DEUR RESPONDENTE NA DIE 
AANKONDIGING ERVAAR IS. 
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'n Groot hoeveelheid (45%) van die respondente is meer humeurig na die 

aankondiging. 

TABEL10 

PERSONE OP WIE TEMPERAMENTVERANDERINGS SOOS DEUR RES
PONDENTE NA DIE AANKONDIGING ERVAAR WORD GERIG IS. 

PERSONE OP WIE HUMEUR GERIG WORD AANTALRESPONDENTE 

Vrou 35% 

Kinders 30% 

Ander Familie 20% 

Vriende 5% 

Mede werknemers 30% 

Totaal 120% 

Die respondente rig hulle humeurigheid op meer as een persoon of persone en 

daarom is daar 20% meer response op die vraag aangedui. 
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Dit kom voor asof dit die persone is wat in 'n direkte verhouding met die 

respondente staan wat die veranderings in temperament moet ontgeld. Slegs 5% 

van die respondente projekteer die verandering in temperament op hulle vriende. 

4.3.13 VERANDERING IN SELFVERTROUE WAT DEUR 
RESPONDENTE ERVAAR WORD NA DIE AANKONDIGING. 

Figuur 13 toon aan of die respondente 'n verandering ervaar het wat betref 

selfvertroue na die aankondiging . 

FIGUUR 13 

VERANDERING IN SELFVERTROUE WAT DEUR RESPONDENTE ERVAAR 
WORD NA DIE AANKONDIGING. 

Mnder Dies elf de 

40% 25% 

SELFVERTROUE 

Dit is opvallend om te sien dat 35% van die respondente aantoon dat hulle meer 

selfvertroue ervaar het na die aankondiging. Ten spyte van die feit dat daar 'n 

aansienlike groep is met meer selfvertroue is die grootste groep (40%) se 

selfvertoue negatief be"invloed deur die aankondiging. 
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4.3.14 GEVOELENS VAN MAGTELOOSHEID WAT DEUR 
RESPONDENTE ERVAAR WORD NA DIE AANKONDIGING. 

Figuur 14 toon aan of die respondente gevoelens van magteloosheid ervaar het na 

die aankondiging . 

FIGUUR 14 

GEVOELENS VAN MAGTELOOSHEID WAT DEUR RESPONDENTE ERVAAR 
WORD NA DIE AANKONDIGING. 
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Dit kom voor asof daar tog 'n redelike gevoel van magteloosheid onder die 

respondente voorgekom het deurdat 40% laat blyk het dat hulle meer magteloos 

voel na die aankondiging . 

4.3.15 GODSDIENSTIGHEID WAT DEUR RESPONDENTE BELEEF 
WORD NA DIE AANKONDIGING. 

Figuur 15 toon aan wat die respondente se godsdienstige belewing is na die 

aankondiging . 
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FIGUUR 15 

GODSDIENSTIGHEID WAT DEUR RESPONDENTE BELEEF WORD NA DIE 
AANKONDIGING. 

GODSDIENSTIG 

Daar is 35% van die respondente wat tog 'n verandering in hulle godsdienstige 

belewing ervaar het na die aankondiging terwyl 65% se belewing konstant gebly het. 

4.3.16 GESONDHEIDSVERANDERING WAT DEUR RESPONDENTE 
ERV AAR IS NA DIE AANKONDIGING. 

Figuur 16 toon aan of die respondente gesondheidstoestand verander het na die 

aankondiging . 

FIGUUR 16 

VERANDERING IN DIE GESONDHEIDSTOESTAND VAN DIE RESPONDENTE NA 
DIE AANKONDIGING. 
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Dit blyk asof die respondente redelike goeie gesondheid beleef het na die 

aankondiging, want 65% vermeld dat hulle nooit siek was nie. 'n Toename van 20% 

respondente wat wel aangedui het dat hulle meer siek is na die aankondiging kan 

nie ge"ignoreer word nie. 

4.3.17 SELFMOORDGEDAGTES DEUR DIE RESPONDENTE 
BELEEF NA DIE AANKONDIGING. 

Figuur 17 toon aan of die respondente selfmoordgedagtes beleef het na die 

aankondiging . 

FIGUUR 17 

SELFMOORDGEDAGTES WAT DEUR DIE RESPONDENTE BELEEF IS NA DIE 
AANKONDIGING. 
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Die oorgrote meerderheid van die respondente (90%) het na die aankondiging nie 

selfmoordgedagtes gekoester nie. Die feit dat daar tog by 5% respondente 

selfmoordgedagtes opgekom het, kan nie ligtelik afgemaak word nie 

4.3.18 SEKSUELE GEWOONTES VAN DIE RESPONDENTE NA DIE 
AANKONDIGING. 

Figuur 18 toon aan of die respondente 'n verandering in hulle seksuele gewoontes 

beleef het na die aankondiging. 
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FIGUUR 18 

SEKSUELE GEWOONTES VAN DIE RESPONDENTE NA DIE AANKONDIGING. 
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Daar was 5% van die respondente wat nie op die vraag wou respondeer nie. Uit die 

response van die respondente blyk dit asof 30% van die respondente 'n afname in 

seksuele omgang na die aankondiging beleef het. 

4.3.19 TANDEKNERS DEUR DIE RESPONDENTE NA DIE 
AANKONDIGING. 

Tabel 11 toon aan of die respondente 'n verandering in die gewoonte om op hulle 

tande te kners ervaar het na die aankondiging. 
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TABEL11 

TANDEKNERS DEUR DIE RESPONDENTE NA DIE AANKONDIGING. 

TANDEKNERS AANTAL RESPONDENTE 

Kners glad nie op tande 65% 

Kners meer op tande 10% 

Kners minder op tande 0 

Kners dieselfde op tande 15% 

Geen respons 10% 

Totaal 100% 

Daar was 10% van die respondente wat nie op die vraag wou respondeer nie. Dit 

blyk asof die grootste groep van die respondente, 65% glad nie op hulle tande kners 

na die aankondiging gemaak is nie. 

4.3.20 VERGEETAGTIGHEID DEUR DIE RESPONDENTE NA DIE 
AANKONDIGING. 

Figuur 19 toon aan of die respondente 'n toename in vergeet-agtigheid getoon het 

na die aankondiging . 

FIGUUR 19 

VERGEETAGTIGHEID DEUR DIE RESPONDENTE NA DIE AANKONDIGING. 
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Die reaksie van die respondente dui 'n relatief klein (20%) toename in 

vergeetagtigheid aan. 

4.3.21 SWETERIGE HANDE DEUR DIE RES PON DENTE ERV AAR 
NA DIE AANKONDIGING. 

Figuur 20 toon aan of die respondente 'n toename in sweterige hande ervaar het na 

die aankondiging. 

FIGUUUR 20 

SWETERIGE HAN DE DEUR DIE RESPONDENTE ERV AAR NA DIE 
AANKONDIGING. 
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Slegs 10% van die respondente het aangedui dat hulle wel 'n toename in hande wat 

sweet beleef. 

4.3.22 VERANDERING IN BEWEEGLIKHEID DEUR DIE 
RESPONDENTE ERVAAR NA DIE AANKONDIGING. 

Figuur 21 toon aan of die respondente 'n verandering in hulle beweeglikheid ervaar 

het na die aankondiging. 
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FIGUUR 21 

VERANDERING IN BEWEEGLIKHEID DEUR DIE RESPONDENTE ERVAAR NA 
DIE AANKONDIGING. 
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Die beweeglikheidspatroon van 45% van die respondente het verander na die 

aankondiging en 25% van die respondente toon aan dat hulle eerder verkies om stil 

te sit as om te beweeg. 

4.3.23 GEVOEL VAN MOEGHEID DEUR DIE RESPONDENTE 
ERVAAR NA DIE AANKONDIGING. 

Figuur 22 toon aan of die respondente 'n gevoel van moegheid ervaar het na die 

aankondiging. 

FIGUUR 22 

GEVOEL VAN MOEGHEID DEUR DIE RESPONDENTE ERVAAR NA DIE 
AANKONDIGING. 
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Daar is 40% van die respondente wat 'n toename in moegheid ervaar het na die 

aankondiging wat geen verband gehou het met verhoogde fisiese inspanning nie. 
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4.3.24 MANIERE OM DIE OMSTANDIGHEDE TE VERWERK 
"COPING SKILLS". 

Die respondente het verskillende maniere gevind om die omstandighede te verwerk. 

Hierna word die verskillende maniere om die omstandighede te verwerk aangedui, 

met 'n persentasie ontleding van die respondente wat dit gebruik het. 

4.3.24.1 STUDEER 

Daar was 30% van die respondente wat verdere studie en verbetering van 

kwalifikasies as 'n eerste keuse gebruik het om die omstandighede te verwerk. Daar 

was niemand wat dit as 'n tweede keuse gestel het nie. 

4.3.24.2 SELFVERBETERING EN ONTWIKKELING 

Daar was 10% van die respondente wat selfverbetering ('n verbetering van 

persoonlike vaardighede) en ontwikkeling as eerste keuse gebruik het om die 

omstandighede te verwerk. 'n Verdere 5% het dit as 'n tweede keuse genoem. 

4.3.24.3 BLY BY DIE MAA TS KAP PY EN MONITOR DIE 
ONTWIKKELING VAN DIE OMSTANDIGHEDE. 

Daar was slegs 10% van die respondente wat as eerste keuse die monitering van 

hoe omstandighede ontwikkel, as 'n manier gesien het, om die omstandighede te 

verwerk. Daar was niemand wat dit as 'n tweede keuse gestel het nie. 

4.3.24.4 EIE BESIGHEID 

Daar was niemand wat die begin van 'n eie besigheid as eerste keuse gestel het om 

die omstandighede te verwerk nie. 'n Eie besigheid was wel 'n tweede keuse vir 5% 

van die respondente. 
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4.3.24.5 ANDER WERKSGELEENTHEDE 

Daar het 10% van die respondente die ondersoeking van ander werksgeleenthede 

as 'n eerste keuse gestel om die omstandighede te verwerk. 'n Verdere 5% het dit 

as 'n tweede keuse gestel. 

4.3.24.6 NEEM VAN MEDIKASIE VIR STRES 

Daar is 5% van die respondente wat die neem van medikasie vir stres as 'n manier 

om die omstandighede te verwerk as eerste keuse gestel het. Daar was niemand 

wat dit as tweede keuse gestel het nie. 

4.3.24. 7 UITST AP PIES EN STOKPERDJIES 

Daar was 5% van die respondente wat uitstappies en stokperdjies as 'n tweede 

keuse gestel het om die omstandighede te verwerk. Dit is nie as 'n eerste keuse 

genoem nie. 

4.4 DIE INDRUKKE VAN DIE WERKNEMERS IN DIE AFDELING 
OOR HOE BESTUUR DIE AANKONDIGING EN DIE 
DAAROPVOLGENDE AKSIES HANTEER HET. 

4.4.1 HANTERING VAN DIE AANKONDIGING DEUR BESTUUR 

Figuur 23 toon die werknemers se indrukke aan van hoe goed hulle reken bestuur 

die aankondiging hanteer het. 
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FIGUUR 23 

HANTERING VAN DIE AANKONDIGING DEUR BESTUUR. 
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Slegs 5% van die respondente het die hantering van die aankondiging deur bestuur 

as uiters swak beskou. Die afleiding kan gemaak word dat die meerderheid dit as 

aanvaarbaar en selfs positief ervaar het. 

4.4.2 OPENLIKHEID VAN DIE BESTUUR 

Figuur 24 toon die werknemers se indrukke aan van hoe openlik hulle bestuur 

ervaar het. 

FIGUUR 24 

OPENLIKHEID VAN DIE BESTUUR. 
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'n Beduidende aantal respondente (60%) het die bestuur se openlikheid positief 

ervaar. 
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4.4.3 HULP EN ONDERSTEUNING DEUR BESTUUR 

Figuur 25 toon die werknemers se indrukke aan oor die mate van hulp en 

ondersteuning wat hulle van bestuur ontvang het. 

FIGUUR 25 

HULP EN ONDERSTEUNING DEUR BESTUUR. 
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Dit blyk uit die response dat die respondente tevrede blyk te wees met die hulp en 

ondersteuning van bestuur, want 70% van die response varieer van aanvaarbaar tot 

baie goed. 

4.4.4 SESSIE MET AFHANKLIKES 

Tabel 26 toon die werknemers se indrukke aan van hoe hulle die sessie met die 

afhanklikes om die situasie te verduidelik ervaar het. 

FIGUUR 26 

SESSIE MET AFHANKLIKES. 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Uiters sw ak Redelik Aanvaarbaar Goed Baie goed 

• Series1 35% 5% 30% 30% 0% 



79 

Die respondente toon ietwat van 'n teenstrydigheid hier, omdat 35% die sessie as 

uiters swak ervaar het en 60% dit as aanvaarbaar tot goed aanvaar het. Die vraag 

is of sekere verwagtinge dalk nie aangespreek is nie. 

4.4.5 BESTUUR BLY BY HULLE BELOFTES 

Figuur 27 toon die werknemers se indrukke aan van hoe hulle sien dat bestuur by 

hulle beloftes gebly het. 

FIGUUR 27 

BESTUUR BLY BY HULLE BELOFTES. 
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Uit die response kom dit voor asof daar 'n redelike groep (40%) is wat reken dat 

bestuur nie by hulle beloftes bly nie, want 20% daarvan ervaar dit as uiters swak en 

20% as redelik, terwyl 35% dit as aanvaarbaar sien. 

4.4.6 BESTUUR BEHANDEL ALMAL DIESELFDE (NIEMAND WORD 
BEVOORDEEL NIE). 

Figuur 28 toon die werknemers se indrukke aan van gelyke behandeling deur 

bestuur van al die werknemers. 
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FIGUUR 28 

BESTUUR BEHANDEL ALMAL DIESELFDE. 
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Dit blyk asof die respondente verskille in mening het of almal dieselfde deur bestuur 

behandel word. Daar is egter net 20% wat dit as uiters swak ervaar het. 

4.4. 7 BESTUUR REEL BERADING. 

Figuur 29 toon die werknemers se indrukke aan van die feit dat bestuur berading 

gereel het. 

FIGUUR 29 

BESTUUR REEL BERADING. 

• Sel:s1 3J'/o a1'/o 40'/o 1CP/o CP/o 

Daar is 'n duidelike behoefte na 'n andersoortige berading as wat die bestuur gereel 

het waarneembaar. 



81 

4.4.8 BESTUUR SKEP VERTROUE. 

Figuur 30 toon die werknemers se indrukke aan tot watter mate bestuur vertroue 

geskep het. 

FIGUUR 30 

BESTUURSKEPVERTROUE 
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Uit hierdie figuur kan respondente in twee groepe verdeel word. Diegene wat die 

vertroue wat bestuur skep as negatief ervaar (45%) en diegene wat dit as positief 

ervaar (55%). Die respondente wat dit positief ervaar het blyk tog in die 

meerderheid te wees. 

4.5 OPMERKING 

In hoofstuk 6 word die empiriese data in hierdie hoofstuk saam met die narratiewe in 

hoofstuk 5 ge"interpreteer, met die nodige gevolgtrekkings en aanbevelings wat 

daaruit voortvloei. 
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HOOFSTUK5 

PERSOONLIKE NARRATIEWE VAN OUD AFDELING 0 WERK
NEMERS 

5.1 INLEIDING 

Die Empiriese ondersoek het sekere feite na vore gebring oor hoe werknemers in 

Afdel ing 0 die aankondiging van die sluiting van die afdeling en die daaropvolgende 

aksies beleef het. 

Na afloop van die finale sluiting van die afdeling in April 1998, is die werknemers 

van Afdeling 0 versprei in die res van Maatskappy A Die aksies wat deur die 

bestuur van Afdeling 0 geloods is het verval omdat die werknemers van Afdeling O 

reeds in ander afdelings opgeneem is. 'n Klein aantal werknemers het nog nie 

absolute finaliteit oor hulle posisies gehad nie. 

Vanaf die eerste kwartaal van 1999 is die werknemers van Afdeling 0, wat 

herontplooi is, genader om hulle "lewensstories" (nmratiewe) met die navorser te 

deel. 'n Totaal van 10 werknemers het wel hulle "lewensstories" (narratiewe) met 

die navorser kom deel. Daar was verskeie werknemers wat wel onderneem het om 

hulle "lewenstories" (narratiewe) met die navorser te deel maar later daarteen besluit 

het. Vrees vir blootstelling is deur van die werknemers uitgespreek. Dit is nie vir die 

navorser moontlik om te se of die respondente wat wel hulle narratiewe gedeel het 

ook vraelyste in die empiriese ondersoek ingevul het nie, omdat die empiriese 

ondersoek annoniem was. Die volgende 10 narratiewe gee 'n beeld van hoe die 

werknemers se lewensstories deur die sluiting van die Afdeling geraak is. 
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5.2 "LEWENSSTORIES" (NARRA TIEWE) 

5.2.1 RESPONDENT 1 

NAVORSER: 

Wanneer jy nou terugkyk na die afgelope tyd sedert daar aangekondig is dat 

Afdeling 0 gaan sluit tot nou, hoe is jou lewensstorie daardeur geraak? 

Respondent 1 : 

"My lewensstorie is beslis geraak en ek sou se, tot 'n groat mate is dit positief 

geraak. By afdeling 0 het ek geweldig baie blootstelling gekry wat ek nie onder 

normale omstandighede sou kry nie. Ek het ook bevordering gekry en goeie 

ondervinding in bestuur opgedoen. Ek het geleer wat dit is om gedeelde 

verantwoordelikhede te he. Ek dink ek het my baie goed van my taak gekwyt deur 

die nuwe afdeling se verantwoordelikhede oor te neem terwyl ek steeds afdeling 0 

se verantwoordelikhede voortgesit het tot en met die sluiting. 

Ek kan eerlik seek kry nie naastenby die blootstelling wat ek by afdeling 0 gekry het 

nie. Die tegniese faset van die werk is baie swakker as by afdeling 0 en dit het baie 

harde werk van my geverg en verg dit steeds. Die ouens hier het nou nie juis uit 

hulle pad gegaan om my te laat inskakel nie en ek moes maar my eie weg vind. My 

ontwikkeling en blootstelling het grootliks tot stilstand gekom. Ek voel ek het 

gestagneer". 

NAVORSER: 

Hoe voel jy oor jou toekoms na die finale sluiting I herplasing? 

Respondent 1 : 

"Ek is vol vertroue, maar nou praat die Maatskappy alweer van nuwe veranderings. 

Daar is sprake van veranderings wat hierdie departement kan laat sluit of drasties 

verklein. Waar gaan ek dan heen? Jy weet, ek is nie meer 'n jong ou nie en ek wil 
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my nie op my ouderdom heeldag oar sulke dinge bekommer nie. Wie se ek gaan 

werk he tot ek kan aftree". 

5.2.2 RESPONDENT 2 

NAVORSER: 

Wanneer jy nou terugkyk na die afgelope tyd sedert daar aangekondig is dat 

afdeling 0 gaan sluit tot nou, hoe is jou lewensstorie daardeur geraak? 

Respondent 2: 

"Dit het van my 'n bitter mens gemaak. Bestuur het ans bedrieg, want hulle het aan 

ans beloftes gemaak en toe swaai hulle kortom en doen 'n ander ding as wat beloof 

is. Dit was gemeen. 

Ek wou 'n pakket he en hulle het my onder die indruk gelaat dat ek 'n kans staan om 

wel 'n pakket te kry, maar toe swaai hulle om en se daar is geen pakkette nie. Ek 

dink die bestuur is die swakste lot wat daar is. Hulle het net vir hulle self gesorg en 

van ans vergeet. As ek daaraan dink word ek so kwaad dat ek nag 'n aanval sal kry. 

Ek se vir jou, as dit sou gebeur en ek kom weer reg, kom skiet ek hulle rue af, ek sal 

hulle sommer vrek skiet. Die waarnemende bestuurder het kart voor die sluiting van 

die afdeling belowe dat daar gekyk word na die moontlikheid om aan sommige van 

ans pakkette te gee. Toe ek weer hoar toe se die ander base dat hulle niks van so 

'n moontlikheid weet nie. As hulle vir ans ouens 'n pakket gegee het was hulle 

ontslae van ans en ans het dit tog verdien". 

NAVORSER: 

Hoe voel jy nou oor jou toekoms na die finale sluiting I herplasing? 

Respondent 2: 

"Ek leer niks nie en ek stel oak nie belang om iets van die nuwe afdeling te leer nie, 

want ek sal die plek net ken dan word ek weer geforseer om met pensioen af te 
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gaan. Ek is net by die werk en ek sit net hier, want hulle wil my mos hier he. Ek voel 

nie sleg om net hier te sit nie, want hulle wou my mos nie 'n pakket gee nie, nou 

mars ek hulle geld. Ek het al my somme gemaak en al my opsies oorweeg. 

Hulle gaan nie nou daarvan hoor nie, want dan kry hulle net lekker. Nie een sal 

weet of ek noual of heelwat later op pensioen gaan nie. Ek sal vir jou kom se, maar 

dan hou jy dit vir jouself tot ek se ek gaan af. In die tussentyd wil ek weet wat die 

pensioenfonds van die maatskappy my offer. Ek dink in elk geval ons 

pensioenfonds is oak pateties. Kyk man hulle laat ons geld niks groei nie. Vra jy 

nou maar vir my 'n berekening aan dat ans kan sien. Nou ja laat ek loop, want ek 

bly nie 'n minuut !anger aan as wat ek moet nie". 

5.2.3 RESPONDENT 3 

NAVORSER: 

Wanneer jy nou terugkyk na die afgelope tyd sedert daar aangekondig is dat 
afdel ing 0 gaan sluit tot nou, hoe is jou lewensstorie daardeur geraak? 

Respondent 3: 

"Ek het met die aankondiging en daarna in onsekerheid geleef en leef steeds in 

onsekerheid. Ek het nog nie 'n pos nie en ek is baie onseker oar die toekoms. 

Ek was altyd 'n gesonde mens wat selde siek geword het, maar nou is ek skielik baie 

vatbaar vir siekte. My gestel is net nie meer dieselfde nie. Ek het net nooit iets 

geken soos griep nie en nou het ek al meer as een keer in een jaar griep gehad. My 

huisdokter het my al gevra of ek baie bekommernisse het. Hy wou oak van my weet 

of ek 'n innerlike vrees het. Ek moet erken, dit is so dat ek my bekommer, omdat ek 

nie weet wat van my gaan word nie. Ek het gereeld slapelose nagte en le baie keer 

wakker tot na drie-uur in die oggend. Ek het huweliksprobleme begin kry en oak 

probleme met my kinders. Ek het by my vrou begin verby leef en ek was baie 

gespanne. Ek het begin om met alles fout te vind en het oak nie meer my kinders 

ondersteun nie. Ek is 'n gesinsmens en ek wou al die motor waarmee ek karavaan 

sleep verkoop, omdat ek net nooit meer die karavaan uitgesleep het nie. Ek het 
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beset dat die probleme die einde van my huwelik gaan beteken en het gese tot hier 

toe en nie verder nie. My vrou en ek het ooreengekom dat sy vir haar suster in 

Namibie sal gaan kuier en sy het twee-en-'n-half maande daar gekuier. My vrou se 

gesondheid het tot so 'n mate verbeter dat sy nou sielkundig reg is. Ek het nou ook 

die eerste keer in twee jaar die karavaan gesleep. In die nuwe afdeling is daar so 

een of twee persent van die mense wat jou aanvaar. In die produksie geledere is 

daar slegs 'n klein groepie wat jou wel aanvaar, maar die res van hulle steur hulle 

nie aan jou nie. Hierdie houding van die mense maak my nog meer onseker oor my 

toekoms, want ek weet nie waar pas ek in nie. 

Ek het ook 'n probleem met my studies ontwikkel, want dit is nie vir 'n man van my 

ouderdom maklik om tussen 'n klomp 'kinders' aan te pas nie. Die 'kinders' in die 

klas is anders as ek. Ek is baie dae die enigste blanke in die klas en dit sluit die 

dosent in. Die Engels is maar 'n probleem en die dissipline in die groep is swak. Ek 

moet nou 'n vak oorskryf maar ek verstaan dit nie, want ek het 'n hoe jaarpunt gehad 

en ek is dronkgeslaan dat ek gedruip het. Die dosent het ook gese dat ek goed 

behoort te doen. Hy het my baie gehelp en presies geweet wat ek van die vak 

weet". 

NAVORSER: 

Hoe voel jy nou oor jou toekoms na die finale sluiting I herplasing? 

Respondent 3: 

"Ek is bekommerd daaroor dat ek nou in 'n nuwe afdeling is met 'n totaal ander 

proses as waaraan ek oor jare gewoond was. In hierdie afdeling is die verhoudings 

tussen die mense ook baie anders. Daar is 'n totaal ander kultuur en die strukture 

waarvolgens gewerk word, is ook anders. Ek weet nie of ek ooit sal kan inskakel nie 

en dit bekommer my elke dag. Ek bekommer my verder ook oor die sprake van 

verdere veranderings wat gaan inkom. Ek voel ernstig daaroor om my kwalifikasies 

te verbeter en daarom gaan ek my studies, waarmee ek begin het, afhandel. Jy 

weet, ouderdom speel 'n rol, op byna vyftig sien jy die lewe anders as toe jy in jou 

twintiger jare was". 
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5.2.4 RESPONDENT 4 

NAVORSER: 

Wanneer jy nou terugkyk na die afgelope tyd sedert daar aangekondig is dat 

afdeling 0 gaan sluit tot nou, hoe is jou lewensstorie daardeur geraak? 

Respondent 4: 

"Ek het baie stres ervaar en my huismense kon nie met my huishou nie. Dit was 

later so erg dat ek 'n sielkundige gaan spreek het. Ek het oak meer as gewoonlik 

begin rook en drink terwyl my eetlus afgeneem het. My intieme lewe met my vrou 

het agteruit gegaan. Ek het oak slegs nou en dan gaan muurbal of blitsbal speel. Ek 

het nooit meer gaan visvang nie en byna al my vriende het opgemerk dat ek my 

onttrek. Ek het oak baie terneergedruk geraak. Ek voel die bestuur het ans in die 

steek gelaat. Die afdeling se bestuur het beloftes gemaak wat hulle vooraf geweet 

het onuitvoerbaar was en daarmee het hulle gesorg dat ans bly. As die bestuur 

definitiewe berading vir die mense wat herplaas is gereel het, sou my een kollega 

vandag nag geleef het. 

Daar is sekere mense uit afdeling 0 wat ek vir altyd sal onthou, maar daar is ander 

wat so varkagtig teenoor my opgetree het dat ek hulle liefs wil vergeet. Al die mense 

van afdeling 0 met wie ek praat is negatief by die nuwe afdelings waar hulle geplaas 

is en se oak almal hulle sal vandag teruggaan as hulle kan. Die bestuur van die 

nuwe afdelings glo 'n au moet in 'n paar maande totaal ingeskakel wees by 'n heel 

ander kultuur en werkswyse. 'n Mens word in die nuwe afdeling soos 'n stout kind 

behandel. Ek persoonlik hou nie van 'n militaristiese benadering waar net sekere 

mense reg is en almal wat verskil verkeerd is nie. As jy hier saamgaan met die baas 

en sy groep en jou eie identiteit prysgee, oorleef jy, maar as jy dit nie doen nie, het jy 

nie 'n kans in die nuwe afdeling nie. In sulke omstandighede kan jy nie 'n nuwe 

afdeling se opleidingsmodules leer nie en jou eie studies bly oak in die slag. Om 

altyd in vrees te I ewe is nie goed vir enige au nie". 
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NAVORSER: 

Hoe voel jy nou oor jou toekoms na die finale sluiting I herplasing? 

Respondent 4: 

"Met die sprake van verdere veranderings wat gaan kom en oak die besef dat ans 

met ou toerusting werk wat vervang moet word, sien ek swarigheid vir veral ans 

ouens. Ek wil beslis nie weer deur so 'n storie met al die onsekerhede gaan nie en 

ek wil nag minder my gesin weer deur so iets sit. Ek glo ek gaan 'n verandering 

maak en na 'n ander organisasie toe gaan wat soortgelyke toerusting as die in 

afdeling 0 bedryf. Daar is reeds 'n paar ouens by die organisasie wat ek ken. Ek 

het dit nag nie met iemand gedeel nie, maar hier is nou 'n geleentheid vir 'n ou. Na 

jy veertig is gaan jy nie weer maklik 'n ander werk kry nie. Ek dink ek gaan die 

geleentheid aangryp wat nou my pad kruis. Ek glo dat die skoon breek met die 

laaste tyd se omstandighede vir my en my gesin 'n goeie ding sal wees". 

5.2.5 RESPONDENT 5 

NAVORSER: 

Wanneer jy nou terugkyk na die afgelope tyd sedert daar aangekondig is dat 

afdeling 0 gaan sluit tot nou, hoe is jou lewensstorie daardeur geraak? 

Respondent 5: 

"By afdeling 0 het 'n ou altyd presies geweet wat aangaan. Jy het die span geken 

wat saam met jou werk en jy kon nie glo of aanvaar dat so 'n span gaan ophou 

bestaan nie. Ek het toe in die koerant gelees dat daar wel sulke sprake is dat 

afdeling 0 gaan sluit en eers toe het dit tot my deurgedring dat dit tog gaan gebeur. 

Ek het nie veel waarde uit die sessies met die konsultant, wat vir ons ouens gereel 

is, geput nie. Bestuur en die ou het almal 'n klomp beloftes gemaak, maar nie een 

van hulle kon my 'n werk waarborg nie. My kwalifikasie is nie hoog nie, maar ek het 

baie ondervinding gehad en daarom het hulle my aangehou tot op die end. Later 
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het almal al poste gehad en reeds geweet waarheen hulle gaan toe het ek nog nie 

geweet wat van my gaan word nie. Ek het uitgelewer gevoel aan ander mense se 

genade wat my soms ongeduld ig gemaak het en ander kere weer mismoedig. Dit 

was so erg dat ek selfs selfmoord oorweeg het. Ek en my vrou is gelowige mense 

en ons het bly bid en glo. Ek was baie verlig en bly toe ek hoor ek het 'n plek gekry 

waarheen ek gaan, maar die aanpassing was groot, want waar jy die werk goed 

geken het in afdeling 0 gaan jy as 'n man wat nie meer jonk is nie na 'n afdeling 

waar jy glad nie weet wat van jou verwag word nie. Jy weet 'n ou kan nie in 'n jaar of 

minder leer wat jy oor 'n leeftyd geleer het nie. Dit is net onmoontlik en die mense 

hier kan en wil dit nie verstaan nie. Die omgewing waarin ek nou werk is baie 

anders as in afdeling 0 en dit het 'n effek op my gesondheid gehad. Die tempo van 

beweging is vinnig en as jou liggaam nie reg is nie, het jy probleme. 

Die kultuur in die afdeling verskil geweldig en dit veroorsaak dat jy nie altyd kan vra 

wat jy graag wil nie. 'n Ou het 'n trots en die ouens hier gee jou die indruk dat hulle 

hier is omdat hulle presies weet wat hulle doen. Die houding krap jou om en jy kry 

die gevoel dat hulle jou wil uitwerk". 

NAVORSER: 

Hoe voel jy nou oor jou toekoms na die finale sluiting I herplasing? 

Respondent 5: 

"My gesondheid het versleg en ek was baie benoud dat ek my werk gaan verloor. 

Ek is egter baie dankbaar vir alles wat vir my gedoen is en ek en my vrou bid elke 

dag dat my toestand sal verbeter. Ek is nie 'n ou wat my eie probleme werk toe 

bring nie en so wil ek nie die werk se probleme huistoe dra nie. Ek hou oak nie boek 

van die dinge wat met my gebeur nie, wat verby is, is verby. Ek dink elke dag ek 

moet net bly aangaan ter wille van my gesin. Ek glo nog ek sal weer 'n voile pas 

beman en dit hou my aan die gang. Ek weet nie wat wag in die toekoms nie en tyd 

sal maar leer. Ek weet ook nie of ek nog hier sal wees as die nuwe veranderings 

waarvan hulle praat gaan inkom nie. In die tussentyd sal ek my bes doen soos 

altyd. Ek weet en ek glo dat die Here na my sal omsien. Ek en my vrou ken 

armoede en daarom is ons dankbaar vir wat ons het". 
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5.2.6 RESPONDENT 6 

NAVORSER: 

Wanneer jy nou terugkyk na die afgelope tyd sedert daar aangekondig is dat 

afdeling 0 gaan sluit tot nou, hoe is jou lewensstorie daardeur geraak? 

Respondent 6: 

"Ek was positief oar wat gebeur en het van die begin af geglo dat alles sal uitwerk. 

Die bestuur was positief en het ans van die begin af ingelig gehou. Ek het steeds 

baie lekker gewerk en my nie onnodig bekommer nie. 

Ons het as 'n groep besluit om by 'n ander maatskappy, wat instandhoudingswerk vir 

afdeling 0 gedoen het, te gaan werk. Die ander maatskappy het oak werk vir ander 

afdelings binne die maatskappy verrig . 

Ek het baie lekker by die nuwe maatskappy gewerk totdat die nuwe maatskappy vir 

wie ek gaan werk het, gelikwideer is. Na hierdie gebeure het ek en my gesin deur 

diep waters gegaan. Ek het opgehou rook en het ook drank gelos. Ek moet erken, 

na die aankondiging dat afdeling 0 gaan sluit het ek kwaai begin drink. Ek het met 

alles wat gebeur het wyser geword en nader aan die Here gekom. Ek het amper 'n 

egskeiding gehad en oak byna my kind verloor wat met alle geweld die pad wou vat. 

My selfbeeld is geskaad toe ek as 'n kontrakteur begin werk het. Ek het gevoel 'n 

kontrakteur word as 'n hond gesien al werk jy van vroeg tot baie laat". 
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NAVORSER: 

Hoe voel jy nou oor jou toekoms na die finale sluiting I herplasing? 

Respondent 6: 

"Ek werk nou weer vir die maatskappy maar nou besef ek wat ek het. Ek besef nou 

nag meer as ooit in my lewe hoe belangrik dit is dat jy die maatskappy waar jy werk 

meet ondersteun. Niemand kan 'n traak-my-nie..:agtige houding inneem nie. 

Ek gee my beste vir die plek waar ek werk en glo dat dit geed sal gaan in die 

toekoms. 

Ek maak 'n punt daarvan om die lesse wat ek geleer het oar die afgelope tyd met my 

mede werknemers te deel, sodat hulle nie dieselfde foute as ek maak nie. Ek glo 

oak dat ek 'n bydrae kan !ewer, in die tyd wat ek nog oar het, om te verseker dat die 

maatskappy suksesvol bly". 

5.2.7 RESPONDENT 7 

NAVORSER: 

Wanneer jy nou terugkyk na die afgelope tyd sedert daar aangekondig is dat 
afdeling 0 gaan sluit tot nou, hoe is jou lewensstorie daardeur geraak? 

Respondent 7: 

"Daar was baie ouens wat die hele oefening positief ervaar het van die heel begin 

af. Dit lyk op die oog af of die jonger persone die verandering en wat daarmee 

gepaard gegaan het beter aanvaar het as die ouer ouens. Baie mense het met my 

gepraat en ek het saver dit in my vermoe was aan hulle antwoorde gegee en waar 

ek ookal kon, versekerings. Ten spyte van dit wat ek gedoen het en wat van die 

maatskappy se kant af gedoen is, voel ek nog skuldig oor 'n kollega van ans wat sy 

eie lewe geneem het. Ons was met alles so besig dat ons dit nie agtergekom het 

dat hy 'n probleem het nie. Al die gesprekke, sessies en moeite wat met die mense 
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gedoen is voel s6 nutteloos as jy dit opweeg teen hierdie persoon wat sy eie lewe 

geneem het. 

Wat my persoonlike omstandighede betref voel ek dat my toekoms deur die sluiting 

van afdeling 0 benadeel is, want daar was paste wat ek kon gehad het wat in die 

proses by my verby gegaan het. Ek het daarop gereken dat daar oak na my gekyk 

sal word, maar dit lyk my ek was verkeerd. Dit voel eerder of ek vergeet is. 

Dit is snaaks dat daar mense buite die maatskappy was wat wel aandag aan my 

gegee het. Ek het in die proses begin om my fokus te verloor, want my persoonlike 

toekomsprojeksies is op ongeveer vyf jaar intervalle ingestel gewees, wat nou totaal 

omver gewerp is. 

Ek het gemeen ek sal via die klein chemiese ontwikkelings vir my iets kon vestig, 

maar die uitslae van die toetse was totaal en al teleurstellend. Ek het in die tussen

tyd 'n ander besigheid gehelp vestig en opbou, maar dit wil vir my lyk asof daar 

maatskappy-politiek in die saak is. 

Ek het nou al reguit met die bestuur gepraat en my saak gestel en ek gaan nou voort 

ongeag van kwade gevoelens. Ek beoordeel my posisie elke drie maande. Ek het 

oak reeds daarin geslaag om mense wat my as 'n bedreiging gesien het, se guns te 

wen. 

Ek het nag nie 'n definitiewe 'Nerk nie en dit bring vanselfsprekend 'n onsekerheid by 

my teweeg. Ek ontwikkel oak in die proses gevoelens van opstandigheid, want my 

potensiaal tesame met al die ervaring wat ek opgedoen het word net onbenut gelaat. 

My posisie in .die maatskappy asook my voordele stagneer omdat ek nie 'n 

defnitiewe pas het nie. Ek kry nie die geleentheid om my weer te kan bewys nie en 

wat ek tans doen en bereik sien niemand raak nie. Al werk ek hoe hard en al bereik 

ek wat ookal, tel dit nie punte nie, want ek pas in geen plan in nie". 
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NAVORSER: Hoe voel jy nou oor jou toekoms na die finale sluiting I 

herplasing? 

Respondent 7: 

"Ek soek 'n pas, want daarsonder voel ek nutteloos. Mense het my geblameer dat 

ek voorgetrek is, maar hulle het almal paste en ek weet nag nie waarheen nie. Ek 

voel . ek is ryp om baie verantwoordelikhede aan te pak as ek net 'n geleentheid 

gegun word. Die feit dat ek dit nie gegun word nie breek my selfvertroue af. Dit 

frustreer my dat ek nie die geleentheid gegee word om te wys wat ek geleer het nie. 

As dit so aangaan en ek nie duidelikheid kry nie, sal dit nie baie vra om my te laat 

bedank nie. 

Die toekoms lyk onseker en ek weet nie of almal reeds van my vergeet het nie, want 

onlangs is daar weer 'n pas geadverteer en 9evul en ek was totaal buite rekening 

gelaat". 

5.2.8 RESPONDENT 8 

NAVORSER: 

Wanneer jy nou terugkyk na die afgelope tyd sedert daar aangekondig is dat 

afdeling 0 gaan sluit tot nou, hoe is jou lewensstorie daardeur geraak? 

Respondent 8: 

"Vir my het die bestuur van die afdeling gebly by die belofte wat hulle aan my 

gemaak het. 

Ek het tot die insig gekom dat as ek iets graag wil doen en moeite daarmee doen, 

soos met die studies wat ek aangepak het, kan ek sukses behaal. Die sukses met 

die studies het my instaat gestel om in besigheid te kon gaan. Daarsonder sou ek 

dit nooit gewaag het nie. Baie mense reken hulle is in 'n doodloopstraat maar as 

hulle self iets begin doen sal hulle sien dit verander. Jy kry uit die lewe wat jy insit. 
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As jy niks insit nie bly jy in 'n doodloopstraat, maar as jy 'n klomp energie insit kry jy 

baie uit. Met die aankondiging dat die afdeling gaan sluit het ek geen naskoolse 

kwalifikasies gehad nie, maar daar is 'n geleentheid gegee om verder te gaan 

studeer. Ek het dit aangegryp en met harde werk en toewyding beskik ek nou oor 'n 

Nasionale Diploma. 

Ek het 'n prys betaal om die studies te voltooi. Miskien het ek dit oordryf, want ek 

het van ses uur soggens tot nege uur saans met my studies besig gewees. Die 

paging wat ek ingesit het, het sy tel geeis en ek en my vrou was byna uitmekaar. 

Ons het hulp gekry en die probleme uitgesorteer. My studies het toe in die week 

eerste gekom, maar die gesin het naweke hulle aandag gekry. 'n Ou se humeur is 

maar kart as jy studeer en die kinders het daarom maar eerder vir ma gepla as vir 

my wanneer hulle iets wou he. 

Soos ek gevorder het, het ek selfvertroue gekry. Ek het ook geleer dat dit help om 

nie dadelik te praat as iemand anders ongeduldig is nie, maar eerder te loop en dan 

later daaroor te praat. My gesin het dit veral vir my geleer. 

Ek is baie dank verskuldig aan my gesin, vriende en familie wat baie begrip getoon 

het. My vrou het sekere take oorgeneem, maar sy het ook in die proses meer 

selfstandig geword. Die kinders het geleer wat jy insit sal jy uitkry en hulle presteer 

baie geed en het volle ere kleure vir akademie gekry. Die kinders het ook geleer om 

hul pa se vermoens te vertrou en nie te bevraagteken nie. 

Daar is enkele dinge waaroor ek ongelukkig is, maar die diploma wat ek kon verwerf 

maak op daarvoor". 

NAVORSER: 

Hoe voel jy nou oor jou toekoms na die finale sluiting I herplasing? 

Respondent 8: 

"Ek het baie gedissiplineerd geword. Nadat ek herplaas is, het ek besluit om te 

bedank en in besigheid in te gaan. Ek kon dit natuurlik nie gedoen het sander 

geleerdheid nie. Ek het nou iets om op terug te val. 
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Dit is nog baie vroeg, maar die besigheid lyk goed en ek het nou die eerste keer iets 

om my gesin mee te bederf. 

Voortaan glo ek dit sal goed gaan. Ek speel oop kaarte met mense en maak nie 

gevolgtrekkings sander dat ek self sekerheid oor 'n saak gekry het nie. 

Met wat ek die afgelope jare geleer het en met die hulp van my familie gaan ek vcort 

en ek glo ek sal 'n sukses maak". 

5.2.9 RESPONDENT 9 

NAVORSER: 

Wanneer jy nou terugkyk na die afgelope tyd sedert daar aangekondig is dat 

afdeling 0 gaan sluit tot nou, hoe is jou lewensstorie daardeur geraak? 

Respondent 9: 

"Ek was geweldig bekommerd in die begin, want ek was bang hulle sal vir 'n ou se 

gaan maar nog voordat ek op pensioenouderdom is. Daar is gevalle van ouens wat 

in die verlede nie ver van pensioenouderdom was nie wat moes gaan. Met 

pensioenouderdom bedoel ek nou 55 jaar. Soos die sluiting nader gekom het, het 

ek dikwels gesprekke gehad wat my dan weer 'n positiewe uitkyk op die saak gegee 

het. Ek het 'n geleentheid gekry om na 'n ander afdeling te gaan en het dit benut. 

Aan die begin was ek baie gespanne en wou net terug, maar geleidelik het ek begin 

inskakel en my nuwe kollegas het my aanvaar. Ek het nog gereeld gesprekke gehad 

en op my "afdae" kon ek my hart gaan uitpraat. Ek het nooit juis met die 

aangestelde konsultant gepraat nie, maar soos jy weet het ek met jou gepraat. 

Dit was maar vir alma! van ans moeilik, maar ek dink as die ouens meer kom praat 

het sou dit baie beter met hulle gegaan het. Party dae het die spanning van die 

werk gemaak dat ek ook nie sulke aangename omstandighede met my gesin beleef 

het nie, maar dit is oak uitgesorteer. 
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Ek het ook nie soos party ouens te groat verwagtinge gehad van die beloftes wat 

bestuur gemaak het nie. Op die ou end besluit die groat baas wat sal en wat nie. 

Ek is dankbaar vir my bonus. Net jammer dit is klaar uitgegee. 

Ek is deesdae baie besig en kry selde kans om 'n draai te maak om net 'n biedjie te 

gesels, maar ek weet ek is altyd welkom". 

NAVORSER: 

Hoe voel jy nou oor jou toekoms na die finale sluiting I herplasing? 

Respondent 9: 

"Ek is nou verby die pensioenouderdom en weet nou dat ek enige dag kan aftree en 

dit gee my gemoedsrus. Ek weet nog nie wanneer ek eendag wel sal aftree nie, 

maar tot die tyd kom dat ek wel besluit om af te tree geniet ek my werk en ek werk 

lekker saam met die nuwe span. Hier is ook baie oul ike mense, maar jy weet dit nie 

totdat jy hulle leer ken het nie". 

5.2.10 RESPONDENT 10 

NAVORSER: 

Wanneer jy nou terugkyk na die afgelope tyd sedert daar aangekondig is dat 

afdeling 0 gaan sluit tot nou, hoe is jou lewensstorie daardeur geraak? 

Respondent 10: 

"Ek het baie 'geworry'' en het die ding gekry hier op jou maag wat noem hulle dit, ek 

dink die "ulcer''. Dit was baie seer en dit is 'n ding wat kom as jy nie slaap in die nag 

nie, maar le en dink. 

Toe ek by die nuwe afdeling begin werk het, het die bestuurder vir die jong manne 

gese hulle kan maar by my leer want ek ken baie dinge wat hulle kan leer. Ek het 



97 

ook gou gesien party van die maniere wat hulle werk gaan hulle seermaak en ek het 

vir my "punches" gemaak en nou kom vra al die ander manne my daarvoor. Ek was 

ook baie bekommerd oor my kind, want ek wou vir horn werk by die maatskappy kry. 

Ek het sy "CV' gebring en hy het op die ou end werk gekry. Ek is baie bly daaroor 

en ek wil he hy moet soos sy pa baie jare hier werk. Dit is 'n goeie plek die. My 

"ulcer'' is nou ook weg. Ek het goeie raad gekry wat gewerk het". 

NAVORSER: 

Hoe voel jy nou oor jou toekoms na die finale sluiting I herplasing? 

Respondent 10: 

"Ek is nog sterk en sal nog wil werk so lank ek hou. Ek sal ook wil sien dat my kind 

goed doen. Soos ek uitgevind het doen hy goed en die mense is tevrede. Ek sal 

graag hier wil wees as my vol-gende kind, wat nou in matriek is, oak vir die 

maatskappy kan begin werk. Ek sal seker maak hulle werk goed. Hulle moet soos 

ek wees, altyd by die werk". 

5.3 OPMERKING 

Die narratiewe in hierdie hoofstuk word saam met die epiriese data ge"interpreteer in 

Hoofstuk Ses met die voortvloeiende gevolgtrekkings en aanbevelings 
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HOOFSTUK6 

INTERPRETASIES, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

6.1 INLEIDING 

In Hoofstuk Een is reeds aangedui dat die navorser met hierdie ondersoek ten doel 

het om te bepaal wat die effek van die sluiting van 'n afdeling op die "Lewensstorie" 

van 'n groep werknemers gaan he. 

Daar is reeds aangedui dat dit vir die Suid-Afrikaanse nywerhede bykans 

onafwendbaar is om hulle verouderde tegnologie met nuwe tegnologie te vervang, 

wat dikwels tot personeelvermindering kan lei. Die Suid-Afrikaanse ekonomiese 

groei en produktiwiteit dra verder ook daartoe by dat nywerhede nie 'n keuse gelaat 

word as om personeelvermindering te oorweeg nie. Die standpunte word deur 

Pieters (1993:10), Visser (1996:19) en Kets de Vries (1997:11-12) ondersteun. 

Daar het egter unieke omstandighede in Afdeling 0 van Maatskappy A gegeld, waar 

die ondersoek onderneem is, omdat die bedryf van die verouderde toerusting 

normaal moes voortgaan, terwyl die nuwe toerusting op 'n perseel langsaan opgerig 

is. Werknemers moes voortgaan met hulle werk, tot die finale sluiting waarna hulle 

oortollig ("redundant") veklaar en herontplooi moes word. Cilliers en McGregor 

(1996:7) bevestig dat dit geregverdig is waar nuwe tegnologie ingebring word. Al is 

dit geregverdig, raak dit tog die werknemers en kan hulle dit verskillend beleef. Die 

bestuur van Afdeling 0 het vanaf die aankondiging verskeie aksies geloods om die 

effek van die aankondiging en wat daarop volg te versag, maar ook hierdie aksies is 

verskillend deur die werknemers beleef. 
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6.2 INTERPRETASIES 

Ter toeligting word die onderstaande gegewens oor die respondente wat aan 

die empiriese ondersoek deelgeneem het gegee: 

die grootste ouderdomsverspreiding van die respondente, wat aan die 

ondersoek deelgeneem het, is tussen 20 en 40 jaar (65%) terwyl slegs 15% bo 

vyftig is (kyk tabel 1 ). 

die meeste van die respondente is getroud (65%) (kyk tabel 2), of het 

verpligtinge teenoor 'n eerste vrou (70%) (kyk tabel 7), met kinders (60%) (kyk 

tabel 7.1) en is reeds elf jaar of langer by die maatskappy (55%) (kyk tabel 5). 

daar is 'n groat groep van die respondente wat ander afhanklikes het wat van 

hulle inkomste afhanklik is (20%) (kyk tabel 7.2). 

die respondente bestaan uit blank (65%) en swart (30%) (kyk tabel 4) en die 

twee grootste verteenwoordigende groepe is bedryfspersoneel ( 45%) en 

bestuurders (20%) (kyk tabel 6). 

daar is 'n redelike groat groep van die respondente wat oor standerd agt of laer 

beskik (35%), maar die meeste van die respondente het na matriek verder 

gestudeer (60%) (kyk tabel 3). 

Uit die empiriese ondersoek blyk dit asof die respondente die volgende ervaar 

het na die aankondiging: 

die grootste aantal respondente het uitgelig dat hulle by die maatskappy wil bly 

(80%) (kyk tabel 9) en 'n aansienlike groep reken dat hulle omstandighede sal 

verbeter ( 40%) of minstens dieselfde sal bly (30%) (kyk figuur 1 ). 

Daar was 'n beduidende groep (45%) wat aangedui het dat hulle weer werk sal 

kan bekom (kyk tabel 8). 
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Kommerwekkende response uit die empiriese ondersoek 

• dit kom voor asof daar 'n toename in humeurigheid by van die respondente te 

bespeur is (45%) (kyk figuur 12) en dat dit blyk verder asof dit hoofsaaklik op 

gesinslede (65%), familie (20%) en mede-werknemers (30%) gerig word (kyk 

tabel 10). 

• dit blyk asof daar _by 'n beduidende groep (30%) ook 'n afname in geslagtelike 

omgang te bespeur is (kyk figuur 18). 

• dit kom voor asof daar 'n groep is wie se slaap versleg het ( 45%) (kyk figuur 2) 

• daar was 'n redelike groep wat 'n toename beleef in magteloosheid (45%) (kyk 

tabel 21 ), 'n vermindering in selfvertroue (40%) (kyk figuur 13) en 'n toename in 

moegheid (40%) (kyk figuur 22). 

• daar is ook 'n groep (20%) wat wel aangedui het dat hulle meer siek is (kyk figuur 

16). 

• 'n klein persentasie (5%) het meer selfmoordgedagtes (kyk figuur 17) maar dit 

moet nie ge"ignoreer word nie. 

Soos reeds aangedui is, het 10 herontplooide werknemers hulle 

"Lewensstories" (narratiewe) met die navorser gedeel. Die narratiewe 

bevestig en lig ook van die volgende belangrike aspekte in die empiriese 

ondersoek uit: 

• Slaap 

Na die aankondiging dat die afdeling gaan sluit het sommige werknemers se 

slaap begin versleg en in sekere gevalle duur dit steeds voor. 

• Drank gebruik 

Daar was van die respondente wat in hulle narratiewe aangedui het dat hulle 

meer begin drink het. 
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Dit tree egter in die narratiewe na vore dat die toename in drank gebruik, 
van 'n verbygaande aard was. 

• Rook 

Van die respondente dui 'n toename in rook aan. 

In die narratiewe kom dit aan die lig dat van hierdie persone later opgehou 
het met rook. 

• Eet 

In die narratiewe is duidelike aanduidings dat van die respondente 'n afname in 

eetlus getoon het. 

• Humeurigheid 

'n Toename in humeurigheid wat deur van die respondente beleef. Uit die 

ondersoek blyk duidelik dat die persone hulle humeurigheid op hulle huismense 

geprojekteer het. 

• Selfvertroue 

Aanduidings van 'n verlies aan selfvertroue word deur die narratiewe uitgelig, 

soms nie baie eksplisiet nie, maar dit is tog teenwoordig in dit wat hulle se. 

• Magteloosheid 

Duidelike aanduidings van magteloosheid kom na vore in van die narratiewe. 

Opmerkings soos "ek voel uitgelewer aan ander mense" spreek hiervan. 

• Godsdienstigheid 

In die narratiewe is daar ekplisiete voorbeelde van respondente wat 'n 

verdieping in hulle godsdienstige lewe beleef het. 
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• Siekte 

In sommige van die narratiewe dui respondente aan dat hulle meer vatbaar vir 

siekte is as voor die aankondiging. Van die respondente wat voorheen net 

nooit siek was nie, het tot twee keer in een jaar griep gekry. Daar is van die 

respondente wat stres verwante siektes soos maagsere ontwikkel het. Van die 

respondente het gesondheidsprobleme opgedoen wat weer volgens alle 

aanduidings verband hou met die fisiese verandering in die omgewing waarin 

hy/sy nou beweeg, soos 'n grater geografiese gebied en meer klimwerk as in die 

vorige omgewing waarin hy/sy gewerk het. 

Vrees word telkens genoem, met die aankondiging en na die herontplooiing. 

lndien gekyk word na die persoon wat dit noem en die feit dat hy vroeer baie 

gesond was, in ag geneem word, bestaan daar tog 'n moontlikheid dat die 

veranderende siektepatroon met vrees verband mag hou. Die respondent se 

huisdokter het tydens 'n besoek aan horn navraag gedoen oor moontlike 

situasies waarin vrees 'n rol kan speel by die respondent. Die huisdokter het 

aanduidings gegee dat vrees moontlik vir die verhoogde voorkoms in siekte 

verantwoordelik kan wees. 

• Selfmoord 

Daar is een van die werknemers van afdeling 0 wat na herontplooiing selfmoord 

gepleeg het. Van die respondente het in hulle narratiewe eksplisiet selfmoord 

as 'n opsie genoem. Van die werknemers wat nie hulle narratiewe gedeel het 

nie, het behandeling vir selfmoord neigings na die finale sluiting en 

herontplooiing ontvang. 

• Seksuele 

In sekere narratiewe dui van die respondente ekplisiet 'n afname in die intieme 

lewe tussen horn en sy vrou aan, na die aankondiging van die sluiting van die 

afdeling. Uit ander narratiewe word dit geimpliseer, maar nie ekplisiet genoem 

nie. 
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• Gesinsdisharmonie 

In verskeie van die narratiewe kom dit na vore dat huweliksprobleme of 'n ander 

vorm van gesinsdisharmonie soos probleme met kinders ingetree het. 

Die narratiewe bring ook bykomend die volgende aan die lig: 

• Onbenutte potensiaal 

Daar word 'n gevoel uitgespreek deur van die respondente dat hulle potensiaal 

nie benut word nie en dat hulle begin stagneer in die nuwe afdelings. Van die 

respondente voel oak dat dit wat hulle geleer het uit die verandering ten bate van 

ander persone in die grater organisasie gebruik kan word, maar dat dit nie 

gedoen word nie. 'n Gevoel dat hulle vergeet word, word deur van die 

respondente uitgespreek. 

• Kultuur in nuwe afdelings 

Daar is verskeie van die respondente wat dit uitgewys het dat daar duidelike 

kultuur verskille in die nuwe afdelings bestaan en in sekere gevalle bestaan daar 

'n vreeskultuur. Hierdie, "maak soos ek se of', kultuur is nie bevorderlik vir die 

persone se inskakeling nie en hulle bly voel dat die nuwe afdeling vyandig 

teenoor hulle staan. Daar is weer ander wat daarop dui dat hulle soos kinders 

behandel word en dit is net nie aanvaarbaar vir hulle nie, want dit was nie hulle 

toedoen dat die afdeling gesluit het nie. 

Rosner (1999:25) wys daarop dat werknemers sydelingse opmerkings, 

gesigsuitdrukkings en opmerkings aan ander, wat nie vir hulle ore bedoel is nie, 

waarneem. Dit is dus nie nodig om te skreeu om vrees te skep nie. 

• Onrealistiese verwagtinge van nuwe afdelings 

Verskeie respondente wys dit uit dat die bestuur van die nuwe afdelings 

onrealistiese verwagtinge het wat betref: 
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die leer van die nuwe proses 

die afhandeling van modules wat geleer moet word 

die inskakeling by die nuwe afdeling se gebruike 

die vermoe van persone wat ouer is om nuwe stof te leer 

die inskakeling sender hulp in nuwe strukture 

die weerstand van bestaande werknemers teen nuwelinge wat op dieselfde 

posvlak is, maar nog nie die werk ken nie. 

• Verdere veranderings 

By bykans al die respondente wat hulle "lewensstorie" (narratiewe) gedeel het 

bestaan daar die vrees dat hulle negatief geraak gaan word, sou daar nou weer 

'n verandering kom. Die feit dat hulle end-uit kon aanbly in die afdeling wat 

gesluit het, het verband gehou met hulle kennis en ervaring in die afdeling, maar 

in die nuwe afdelings is dit nie meer die geval nie. 

• Sosiale lewe 

Verskeie aanduidings is in die narratiewe gegee van 'n agteruitgang in die 

respondente se sosiale !ewe, soos dat vriende opmerk hulle onttrek hulle, 

naweke weg van die huis word minder en sport word nie meer gespeel nie. 

• Ouderdom 

'n Onderliggende besorgdheid wat deurgaans deurkom in die meeste narratiewe 

is dat die persone ouer word en nie meer gemaklik is met verandering nie. Die 

persone wys ook daarop dat hulle nie meer maklik werk sal kry nie en sou hulle 

voor die ouderdom van 55 jaar moet afgaan kan hulle die geleentheid verbeur 

om met pensioen te gaan. Daar is ook die vrees vir armoede op hulle oudag 

wat direk en onderliggend uitgespreek word. 

• Loopbaan 

Die verlies aan loopbaan geleenthede is ook deur van die respondente in hulle 

narratiewe uitgelig. Van die persone het, ongeag van die feit dat hulle steeds 
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werk het, nag nie 'n definitiewe pas waarin hy horn kan opwerk nie en hulle voel 

dit benadeel hulle geleenthede in die toekoms. Die loopbaanplan wat hulle vir 

hulle self voorsien het, het 'n definitiewe wending ondergaan. 

• Eie onderneming 

Van die respondente was nie suksesvol in hul paging om 'n eie onderneming van 

die grand af te kry nie en dit het hulle toekomsverwagtinge definitief geknou. 

Ten spyte van die kommerwekkende response is daar tog ook positiewe 

response in elk van die kategoriee gegee. Van die positiewe response wat 

gegee is, is onder andere: 

• Blootstelling 

Daar is dankbaarheid uitgespreek vir die blootstelling wat die respondente, veral 

aan bestuur en deelname in bestuursbesluite, gekry het. 

• Benut geleenthede 

Dit is opvallend hoe moeilike omstandighede sommige van die respondente 

geleer het om die geleenthede wat hulle gekry het om hulle geleerdheid en oak 

hulle eie posisie te verbeter, benut het. 

• Waardering vir eggenote en familie 

Daar is 'n duidelike waardering vir eggenotes en gesinne wat in die narratiewe na 

vore kom. Dit is ook baie duidelik dat die persone alles in hulle vermoe sal doen 

om nie weer hulle gesinne aan so 'n situasie bloot te stel nie. Die feit dat daar 

tog die behoefte uitgespreek is dat selfs van die werknemers se kinders weer vir 

die maatskappy moet kom werk, dui op 'n positiwiteit van die werknemers en 

hulle gesinne ten spyte van die verandering waardeur hulle moes gegaan het. 
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• Deel ervaring 

'n Pragtige eienskap wat na vore kom in die narratiewe is die feit dat die persone 

wat deur moeilike omstandighede gegaan het hierdie ervaring met hulle kollegas 

deel, sodat hulle nie moontlik dieselfde foute in die toekoms mag begaan nie. 

Daar is oak gevalle waar die persone aangedui het dat die individu self 'n 

situasie kan verander mits hy/sy energie daarin sit. 

In ander gevalle het die positiewe ervaring van die ouer oak oorgespoel in 

positiewe optredes van die kinders, soos die geval waar die pa se akademiese 

prestasie indirek bygedra het tot sy kinders se akademiese ere-kleure. 

• Positiewe ervaring met narratiewe terapie 

Van die responde~te wat aan narratiewe terapie onderwerp is, het duidelik te 

kenne gegee dat dit hulle gehelp het om die omstandighede positief te verwerk. 

'n Rustigheid word by die persone bespeur anders as die wat nie op 'n 

narratiewe wyse hanteer is nie. 

Die empiriese ondersoek het die volgende persepsies van die respondente 

oor bestuur se optrede aan die lig gebring: 

die hantering van die aankondiging self is positief beleef deur 'n groat groep 

(75%) van die respondente (kyk figuur23). 

die openlikheid van die bestuur word positief beleef deur (65%) van die 

respondente (kyk figuur 24). 

die hulp en ondersteuning wat bestuur bied word positief beleef deur (70%) van 

die respondente (kyk figuur 25). 

die grootste meerderheid is tevrede met die sessie wat bestuur vir die 

afhanklikes (hoofsaaklik eggenotes) aangebied het (60%), maar 'n redelike 

groep wat dit as uiters swak beleef het (35%) kan nie ge"ignoreer word nie (kyk 

figuur 26). 



107 

daar bestaan uiteenlopende sienings of bestuur by hulle beloftes bly of nie. 'n 

Beduidende groep (40%) is nie volkome tevrede met hoe bestuur by hulle 

beloftes bly nie (kyk figuur 27). 

van die respondente (45%) is duidelik nie heeltemal tevrede dat almal 

dieselfde behandeling van bestuur ontvang nie. 'n Ander groep (55%) is egter 

wel tevrede (kyk figuur 28). 

daar word 'n duidelike behoefte aan meer berading uitgespreek deur die 

respondente. 'n Aansienlike persentasie (50%) is nie heeltemal tevrede nie 

(kyk figuur 29). 

daar is duidelik tvlee kampe wat betref die vertroue wat bestuur skep (45%) is 

nie tevrede nie en (55%) is wel tevrede (kyk figuur 30). 

Die narratiewe lig die volgende oor die siening van bestuur deur die 

respondente uit: 

• Wantroue in bestuur 

In die narratiewe kom dit na vore dat in sekere gevalle verwagtinge steeds bly 

voortleef het by sekere van die werknemers en die feit dat die werklikheid en die 

verwagtinge op die ou end nie dieselfde was nie, het teweeg gebring dat daar 'n 

wantroue in die bestuur uitgespreek word. 

In ander gevalle waar dit duidelik is dat 'n persoon voel hy word vergeet in die 

moontlikheid om 'n posisie te kon bekom is die wantroue wat hy uitspreek 

geregverdig. 

• Hulp na herontplooiing 

'n Groot deel van die positiewe werk wat deur die bestuur gedoen is het verlore 

gegaan na die herontplooiing, want toe is die werknemers aan hulle self en die 

bestuur van die nuwe afdeling, wat nie werklik begrip vir die individu se trauma 

getoon het nie, oorgelaat. Daar word uitsprake in die narratiewe gemaak soos, 
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"die ouens hier het nie juis uit hulle pad gegaan om my te laat inskakel nie", wat 

duidelik daarop dui dat hier 'n groot leemte in die afhandeling van die hele aksie 

te bespeur is. 

• Valse verbintenisse 

Dit blyk ook uit die narratiewe dat van die verbintenisse wat deur die aanleg 

bestuur gegee is nie definitief uitgeklaar is met die beleidmakende bestuursvlak 

van die departement nie. Hierdie leemte het moontlik tot dubbele boodskappe 

aanleiding gegee. Die werklikheid is egter dat in die besluit oor wat gebeur, die 

beleidmakende vlak van bestuur se woord finaal geld. 

6.3 GEVOLGTREKKINGS 

Die gevolgtrekkings waartoe daar gekom word, is die volgende: 

6.3.1 Waar van konsultante gebruik gemaak word mo et die 

ondersteuningsprogramme wat deur die konsultant aangebied word die 

werklike behoeftes van die geaffekteerdes aanspreek. In hierdie geval is dit 

duidelik dat die hulp wat gebied is en die verwagtinge uit pas met mekaar 

was, anders sou die respondente meer positief in hulle narratiewe gewees 

het. 

6.3.2 Daar bestaan steeds 'n groot aantal onopgeloste besorgdhede by van 

die werknemers wat nie deur die konsultant geTdentifiseer is nie. 

6.3.3 Die impak van so 'n aksie op die gesinslewe is grater as wat aanvanklik 

besef is. 'n Grater mate van hulp moet aan die totale individu gegee word, 

dit wil se, nie net die persoon as werknemer nie, maar die persoon in sy of 

haar totale sosiaal maatskaplike bestaan. 

6.3.4 Dit is duidelik dat die impak van die hulpverlening gereeld wetenskaplik 

getoets moet word en tydige aanpassing gemaak moet word. Die konsultant 

het definitief in die aspek tekort geskied. 
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6.3.5 Bestuur moet waak teen uitsprake wat moontlik op meer as een W'fSe 
geinterpreteer kan word. 

6.4 AANBEVELINGS 

Die volgende aanbevelings word gemaak: 

6.4.1 Die menslike hulpbronnespesialis in die afdeling moet saam met die 

konsultant deurlopend evaluerings van die programme doen om vir al die 

aksies 'n status en 'n toepaslike verandering te bepaal. 

6.4.2 'n Narratiewe beradingsmetode behoort die respondente met persoonlike en 

gesinsbesorgdhede te help om hierdie besorgdhede te dekonstrueer en by 

ander altematiewe en moontlike oplossings uit te kom.' 

'n Narratiewe benadering in terapie gee aan die klient die geleentheid om sy 

belewenis van die werklikheid te verwoord, want elke individu beleef sy/haar 

lewe in verskeie stories (narratiewe). In die medewerking tussen terapeut en 

klient kan die klient gehelp word om sy/haar persoonlike narratief 

(lewensstorie) na 'n meer aanvaarbare of positiewe storie te herskryf. 

6.4.3 Die bestuur moet let op optredes wat moontlik tot verkeerde persepsies kan 

lei, want die persepsies, al is dit nie korrek nie, sal die persoon bybly. Om 

die persepsies later reg _ te stel is baie moeilik en goeie bedoelings van 

bestuur kan hiermee geneutraliseer word. Van die persepsies is 

byvoorbeeld dat die bestuur vir hulle self gesorg het. Al is dit nie waar nie, 

gaan bestuur moeilik die persepsie reggestel kry. 

6.4.4 Na die finale sluiting van die afdeling moet daar 'n definitiewe opvolgprogram 

vir die verdere inskakeling van die werknemers na herontplooiing gevolg 

word sodat hulle volledig gehelp kan word met die verwerking van wat met 

hulle gebeur het. Hierdie program moet ook die werknemer se gesin insluit. 

Die nuwe afdeling se bestuur moet deel van die program uitmaak en mag nie 

die program kortknip nie. 
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6.4.5 Die ondervinding van die persone wat deur so 'n oefening gegaan het, moet 

benut word om soortgelyke aksies in die toekoms te hanteer. Dit is nie nodig 

om elke keer die pyn en leiding van voor af deur te gaan nie en dan moontlik 

nag dieselfde foute op die au end te herhaal nie. 

6.5 SLOTOPMERKING 

Met toekomstige navorsing kan daar gefokus word op 'n na-herontplooiingsprogram 

vir alle herplaasde werknemers, om hulle inskakeling in nuwe afdelings te 

vergemaklik. In so 'n program moet daar holisties na alle rolspelers gekyk word en 

die navorser kan defnitief die narratiewe beradings-metode as 'n integrale deel van 

so 'n program sien. Deur na die narratiewe "lewensstories" van werknemers te 

luister kan die impak van veranderings op die werknemers en hulle gesinne tydig 

aangespreek word. Met so 'n tydige optrede kan groat skade aan individue, hul 

gesinne en die algemene moraal van die gemeenskap waarin hulle funksioneer, 

voorkom word. 
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AANHANGSEL A 

VAN/FROM: 

AAN/TO: 

DATUM/DATE: 6 AUGUSTUS 1997 

VRAEL VS OOR HOE U GERAAK IS DEUR DIE AANKONDIGING DAT AFDELING 
0 SLUIT 

Aangeheg vind u 'n vraelys wat daarop gerig is om meer inligting te bekom oar hoe u 
die aankondiging dat afdeling 0 sluit ervaar het. 

U deelname aan hierdie projek is uiters belangrik en daarom sal u samewerk:ing 
waardeer word. Die invul van die vraelys behoort u nie baie van u tyd in beslag te 
neem nie, aangesien u net 'n kruisie (X) in die toepaslike blokkie hoef te trek. 

Die vraelys is deel van 'n ondersoek en u word dus versoek om asseblief nie u naam 
te verstrek nie. U kan daarom die vrymoedigheid neem om die vraelys eerlik te 
voltooi. Die inligting wat u verskaf sal ans toerus om toekomstige traumatiese 
(ontstellende) aankondigings beter te hanteer. 

Besorg asseblief u voltooide vraelys so gou moontlik terug aan 
Evert Neethling 

BEDRYFSBESTUURDER 



AANHANGSEL 8 
VRAEL YS RAKENDE DIE SLUITING VAN DIE AFDELING. 
(MOET ASSEBLIEF NIE U NAAM VERSTREK NIE) 

BIOGRAFIESE INLIGTING 

1. OUDERDOM 

20-25 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 

35-39 jaar 40-44 jaar 45-49 jaar 

50-54 jaar 55-59 jaar 60-64 jaar 

65 jaar en ouer 

2. HUWELIKSTAAT 

Ongetroud Getroud Geskei Bly saam 

Wewenaar/Weduwee Verwyder maar steeds getroud 

3. HOOGSTE KWALIFIKASIE 

St 8 of laer N1 T1 S1 Nas. Dipl 

St9 N2 T2 S2 Nas. Hoer Diploma 

St10 N3 T3 S3 B Tech 

N4 T4 S4 Graad 

NS Honneursgraad 

N6 Meestersgraad 

Ander 

lndien ander gemerk is spesifiseer asseblief 



4. BEVOLKINGSGROEP 

Swart Blank Asier Kleurling 

5. DIENSJARE 

Minder 
as 1jr 1-2jr 3-4jr 5-6jr 7-8jr 

9-1 Oir 11-12 ir 13-14 jr 15-16 ir 17-18 jr 

19-20 jr 21-22 jr 23-24 jr 25-26 jr 27-28 jr 

29-30 jr 31-32 jr 33-34 jr 35-36 jr 37-38 jr 

39-40 ir 

6. WATTER POS BEKLEE U 

I nstand houd i ngsoperateu r Vakman/Sn r/Spes. 

Asst/Bedryfstegnikus/Snr. Proseskontoleur/Snr. 

Voorman/Snr.Tegn.Beampte Tegnikus/Snr./Eerste 

Klerk/Snr./Eerste Sekretaresse 

lngenieur/Snr. Asst-/Area-/Bestuurder 

Veiligheid-/Admin-/Opleidings-/Kommersiele-/Personeelbeampte 

7. AFHANKLIKES 

Alie persone wat van u inkomste afhanklik is 

Vrou 1 Kinde rs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meer as 10 

Vrou 2 Kinders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meer as 10 · 

Vrou 3 Kinders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meer as 10 

Ander 1 2 3 4 5 6 I 7 8 9 Meer as 10 



AFDELING B 

DIE EFFEK WAT DIE AANKONDIGING DAT DIE AFDELING SLUIT OP 
U GEHAD HET 

1. U GEVOEL MET EN NA DIE AANKONDIGING 

On eloof Hui eloosheid Kwaad Ban 

Onbetrokke Selfbe·ammerin Ek sal wel weer werk k 

2. U GEVOEL OOR U TOEKOMS 

Sal verbeter Sal versleg 

3. U TOEKOMSTIGE WERKSVOORUITSIGTE 

Bly by die 
Maatska 

Werk by 'n ander 
Maatska 

Sal dieselfde bly 

Eie Besigheid 

3.1 INDIEN U NIE EEN VAN DIE BOONSTE OORWEEG NIE MERK ANDER EN 
SPESIFISEER ASSEBLIEF WAT U BEOOG 

Ander 

Spesifiseer: ----------------

4. HET U SLAAPGEWOONTES VERANDER? 

Slaap Verbeter Slaap Versleg Dieselfde 

5. HET U DROOMPATROON VERANDER? 

Droom Meer Droom Minder Dieselfde 



6. KRY U NAGMERRIES? 

Geen Meer Minder Dieselfde 
Nagmerries Nagmerries Nagmerries 

7. HETU DAGDROOMPATROON VERANDER? 

Dagdroom Meer Dagdroom Dieselfde 
Minder 

8. HET U ALKOHOL VERBRUIK VERANDER? 

Was daar 'n toename in die aantal sopies drank("Tots", Biere, Glase wyn ens.) wat u 
gebruik na die aankondiging. lndien u 'n geheelonthouer is merk 0 

Voor die aankondiging 

Sopies per daQ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Sopies per 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
week 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Nou na die aankondiging 

Sopies per dag 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Sopies per 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
week 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9. HET U ROOKGEWOONTES VERANDER? 

Was daar 'n toename in die aantal sigarette wat u rook na die aankondiging. lndien 
u nie rook nie merk 0. lndien u opgehou rook het merk S. 



Sigarette per dag voor die aankondiging 

s 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 

41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 

Sigarette per dag na die aankondiging 

s 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 

41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 

10. HETU EETGEWOONTES VERANDER? 

Eet Meer Eet Minder Dieselfde 

11. HET U TEMPERAMENT VERANDER? 

Meer Humeurig Minder Humeurig Dieselfde 

11.1 Teenoor wie het u temperament verander? 

Vrou Kinde rs Ander Familie 

Vriende Bure Mede Werkers 

, 12. HETU SELFVERTOUE VERANDER? 

Meer selfvertroue Minder Selfvertoue Dieselfde 



13. ERVAAR U 'n GEVOEL VAN MAGTELOOSHEID? 

Glad nie Meer Maqteloos Minder Maoteloos 

14. HETU GODSDIENSTIGHEID VERANDER? 

Meer Godsdienstig Minder Godsdiensiq Dieselfde 

15. HETU GESONDHEID VERANDER? 

Meer Siek Minder Siek Nooit Siek 

16. HET U SELFMOORDGEDAGTES 

Glad nie selfmoordgedagtes 

16.1 lndien u van tyd tot tyd selfmoordgedagtes kry, het dit verander na die 
aankondiging? 

Meer selfmoordqedaqtes Minder selfmoordqedaotes 

17. HETU SEKSUELE GEWOONTES VERANDER? 

Geen Seks Meer Seks Minder Seks Oieselfde 

18. BYT U OP U TANDE? 

Glad nie Byt Meer Byt Minder Dieselfde 



19. RAAK U VERGE ET AGTIG? 

Vergeet Minder 
Glad nie Vergeet Meer Oieselfde 

20. SWEET U HANDE? 

Glad nie Sweet Meer Sweet Minder Dieselfde 

21. HET U BEWEEGLIKHEID VERANDER? 

Sit Meer Stil Sit Minder Stil Oieselfde 

22. ERVAAR U 'n GEVOEL VAN MOEGHEID? 

Glad nie Meer Moeg Minder Moeg Oieselfde 

23. HETU MANIERE GEVIND OM DIE OMSTANDIGHEDE TE VERWERK? 
(Byvoorbeeld: Studeer verder, Privaat besigheid begin 
ens.) 

Oui asseblief hier onder aan hoe u die omstandighede verwerk. 



AFDELING C 

U INDRUKKE VAN BESTUURSOPTREDE 

Gee asseblief u opinie op 'n skaal van 1 tot 5. 

Uiters Swak 1, Redelik 2, Aanvaarbaar 3, Goed 4, Baie Goed 5 

1. HANTERING VAN DIE AANKONDIGING DEUR BESTUUR 

I 1 I 2 I 3 I 4 5 

2. OPENLIKHEID DEUR BESTUUR 

I 1 I 2 I 3 I 4 5 

3. HULP EN ONDERSTEUNING DEUR BESTUUR 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 
4. SESSIE MET AFHANKLIKES OM DIE SITUASIE TE VERDUIDELIK 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 

5. BESTUUR BLY BY HULLE BELOFTES 

I 1 I 2 I 3 I 4 5 

7. BESTUUR BEHANDEL ALMAL DIESELFDE (NIEMAND WORD 
BEVOORDEEL NIE) 

1-1 -12 ---13 1---4 1...----.s I 
8. HET BESTUUR VIR U BERADING GEREEL 

4 5 

9. BESTUUR SKEP VERTROUE 

1 2 3 4 5 




