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ABSTRAK 

Hierdie navorsing is gerig op die aanwending van narratiewe pastorale terapie 

met breadwinners wat werk.sonsekerheid tydens 'n rasionaliseringsproses ervaar. 

Di& studie is kwalitatief van aard en is gebaseer op narratiewe pastorals 

gesprekvoerlng esook die proses van meervoudige refleksie waardeur die 

navorsing gerig en aangepas word. As navorser was ek deelnemer in die proses 

van verandering waarin veralgemening genegeer is en die rol van persoonlike 

kennis beklemtoon is. Die terapie is gerig op proaktiewe optrede tydens die 

rasionaliseringsproses en is ten opsigte van elkeen van die deelnemers 

aangewend in pasmaakgesprekke waartydens hul unieke behoefles aandag 

geniet het. Deur die metode van eksternalisering is die invloed van 

warksonsekerheid op die deelnemers ge~ksploreer en is hulie aangemoedig om 

in 'n ender verhouding tot die probleem van werksonsekerheid le staan. Namate 

die deelnemers tydens hierdie proses belangrike skuiwe op die vtak van identiteit 

gemaak het, ken hulie die toekoms met nuwe hoop beje~n. 

Sleuteltenne: 

Werksonsekerheid, werksverlies, wakioosheid, aflegging, rasionalisasie, 

werknemer, werkgewer, brooctw;nner, narratief, narratiewe pastorale terapie. 
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ABSTRACT 

The research was directed at the application of narrative pastoral therapy with 

breadwinners experiencing job insecurity during a process of rationalisation. This 

qualitative study was based on narrative pastoral conversations as well as the 

process of multiple reflection through which the research was directed and 

adapted. As researcher, I was a participant in the process of change in which 

generalisations were negated and the role of personal knowledge emphasised. 

The therapy was directed at proactive action during the rationalisation process 

and was applied in respect of each of the participants in a customised 

conversation. The influence of job insecurity on the participants was explored 

through the method of externalisation and they were encouraged to adopt a new 

relationship to the problem of job insecurity. In the process, as each participant 

made important shifts on the level of identity, they wera able to view the future 

with new hope. 

Key terms: 

Job insecurity, job loss, unemployment, retrenchment, rationalisation, employee, 

employer, breadwinner, narrative, narrative pastoral therapy. 
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HOOFSTUK 1 

AGTERGROND EN ALGEMENE BESKRYWING VAN DIE PROBLEEM 

Afdankings en werksonsekerheid is nie uniek aan Suid-Afrika nie, maar is 'n verskynsel 

wat wt.reldwyd voorkom (vgl. Killian 1993:17). Openbare, private, militllre, 

winsgewende en nie-winsgewende instansies het almal reeds in een of ander vorm 

hiermee kennis gemaak. In die meeste organisasies is werknemers al in 'n meerdere 

of mindere mate hierdeur geraak. Baie van ons het ook al ervaar wat werkloosheid 

doen aan ons familie, vriende en kollegas - baie van ons het ook al self hierdie moeilike 

pad gestap. 

Die siening dat personeel enige organisasie se belangrikste hulpbron, en daarom sy 

belangrikste kapitaalbale is, het draslies verander. Die uitgangspunt is eerder dat 

werknemers, tesame met hul salarisse en byvoordele, slegs 'n soort bedryfskoste is, 

iets wat so laag as moontlik gehou moet word tot tyd en wyl die menslike "masjiene" 

onklaar raak en vervang meet word. Dit is 'n suiwer kommersiale siening (Malan 

1990:21 ). Werknemers wat werksekerheid in die verlede as vanselfsprekend aanvaar 

het in ruil vir goeie en lojale diens word hedendaags gekonfronteer met 'n nuwe realileit 

waar organisasies nie meer in ruil hiervoor langtennyn loopbaangeleenthede kan bied 

nie. Karter verbintenisse en meer gereelde skuiwe het in die plek hiervan gekom (La 

Farge 1994:175). 

Bykans daagliks verskyn nuwe berigte van organisasies wat werknemers afll!!. 

Sommige van hierdie organisasies berig graag oor die tyd en geld wat spandeer word 

om die werknemers wat hul werk verloor het, byte staan, maar min word gese oor die 

pyn en onsekerheid wat die proses voorafgegaan het - 'n proses wat lank en uitgerek 

kan wees en die werknemer sowel as die organisasie nadelig kan tref en selfs kan lam 

10. 
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Werknemers wat in hierdie onsekerheid verkeer, dra 'n swaar emosionele las wat, 

tansy hulle die geleenlheid gebied word om dil konstruklief le hanteer, op verskillende 

gebiedeen op verskillendewysesdestruktiefkan manifesteer. (vgl. Lombard 1992:93). 

In 'n werkgeorianteerde gemeenskap hel werkloosheid ontwikkel tot 'n groot probleem 

wat individue, gesinne en gemeenskappe in alle sfere bei'nvloed. 

1 BELANGRIKHEID EN AKTUAUTEIT VAN DIE STUDIE 

1.1 lnleiding 

Werkloosheid word tans as een van die grootste probleme en uitdagings in 

Europa beskou. In Duitsland en Frankryk, waar werkloosheid die hoogste 

sedert die Groot Depressie van die dertigerjare is, styg die syfers nog steeds 

(Van der Kooy 1998:31 ). Tot dusver kon die vrye arbeidsmarkte, swakker 

vakbondmagte en onaantreklike maatskaplike voorsienings wat in Amerika en 

Brittanje gevolg is, darem nog hier vermy word. Hoewel die koers in sommige 

ander lande soos Spanje aan die daal is, raak dit nog aan 21 %. 

In Suid-Afrika is werkloosheid ook besig om toe te neem, in die mate dat dit 

plaasvlnd in 'n gemeenskap waar werk nie meer as vanseffsprekend aanvaar 

kan word nie, maar eerder beskou moet word as 'n waardevolle en bevoorregte 

betrokkenheid in die gemeenskap. 

Werkloosheid, in terme van die intemasionale, "eng" definisie daarvan, staan 

in Suid-Afrika tans op ongeveer 20%. Baie manse is reeds so lank werkloos dat 

hulle opgehou het om werk te soek. Indian die "bre<I" definisie van werkloosheid 

gebruik word, wat hierdie ontmoedige werkers insluit, staan die syfer op 

ongeveer 29% (Staatskoerant 1998:11). Die huidige syfer is 1,6% hoer as in 

1996 en verteenwoordig sowat2,2 miljoenwerklose manse (Sakebeeld 1998: 1 ). 
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1.2 Ekonomiese faktore 

Wanneer die ekonomie afwaarts neig, is die aflegging van werknemers 

tradisioneel die eerste oorweging wanneer 'n organisasie moet dink aan 

kostebesparing. 

Die skielike ineenstorting van die w8reld se verbruikersgoederepryse gedurende 

die vroe& tagtigerjare het duidelik 'n nadelige effek op die Suid-Afrikaanse 

ekonomie gehad en die land se deelname in wl>reldhandel drasties laat afneem. 

In 1981 en weer in 1985 het die land ook ernstige droogtes beleef wat alles 

daartoe meegewerk het dat die ekonomie in 'n emstige resessie beweeg het. 

Negatiewe ekonomiese groeikoerse is gerapporteer terwyl die per-capita 

inkomste afgeneem het (Bepa Ekonomiese Geskrif 1998:8). 

Sanksies en die disinvesteringsveldtog wat teen die land geloods is, het in 1985 

ernstige afmetings aangeneem. Tussen 1985 en 1992 is buitelandse kapitaal 

van biljoene rande uit die land onttrek en was Suid-Afrika verplig om sy 

buitelandse skuld terug le betaal. Dit het vir etlike jare 'n swaar finansi&le las 

op die land geplaas. Hierdie faktore het ekonomiese groei skerp onderdruk en 

van ontwikkeling op die gebied was byna geen sprake nie. Gedurende hierdie 

periode het oorlogvoering en die tuislandbeleid Suid-Afrika ook biljoene rande 

uit die sak gejaag. 

Ho! rentekoerse, valutabeheer, sowel as swak beleggingswas kenmerkend van 

hierdie tydperk van ekonomiese aanpassings en het daartoe gelei dat die 

negatiewe groeikoers in 1992 sy laagste punt bereik het. Armoede het ernstige 

afmetings aangeneem, 'n oneweredige verdeling tussen armoede en rykdom 

was aan die orde van die dag terwyl die werkloosheidsyfer tot 33% gestyg het 

(De Wet 1995:473). Die snelle bevolkingsaanwas het ender bogemelde 

omstandighede dus slegs verder die potensiaal gehad om werkloosheid 

katastrofiese afmetings te laat aanneem. 
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Ten spyte van die verbeterde ekonomiese groeikoers oor die afgelope paar jaar 

het die Suid-Afrikaanse ekonomie se vermol! om beskikbare arbeid te 

absorbeer, afgeneem. Beperkende maatreAls in die institusionele arbeidsmark 

kan onder die faktore getel word wat die beskikbaarheid van werksgeleenthede 

onafhanklik van die ekonomiese groeisirkel belnvloed. Voorbeelde hiervan is 

die aantreklikheid van welvaart, werldoosheidsbetalings, hol! vlak van minimum 

lone, magtige vakunies, uitgebreide regulasies wat werksure en verlofvoordele 

bepaal, werknemersbelasting, werkbeskermingswette, moeilike en duur 

ontslagprosedures asook doe beleid van regstellende aksie be le id wat 'n ernstige 

struikelblok is in die skepping van werksgeleentheda. Die uitdrukking 'jobless 

growth' is geskep vir hierdie troostelose situasie (The Economist 1997:52). Die 

outomatisering van die vervaardigingsbedryf is 'n voorbeeld hiervan. 

In 1998 het die Suid-Afrikaanse ekonomie weer 'n ernslige knou gekry toe die 

rand sy laagste vlak in dekades bereik het. Die gepaardgaande hol!r 

rentekoerse het sakelui teAsinnig gemaak om lenings aan te gaan, met die 

verdere gevolg dat minderwerksgeleenthede geskepword en werkloosheid nog 

verder toeneem (Van Rooyen 1998:4). 

Oat werkloosheld in Suid-Afrika vir die Regering 'n saak van groat ems is, word 

onderstreep deur die onlangse publikasie van sy Strategiese Raamwerk vir 

lndiensneming (Staatskoerant 1998). Omdat dit krities noodsaaklik is dat die 

langtermynvermol! van die ekonornie om arbeid le absorbeer, verhoog sal word, 

is die kerndoelstellings van hierdie raamwerk om indiensneming in die kart tot 

medium termyn te verhoog en dit te doen op 'n wyse wat sal bydra tot die 

waarskynlikheid dat die langtermyndoelstellings bereik word. Ook deur die 

publikasie van sy Sosiale Plan (Staatskoerant 1999) aanvaar die Regering dat 

die las van werkloosheid nie deur die geaffekteerde individu alleen gedra 

behoort te word nie. 
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1. 3 Politieke faktore 

Die lang tyd wat Suid-Afrika onder die juk van apartheid geleef het, het 

noodwendig sy isolasie van die res van die w~reld in die hand gewerk. 

Sanksies he! besighede, groat en klein, op hul kniell gedwing en tot gevolg 

gehad dat talle werknemers hul werk verloor het en 'n ander heenkome moes 

soek. Bardin (1992:28) mark lereg op dat: "Today's policies may contribute to 

tomorrow's unemployment". 

Die veranderde politieke situasie in Suid-Afrika hetwetgewing genoodsaak wat 

voorsiening maak vir die beskerming van menseregte, die afskaffing van 

diskriminasie op grond van ras en geslag en gelyke geleenthede vir almal 

verseker (vgl. die Grondwel van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 108 van 

1996). Di! sal in die nabye toekoms tot gevolg he dat groot instansies verplig 

word om 'n werknemerskorps te he wat verteenwoordigend van die bevolking is 

(vgl. Die Wet op Gelyke lndiensneming, Wet 55 van 1998). Regstellende aksie 

is aan die orde van die dag. Hieruit volg dat veral wit manlike werknemers, wat 

voorheen in 'n bevoorregte posisie was, toenemend moet plek maak vir persona 

uit ander groepe om die ongelykheid van vorige jare reg le stel. 

"Werkfeservering"vir blankes in bevoorregte posisies behoort tot die verlede en 

die proses word nou omgekeer om voorsiening te maak vir diegene uit die 

sogenaamde agtergeblewe gemeenskappe. 

Hierdie maalreEils het ook 'n impak op alle instansies waar ho~r onderwys 

aangebied word en die effek daarvan word veral gevoel in die verlaging van 

staatsubsidies wat direk gekoppel is aan die mate waarin reeds op die pad van 

verandering gevorder is. Die gevolg is dat hierdie instellings alternatiewe 

stappe moet neem om met verminderde inkomste klaar le kom wat noodwendig 

'n impak op die personeelkorps het. 
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1.4 Arbeidswetgewing 

Die Wet op Arbeidsverhoudinge, Wet 66 van 1995, maak voorsiening vir 

werknemersorganisasies om werknemers 'n starker bedingingsmag te gee en 

die nodige ondersteuning te bied wanneer 'n werkgewer personeelvermindering 

oorweeg. 

Dit gebeur egter toenemend dat hierdie organisasies nie noodwendig 

werknemers se belange op die hart dra nie. Met lang en uitgerekte 

onderhandelings stel hulle dikwels hul eie agendas op die voorgrond wat nie 

rekening hou met die onsekerheid en hoA vlakke van spanning waaraan hierdie 

werknemers blootgestel is nie. Werkgewers se belang by die bepaling van die 

winsgrens weeg dikwels oak swaarder as di8 van werknemers. 

Werksverlies word meestal deur •n tydperk van afwagting voorafgegaan. Die 

intensiteit en uitgerektheid van die proses wissel van geval tot geval en is iets 

waardeur elke persoon wat sy werk verloor, moet worstel. Artikel 189 van die 

Wet op Arbeidsverhoudinge, Wet 66 van 1995, wat di! in belang van die 

werknemer ag dat behoorlike en tydige kennis van diensbeelndiging aan 

betrokkenes gekommunikeer sal word, vereis konsultasie op verskillende vlakke 

wat verseker dat werknemers wie se poste in gedrang kom vir etlike maande met 

hierdie wete en gevolglike onsekerheid moet saamleef. 

1.5 Ander navorsing 

Die behoefte aan verdere navorsing op hierdie terrain is reeds deur ander 

navorsers aangetoon. 

So byvoorbeeld het Bergh (1992:75), die impak van die afwagting op moontlike 

afdanking as prioriteit uitgesonder en verder ook voorgestel dat navorsing en 

aksie rakende die werkloosheidskwessie in Suid-Afrika ge'integreer behoort te 
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word. Jaffray ( 1990: 168) wys op die leemte in bestaande navorsing wat reaktief 

op die gevolge van werkloosheid fokus, terwyl 'n proaldiewe benadering die 

persoon wat moontlike afdanking in die gesig staar, op werksverlies kan 

voorbereL Bergh (1992:74) ondersteun hierdie siening as hy opmerk dat: 

"Solving the unemployment problem, especially in South Africa, requires a mum

disciplinary effort, creative thinking and pro-active intervention• (eie aksent). 

2 PROBLEEMSTELLING 

2. 1 Die situasie by 'n inrigting wat hoer onderwys aanbied 

lnrigtings vir hoer onderwys beleef in hierdie tyd van dramatiese veranderinge 

ook nog die druk om toenemend meer, met minder finansiele hulpbronne te 

doen. 

Die snelle verandering in die onderwys het starker mededinging in die 

hoi@ironderwyssektor meegebring waar daar nou om diese/fde poel students en 

hulpbronne meegeding meet word. Oil het derhalwe vir die instansie waar 

hierdie navorsing onderneem is noodsaaklik geword om, in lyn met goeie 

besigheidsbeginsels, sekere aanpassings te maak ten einde sy posisie in 'n 

mededingende mark te kan handhaaf. 

In 'n ondersoek binne die instansie het dit reeds vroeg aan die lig gekom dat 

personeelvermindering as 'n uitvloeisel van hierdie proses voorsien moes word. 

Belangegroepe en werknemersorganisasies is reeds in November 1997 in 

kennis gestel dat die ontslag van personeellede op grond van bedryfsvereistes 

in die vooruitsig gestel word. 

Personeellede wat moontlik deur die besluit geraak sou word is op 'n' 

deurlopende basis betrek by samesprekings en onderhandelings en moes 

derhalwe vir etlike maande in atwagting en onsekerheid leef totdat die 
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bestuursvoorstelle gedurende Februarie 19981 bekend gemaak is. Die 

bestuursvoorstelle het honderde paste regdeur die instansie in gedrang gebring. 

Dit het weer grater onsekerheid en 'n verdere afname in produktiwiteit, lojaliteit 

en moraal by werknemers geskep. 

Die instansie het verklaar dat hy sy sosiale verantwoordelikheid teenoor sy 

werknemers wil nakom deur personeellede wat deur die bestuursbesluite geraak 

word, le ondersteun. 'n Steunsentrum is op die been gebring om oor 'n wye 

spektrum inligting, hulp en ondersteuning te verleen aan werknemers wie se 

posisie of status deur bestuursbesluite geraak sou word. 

Die Sentrum is ingerig in 'n neutrals omgewing en beman deur kundige 

personeel wat onder andere personeelbeamptes, maatskaplike werkers en 

beraders ingesluit het. Die werksaamhede van die Sentrum het ender anders 

die volgende behels: persoonlike berading van werknemers en hul gesinslede; 

verskaffing van inligting; finansiele advies en beplanning; beroeps- en 

belangebepalings; hulpverlening en advies met betrekking tot aflrede, nuwe 

posisies of die begin van 'n eie besigheid. 

lntussen het die onsekerheid by personeel bly voortsleep terwyl 

werknemersorganisasies en bestuur steeds onderhandel het en finaliteit en 

gevolglike sekerheid nie bereik kon word nie. Die vraag het ontstaan hoe 

narratiewe pastorale terapie tydens hierdie rasionaliseringsproses tot voordeel 

van die werknemers aangewend kan word. 

2.2 Literatuurstudie 

Die wesenlike, direkte en indirekte, gevolge van werkloosheid het reeds oor 'n 

As gevolg van die vertroulikheidsooreenkoms met die instansie kan die bronne nle as 
verwysing aangegee word nie. 
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wye spektrum van dissiplines aandag genie!. 

Binne die veld van onderskeidelik die Sielkunde, Sosiologie, Maatskaplike 

Werk, Geneeskunde en Ekonomie is daar reeds in die buiteland sowel as 

plaaslik, aandag gegee aan die oorsake van werkloosheid, die effek daarvan op 

die persoon en sy gesin wat deur hierclie krisis gaan, asook. die wyses waarop 

oplossings hiervoor gevind kan word (vgl. Riegle 1982, Kaufman 1982, Jahoda 

1982, O'Brien 1986, Zeelie 1989, Jaffray 1990, MOiier 1991, Venter 1991, Visser 

1991, Uys & Marais 1991, Lombard 1992, Bergh 1992, Brenner 1993, Noer 

1993, Winefield 1993 en Ligtenberg 1995). Die doel met wer1< en die positiewe 

bydrae wat dit tot elke persoon se lewe maak, het ook reeds deel gevorm van 

die navorsing (vgl. Duvenhage 1983, Fagin & Utile 1984, Uys & Marais 1991, 

Francisco-la Grange 1991, Erasmus 1992, Thlagale 1993, Winefield 1993, en 

Neer 1993). 

Daar is onlangs begin om die probleem in sy wyer verband te ondersoek en in 

die jongste tyd word toenemend studies gevind wat aandag gee aan die 

werknemers wat 'n aflegging "oorleef' hat. In plaas daarvan dat navorsers 

aanvaar dat hierdie mense kan voortgaan asof niks verander hat nie, vorm die 

effek wat die afleggingsproses op hulle, sowel as op die organisasie hat, 

toenemend die onderwerp van navorsing (vgl. Brockner et al 1992, Bies, Martin 

& Brockner 1993, Armstrong-Stassen 1994, Brockner et al 1994 en Dunlap 

1994). 

Ook in die veld van die Teologie het navorsing oar die effek van werksverlies op 

die gesinsisteem, die betekenis en gevolge van werksverlies asook die krisis 

waardeur die gesin gaan, reeds die lig gesien. Hierdie navorsing is gedoen met 

die oog daarop om die pastor en ander hulpverleners 'n beter begrip te gee van 

die werkloosheidsprobleem en hulle in staat test el om slagoffers van so 'n krisis 

meer effektief by te staan. Navorsing oar die rol van die kerke hierin het 

aangetoon dat pastors nie altyd voldoende toegerus is vir hierdie rol nie, dat die 

kerk.e nie altyd in die behoefte kan voorsien nie en dat die gemeenskap oak 'n 

bydrae behoort te lewer (vgl. Taylor 1984:22, Gericke 1995:269). 
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Die volgende leemtes is in bestaande navorsing geidentifiseer : 

(i) In teenstelling met werksverlies en werkloosheid waaroor al 

heelwat geskryf is, konsentreer weinig studies op die effek en 

belewing van werksonsekerheid, veral in die tydperk wat 'n 

verwagte allegging voorafgaan. In die enkele studies wat oor 

hierdie vraagsluk gedoen is, is meer gekonsentreer op die mate 

waarin die werknemers die proses as regverdig beleef het (Bies, 

Martin & Brockner 1993) en die effek wat prosedurele geregtigheid 

(Brockner et al 1994) op die persone gehad het in die tydperk wat 

hul werkverlies voorafgegaan het. 

(ii) Bestaande navorsing betreffende werksverlies en werkloosheid 

ondersoek die effek daarvan nadat dit reeds ingetree het, terwyl 'n pro

akliewe fokus waarin eerder voorkomend tewerk gegaan word, tot dusver 

min aandag geniet het. 'n Enkel sessie van groepintervensie met 

potensieel werklose persona is in 'n onlangse studie, met die oog op 

stresontlading, proaktief in die werkplek aangewend (Gladstone & 

Reynolds 1997). Groepwerk met die oog op die verskaffing van inligting, 

ondersteuning en hantering van angs rondom aflegging, is ook 

gerapporteer (Cummins 1995). 

(iii) Die meeste navorsing oor hierdie onderwerp ondersoek die effek wat 

werkverlies en werkloosheid op mense het, terwyl min gedoen word om 

die probleem te hanteer sodat die deelnemers self daarby baat kan vind. 

(iv) Geen navorsing oor werksonsekerheid, werksverlies of werkloosheid is 

al vanuit 1n narratiewe paradigms ondemeem nie. 

In die lig van bogenoemde word hierdie navorsing gerig op narratiewe pastorale 

terapie met broodwinners wat werksverlies vrees tydens 'n rasionalisasieproses 

aan 'n inrigting vir hoer onderwys. 
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3 DOEL VAN DIE STUDIE 

Die doel van hierdie studie is om aan die hand van 'n narratiewe benadering 'n 

persoon wat in onsekerheid verkeer en 'n aflegging deur sy2 werkgewer verwag 

en vrees, pastoraal te versorg en proaktief op te tree deur horn by le staan in 'n 

proses waartydens sy dominante lewensverhaal van werksonsekerheid en later 

werksverlies tot 'n toekomsverhaal van hoop gekonstrueer word. 

Miljoene manse be1eef werksonsekerheid, maar hulle stemme word nie gehoor 

nie. Omdat werksonsekerheid en werksverlies 'n baie persoonlike ervaring is, 

is dit belangrik om na hierdie mense self te luister: "It is an invidivual unique 

experience and a contextual event" (Bergh 1992:74). 

Werksonsekerheid en werksverlies kan 'n baie negatiewe ervaring wees, maar 

veel kan gedoen word om hierdie bedreiging in 'n geleentheid te omskep. Beide 

die proses en die belewing hiervan kan omvorm word om die slagoffer daarvan 

in staat le stel om met hoop, sy kennis en vaardighede in le span om die 

belewing van die gebeure in 'n meer positiewe ervaring te omskep (Lombard 

1992:88), of soos McMichael (1994:34) skryf: "To think of themselves as 

'displaced' not 'misplaced'". Hierdeur kan die effek van werksonsekerheid en 

werksverlies op die lewens en verhoudings van die betrokkenes tot die minimum 

beperk word en kan dit moontlik word om te s6 ........ "daar is 'n /ewe na 

werksverlies". 

Ook Bergh (1992:61) beklemtoon die positiewe moontlikhede wanneer hy sA: 

"It is possible that negative factors and behaviour patterns may have the seeds 

for health and effective coping, perhaps all that is needed is understanding, 

redefinition and reframing". 

2 Terwille van bondigheid word telkens slegs die manlike vorm gebruik. Die manlike 
vorm word deurgaans geag die vroulike vorm in te sluit. 
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In hierdie studie sal met slagoffers van werksonsekerheid en -verlies in gesprek 

getree word; met begrip en empatie geluister word wanneer hulle hul ervaring 

hiervan deel en saam sal die dominante verhaal van werksonsekerheid en -

verlies gedekonstrueer word en 'n nuwe alternatiewe verhaal van hoop 

gekonstrueer word. 

Die doel van hierdie studie is nie slags om tot die bestaande korpus van kennis 

by te voeg, pastors en ander hulpverleners tot meer kennis en begrip van 

werksonsekerheid en -verlies te laat kom en hulle sodoende in staat te stel om 

slagoffers meer effektief by te staan nie. Die studie het oak ten doel om deur 

middel van 'n pastorale gesprek hierdie mense by te staan terwyl hulle in staat 

gestel word om met nuwe hoop 'n sinvolle toekoms te beplan. 

Hier word dus nie bloat 'n ondersoek na die effek van werksonsekerheld en 

werksverlies ingestel nie, maardiedoel isjuisom'nveranderingteweeg le bring 

by werknemers wat hierdeur geraak word. 

4 NAVORSINGSMETODOLOGIE 

Vanuit 'n postmodeme siening word die sosiale konstruksie diskoers, wat deure 

geopen het vir nuwe maniere van ondersoek en verstaan, vir hierdie studie as 

navorsingsepistemologie gekies. Hierdie keuse het 'n wesenlike effek op die 

metodologie en prosesse wat in die navorsing gebruik word (Kotze 1994:9). 

Die metodes wat aangewend word het nie ten doel om iets te "bewys" of te 

"vind" nie, maar eerderom te "skep". Deur sy storie te vertel toon die deelnemer 

aan hoe hy sy wA:reld konstrueer. Die navorsingsproses word 'n konteks 

waarbinne betekenis vir individue sosiaal gekonstrueer word, terwyl die navorser 

deel van hierdie wreld vorm en as medeskepper van die verhaal, langs die 

verteller staan (Burr 1995:181). Webb-Mitchell (1995:2) verwys na verhale as 



13 

eplstemologiese lense wat die antwoorde verskaf op die vraag "Hoe weet ens 

wat ons weet"? Ons kennis van onsself en van die deelnemers in die 

navorsingsproses word voortdurend gevorm deur die verhale wat vertel word en 

waama ons luister. Oit het weer bepaalde implikasies vir die navorsingsproses. 

Hier word nie 'n teorie getoets nie, maar di! kan gesll word dat die navorser en 

die deelnemer medeskeppers is van die verandering (leorie): "The analogue of 

hypothesis testing in action research is some form of change or development 

that is tested by its ability to enhance the lives of people with whom it is changed" 

(Stringer 1996:11). Die deelnemers is seff ook outeurs van die verandering, 

omdat hulle seggenskap het in die proses en die kriteria bepaal. 

Beide die navorser en die werknemer wat werksonsekerheid ervaar, vonn deel 

van die navorsingsproses. Die navorser betree die leefw~reld van die 

werknemer en leer by horn soveel moontlik oor sy kulluur, polttiek, godsdiens en 

verlede, terwyl hy sensitief omgaan met hierdie persoon se lewenservaringe. 

Ook bring die navorser sy eie leetwereld in die situasie in en is hy nie bloot 'n 

waarnemer nie, maar 'n aktiewe deelnemer (Denzin & Lincoln 1994:5). 

Die navorser en deelnemer word toegelaat om tydens die gesprek hul eie 

verstaan, interpretasie, toepassing en evaluering van die praktyk te ontwikkel 

deurdat hulle seam betekenis konstrueer: 'What is brought about is the unique 

outcome of the social construction process• (Kotze 1994:9). Hu lie is dus beide 

deelnemers aan die konstruksie van die pastorale sorg asook die 

navorsingsproses. Reflektering oor die gesprek asook kennis waarmee die 

gespreksgenote die gesprek betree, vorrn deer van die navorsing en van die 

totale proses. 

Ballard (1994:314) s6: "Stories can be thought of as research that looks at 

issues from the inside"_ Die werklose of werksonsekere persoon all00n kan 

hierdie storie vertel. Hierdie studie het egter nie ten doel om bloot 'n ondersoek 

na die effek van werksonsekerheid en werksverlies in te stel nie, maar juis om 
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'n verandering teweeg te bring by werknemers wat hierdeur geraak word. Die 

werknemers is direkte deelnemers aan die proses van aksienavorsing wat gerig 

is op verandering en beweging. "Action research is /earning with special 

intentions of achieving sccial action whilst concomitantly adding to public 

knowledge"(Bawden 1991:19). Dit is verder belangrik dat die deelnemers die 

primE!re voordeel uit die navorsingsproses moat kry en nie die navorser of die 

akademiese gemeenskap nie. 

5 DIE ONTWERP EN PROSES VAN DIE NAVORSING 

Qualitative researchers stress the socially constructed 

nature of reality, the intimate relationship between the 

researcher and what is studied. They seek answers to 

questions that stress how social experience is created and 

given meaning. 

(Denzin & Lincoln 1994:4) 

Die navorsing in hierdie studie word kwalitatief aangepak deurdat die navorser 

nie 'n objektiewe afstand as "expert outside,. handhaaf nie, maar 'n 

betrokkenheid as "reflective partner" en "engaged participant" in die 

navorsingsproses inneem en saam met die deelnemer betekenis konstrueer. 

Hier word gebruik gemaak van narratiewe pastorale gesprekvoering asook die 

proses van meervoudig refleksie waardeur deelnemers bemagtig word om self 

'n verandering teweeg te bring. 

Burr (1995:181) verwys na 'n nuwe verhouding tussen die navorser en 

deelnemer waarin die deelnemer se verhaal nie langer 'n aUernatiewe 

interpretasie deur die navorser gegee word nie, maar so in die navorsing 

opgeneem word. Die klient word beskou as die kundige op sy eie lewe en 

lewenservaring: "This view of the research relationship leads to a 'radical 

epistemology' where the researched become co-creators of knowledge" (Dreyer 
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1998:6). 

Die doel van die navorsing is om saam met vier werknemers van 'n inrigting vir 

ho~r onderwys in 'n gesprek van narratiewe betrokkenheld, hul verhale van 

werksonsekerheid en werksverlies te dekonstrueer en 'n nuwe alternatiewe, 

toekomsverhaal te kokonstrueer sodat 'n verandering plaasvind. Daarword oak 

tot die bestaande korpus van kennis toegevoeg deurdat die rol en effek van die 

narratiewe terapieproses op die deelnemers beskryf word en die persoonlike 

narratief van die slagoffers 'n waardevolle bran van data verteenwoordig wat sal 

meehelp tot bater begrip en ondersteuning deur die werkgewer en die 

gemeenskap. 'n Verslag wat hierdie inligting bevat sal aan die werkgewer 

beskikbaar gestel word. 

Die gesprekke strek oar 'n tydperk waarin dle ervaring van werksonsekerheid 

oorgegaan het in die gevreesde werklikheid van werksverlies. Die navorsing 

vind in prosesse plaas en word voortdurend deur reflektering gerig en 

aangepas. Reflekterende gesprekke vorm die middelpunt van die 

navorsingsproses deurdat dit nie alleen tussen die navorser en die deelnemer 

nie, maar so divers moonllik en so wyd moonllik plaasvind. Gergen & Gergen 

(1991:88) verwys na hierdie interakliewe proses as "reflexive elaboration". 

Hierdeur word die proses van konstruksie en pastorals sorg uitgebrei. Dlt sluit 

selfs informele gesprekke in wat nie formeel deur die navorsing geskep word 

nie. 

Veelvuldige refleksiegesprekke beklemtoon 'n meer gelyke en oop verhouding 

tussen die terapeut en kli~nt, asook die navorser en die deelnemer. Op hierdie 

wyse word mag/kennis binne hierdie verhoudings gedekonstrueer, die 

moontlikhede van interpretasie uitgebrei en die deelnemers medeskeppers van 

die navorsing en terapie (Kotze 1994:45). 

Die navorsing bestaan uit 'n aantal meerformele geskeduleerde gesprekke van 

terapie en refleksietussen die navorser en deelnemer asook refleksiegesprekke 
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met ander deelnemers byvoorbeeld die studieleier, kollegas, medestudente, 

relevante literatuur asook familie en vriende wat op informele wyse reflektief 

buite die terapiegesprek met mekaar kommunikeer oar die ervaring van 

werksonsekerheid en werksverlies. Laasgenoemde gesprekke buite die formele 

terapiegesprek word egter nie gerapporteer nie, maar oor die betekenis en 

ervaring daarvan vir die deelnemers soos deur hulle aan die navorser oorgedra, 

word wel verslag gelewer. Oaar is oak refleksiegesprekke tussen die deelnemer 

en 1n kollega van die navorser wat spesifiek geskool is in die narratiewe lerapie 

en reeds sy magister en doktorale studies binne hierdie paradigms voltooi het. 

Hierdie gesprekke wat met die toestemming van die deelnemers op band 

opgeneem en getranskribeer is, handel oar die betekenis wat die terapieproses 

vir die deelnemers gehad het en word gerapporteer nadat die betrokke kollega 

asook die deelnemers geleentheid gehad het om kommentaar hierop te lewer 

en wysigings aan te bring. Tydens die rapportering van die gesprekke met die 

dee I nemers word oak deurlopend na relevante literatuur verwys as wyse waarop 

die reflektering uitgebrei word na literere diskoerse. 

Verandering is 'n dinamiese proses waarin die navorser, die deelnemer en die 

gemeenskap (werkgewer) saam aktief leer en die probleem oplos, 

veralgemening negeer en die rol van persoonlike kennis en ondervinding 

beklemtoon. 

Deur gebruik te maak van die eksternaliseringsmetode van White (1991) asook 

White en Epston (1990) kan die invloed van werksonsekerheid op die 

deelnemer ge~ksploreer word en word die deelnemer uitgenooi tot 'n ander 

verhouding tot die probleem van werksonsekerheid en/of werksverlies. 

'n Belangrike rol word gespeel deur die navorser wat vanuit 'n "not knowing" 

posisie (Anderson & Goolishian 1992) aan die gesprek deelneem: "However, 

a not-knowing position is not an 'I don't know anything position'. Our knowledge 

is of the process of therapy, not the content and meaning of people's lives" 
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(Friedman & Combs 1996:44). Die navorser wil meer uitvind oor dit wat die 

deelnemer s~ omdat die deelnemer beskou word as die ekspert oar sy eie lewe. 

Vanwe~ hierdie posisie tree die navorser op as' n fasiliteerder om die deelnemer 

by te staan en te ondersteun in die proses van aktiewe deelname en 

verandering (Stringer 1996:23). 

6 DEELNEMERS 

Die studie betrek benewens die navorser, vyf deelnemers wat in die lig van die 

dreigende afleggings aan die onderwysinrigting, werksonsekerheid ervaar het 

en nadat hulle vir geruime tyd met hierdie spanning saamgeleef het, dan oak 

hulle werk verloor. Weens vertroulikheidsredes word die naam van die instansie 

nie in hierdie navorsingsverslag genoem nie. 

Die deelnemers, vier mans en een vrou, was almal personeellede van die 

instansie wat deur die Sentrum wat vir personeelondersteuning in die lewe 

geroep is, na my verwys is. Toeslemming is vanaf die Senlrum verkry en elke 

deelnemer is vooraf genooi om deel te neem aan die navorsingsprojek. Die 

deelnemers het almal skriftelik toegestem om aan die projek deel te neem, 

lerwyl ek sekere ondernemings teenoor hulle gemaak het (sien aanhangsel A). 

Aan die einde van die proses is die deelnemers voorsien van 'n opsomming van 

die gesprekke met hulle wat op band opgeneem en getranskribeer is. 

Kommentaar wat hierop van hulle ontvang is, is met hulle bespreek en in die 

opsommings opgeneem socs hulle versoek het, wat dan as 'n verdere proses 

van kokonstruksie gedien he! (Gergen & Gergen 1991 ). 

Omdat dit belangrik was dat die ontmoeting moes plaasvind op neutrale terrain 

waar die deelnemers hulle sou luisvoel (Stringer 1996:49), het die gesprekke in· 

die lokale van die Senlrum plaasgevind. 



18 

7 RAPPORTERING VAN NAVORSING 

Die navorsingsverslag sal op die volgende aspekte fokus : 

In Hoofstuk 2 word, binne die modernistiese paradigms, drie basiese 

benaderings in die praktiese teologie in Suid-Afrika onderskei. Die plek 

wat hermeneutiese pastoraat binne die studieterrein van die praktiese 

teologie inneem, asook die uilmonding daarvan in 'n model van 

narratiewe betrokkenheid binne die sosiaal-konstruksionistiese 

denkraamwerk, word teen die agtergrond van die postmodernistiese 

diskoers behandel. 

In Hoofstuk 3 word 'n literatuuroorsig gegee van navorsing wat vanuit 'n 

modernistiese siening onderneem is oar die ondervinding en gevolge van 

werksonsekerheid, werksverlies en werkloosheid. Die invloed hiervan op 

die mens, sy fisiese en geestelike gesondheid asook sy gesin, soos 

vanuit 'n ekspert posisie waargeneem, word bespreek. Op dieselfde 

wyse geniet die betekenis wat werk vir die mens inhou, ook aandag. 

Hoofstuk 4 word gewy aan 'n bespreking van die narratiewe metafoor. 

Die vorming van identiteit binne die narratief asook die belangrikheid van 

die verlede, hede en toekoms in die samestelling van die persoon se 

kemverhaal word behandel. Narraliewe terapie en die dekonstruksie van 

die dominante verhaal word beskryf, asook die ontwikkeling van 'n 

allernatiewe verhaal. 

Hoofstuk 5 bied 'n kart opsomming van die vier deelnemers se verhale 

van werksonsekerheid en werksverlies wat oorgaan tot verhale van 

verandering en hoop. 

In Hoofstuk 6 word 'n bespreking gevind van die aanwending van die 

me lode van eksternalisering om die invloed van werksonsekerheid op die 
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lewens en verhoudings van die deelnemers te eksploreer en word die 

deelnemers uitgenooi om in 'n ander verhouding tot die probleem te 

staan. 

Hoofstuk 7 beskryf die invloed wat die deelnemers en hul vemoudings op 

die lewe van die probleem van werksonsekerheid het. Die gebruik van 

"landscape of action questions' en "landscape of identity questions• word 

beskryf en aangetoon hoe die gebruik hiervan instrumenteel aangewend 

word in die konstituering van 'n alternatiewe verhaal vir elkeen van die 

dee1nemers. 

In Hoofstuk 8 word die omvang, betekenis en ervaring van die informele 

gesprekke wat deelnemers met familie, vriende en kollegas gevoer het, 

gerapporteer. Daar word ook ten opsigte van die formele terapieproses 

op genoemde punte verslag gelewer. 

Hoofstuk 9 sluit die studie al met 'n kort samevatting asook refleksie op 

die navorsingsproses. 
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HOOFSTUK2 

DIE STUDIETERREIN VAN DIE PRAKTIESE TEOLOGIE 

PRAKTIESE TEOLOGIE EN MODERNITEIT 

Binne die modemistiese diskoers onderskei Burger (1991:59) drie basiese 

benaderings in die huidige praktiese teologie in Suid-Afrika. Hy veiwys daarna 

as die konfessionele benadering, korrelatiewe benadering en kontekstuele 

benadering, waarbinne daar weer sekere aksentverskille voorkom. Hierdie 

benaderlngs word nou van nader beskou. 

1.1 Die konfessionele benadering 

Volgens hierdie benadering waarvan De Klerk, Adams en Trimp aanhangers is, 

is Teologie die bestudering van die Skrif en word die Bybel regulatief, normatief 

en voorskriftelik op die ontmoetingsgebeure toegepas (Burger 1991 :59-60). 

Hierdie gerigtheid in die praktiese teologie fokus op die Kerk en sy dienste waar 

die belangrikheid van die ampswerk voorop staan. Hiervolgens word 'n studie 

van die religieuse praktyk nie as teologie beskou nie, maar word die Bybel 

gelees, verslaan en vertolk met die oog op hoe die amptelike vakke 

(diakoniologiese vakke) in die praktyk daaraan geslalle gee. Die Evangelia 

word op 'n spesifieke wyse verstaan omdat daar reeds vooraf 'n beslissing geval 

het oar wat die Skrif s~. Mense moet hul lewens in ooreenstemming met hierdie 

Skrifbeginsels bring, welke voorskrifte strategies en instrumenteel kan wees tot 

die daarslelling van handelinge van mag en misbruik. 

1.2 Die korrelatiewe benadering 

Die korrelatieweofhandelingswetenskaplike benadering (Pieterse 1993: 107) is 

'n nuwe paradigms wat nie alleen 'n verbreding van die objek van die vak 



21 

teweeggebring hel nie, maar ook die wetenskaplike karakter van die vak 

gevestig het en die perspektief daarvan verruim het. 

Vo lg ens hierdie benadering word die geloofshandelinge van manse in diens van 

die Evangelie onder die soeklig geplaas, handelinge wal die koms van God in 

hierdie wereld dien. Fire! (1987: 260) beoefen die praktiese teologie binne die 

raamwerk. van die kommunikatiewe handelinge in diens van die Evangelia. In 

navolging van Fire I beskryf Heyns & Pieterse ( 1990: 54) praktiese teologie binne 

hierdie benadering as: • ... die teo/ogiese teorie omtrent kommunikatiewe 

hande/ingsisteme wat die koms van God in sy Woord tot die mens in die ~reld 

intermedierend dien•_ 

Alie geloofshandelinge in die Kerk, naamlik prediking, onderrig, viering, diens 

en sorg is kommunikatiewe handelinge. Hierdie handelinge in diens van die 

Evangelie kan ook buite die Kerk in die konkrete konteks van die samelewing 

bestudeer word, wat 'n meer holistiese siening op die werklikheid vanuit 'n 

Koninkryksperspeklief bied (Pieterse 1993:107). 

Die handelingswetenskaplike teorie gee aan die prakliese teologie 'n 

wetenskapsteoretiese begronding. Die vak word nou oak beskou as 'n 

wetenskap in eie reg wat van wetenskaplike metodes gebruik maak om die 

praklyk le ontleed. Oil staan nie self in die praktyk nie, maar dink na oor die 

praktyk (Heyns & Pieterse 1990:12). Die ondersoek van die praxis deur die 

praktiese teologie hel die bevordering en verbetering van die kommunikaliewe 

handelinge ten doeL Die holistiese benadering open verder die moontlikheid om 

'n prakliese teologie le bedryf waarin teorie en praktyk, Woord en werklikheid 

in 'n bipol~re spanningseenheid op mekaar betrek word (vgL Zerfass 197 4: 164-

177). 
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Volgens hierdie benadering word die Skrif gerespekteer as norm en kenbron en 

word dit nie buite rekening gelaat nie, maar is beperk tot my verstaan daarvan, 

wat dan vir verdere diskussie en korrelasie cop is. Daar word dus ruimte gelaat 

dat my teologiese insigte uitgebrei en verryk kan word uit my geloofservaring 

asook die ander menswetenskappe (Pieterse 1993:115). Nogtans word van 

empiriese navorsingsmetodes gebruik gemaak wat my verstaan reduseer tot 'n 

gegewe vanuit sekere natuurwette en dui op modernistiese aannames van 

objektiewe waarhede wat rigtinggewend vir die pastorale gesprek sal wees (Diii 

1996:251 ). Die etiese word versaak vir wat waar is. 

Van der Ven onderskryf ook hierdie benadering (Dill 1996:125). 

1.3 Die kontekstuele benadering 

'n Eie Suid-Afrikaanse kontekstuele benadering word gevind in die werk van 

Cochrane, De Gruchy en Petersen (1991 ). Hierdie benadering is 'n ontwerp wat 

ontstaan het binne die konteks van die gemeenskappe wat swaar oncter 

apartheid gely het. Apartheid word as kettery verklaar en die Kerk word 

opgeroep cm le versoen en te verenig op so 'n wyse dat rassisme oorkom sal 

word. 

Die teologiese perspektief waarby hierdie benadering aansluit se sentrale idee 

is solidariteit met die armes, verdruktes en gemarginaliseerdes. Sou die doel 

van die praktiese teologie 'n teorie van sosiale verandering wees, sou dit 

noodsaaklik wees om kant le kies saam met die armes en die onderdruktes 

(Pieterse 1993: 19). Alie soorte verandering is hierby ingesluit en daar word nie 

gekom lot 'n definitiewe teorie nie. 

Die Kerk word vanuit die perspektief van die verarmde en onderdrukte mens 

gesien en na die Bybelse opdrag word slegs in die algemeen verwys, 

hoofsaaklik uit die hoek van sy veranderingspotensiaal. 
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2 PRAKTIESE TEOLOGIE EN POSTMOOERNITEIT 

Die wegbeweeg van die logiese positivisliese wetenskapsteorie die afgelope 

dekades, he! socs op talle ander vakgebiede eek 'n invloed op die studie van 

die teologie gehad. Binne die poslmodeme diskoers word God nie net meer op 

leerstellige wyse geken nie, maar ook deur subjektiewe ervaring {Pieterse 

1993:16). Ons konstruksies oor God laat ens meer voorlopig oor Hom praat in 

plaas daarvan om vas te hou aan 'n spesifieke vooraf openbaring en verstaan 

van God. 

Praktiese teologie handel nou oar die vrae wat die praktiese uitlewing van my 

geloof raak, die totale proses van my ervaring, belewenis en uitlewing van my 

unieke verhouding met 'n lewende God, binne dialogiese betekenissisteme 

waarvan die pastoraat een is. 

2.1 Sosiale-l<.onstruksie diskoers 

Die sosiale-konstruksie diskoers het vorm aangeneem teen die agtergrond van 

die poslmodeme diskoers wat die fundamentele veronderstellings van die 

modemisme in sy soeke na objektiewe kennis bevraagteken en verwerp. 

Volgens die sosiaal-konstruksionistiese benadering is kennis nie empiries 

objektiveerbaar nie, maar dit behels dit waardeur die mens in en deur taal 

ooreengekom het {Anderson & Goolishian 1992:22). Burr{1995:4) stel dit socs 

volg: "The going-on between people in the course of their everyday lives are 

seen as the practices during which our shared versions of knowledge are 

constructed'". Sosiale-konstruksie diskoers maak egter nie aanspraak daarop 

om die waarheid te wees, of om die regte manier van dink te wees nie. 

Wanneer dit wel 'n bevoorregte stem het, is dit om etiese re des {Kotze 1994:33). 
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T erapie vanuit hierdie benadering beklemtoon betekenis as gekokonstrueer 

deur individue in gesprek met mekaar, en geskied in en deur taal. Mense se 

lewens word gekonstitueer en verander in taaL Die pastor en die persoon in 

terapie is medesk.eppers van die gedeelde realiteit. Die pastor word nie meer 

beskou as die enigste kenner van die waarheid nie, maar is 'n deelnemer aan 

die proses om tot 'n waarheid te kom. In hierdie pastorale proses word 'n 

empatiesbetrokke verhouding geskep wat die hart van die pastorale gesprek 

uitmaak en waar nie meer gevra word na wat gebeur het nie, maar na hoe dit 

wat gebeur het, ervaar en geinterpreteer word: " ... thus human action takes 

place in a reality of understanding /hat is created through social construction and 

dialogue" (Anderson & Goolishian 1992:29). 

Vanuit hierdie uitgangspunt leef mense en verstaan hul lewens deur sosiaal 

gekonstrueerde narratiewe realiteite wat aan hul ervarings betekenis gee en dit 

organiseer. Kotze (1994:32) som dit soos volg op: "Knowledge is negotiated 

meaning within the context of linguistic interaction". 

2.2 Narratief 

Narrative therapists are especially concerned with the wide 

social construction of attitudes and attributes, linking the 

individual not just to the family, but to powerful cullural 

discourses which constantly define how people should 

behave and think. 

(Pocock, 1995: 155) 

Die prim8re fokus van 'n narratiewe benadering in terapie is dat mense hul 

ervarings verwoord in stories. Op hierdie wyse gee mense deur interpretasie 

betekenls aan hul lewens en verhoudings: "If is through these interpretive acts 

that people give meaning to their experiences of the world. These interpretive 

acts render people's experiences of life sensible to themselves and to others. 
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Meaning does not pre-exist the interpretation of experience" (White 1998:1 ). 

Narratiewe terapie vind binne 'n gesprek plaas en in taal. Taal verteenwoordig 

nie die gespreksgenote se lewens nie, maar hul lewens word in taal 

gekonstitueer en gevorm. 

'n Storie is dus nie slegs 'n wyse waarop inligting oorgedra word nie, maar wel 

'n wyse waarop interpretasie geskied. Elke storie dra 'n sekere betekenis by tot 

die gebeure waarvan di! vertel (Ganzevoort 1993:277). Deur sy eie persoonlike 

storie te vertel sowel as die van betekenisvolle gemeenskappe waarin hy lewe 

word die verteller se verhaal verbind met die betrokke gebeurtenisse, 'n hele 

verskeidenheid mense, die lewensnarratief van die verteller asook sy persepsie 

van die toekoms. Dit maak van die verteller 'n besondere mens met 'n 

lewensverhaal - 'n verlede, hede en toekoms. 

Die opwinding wat die terapeut ervaar, word verskaf deur die uniekheid van elke 

kli~nt se verhaal. Oil betaken dat hoewel die terapeut as gevolg van sy ervaring 

altyd 'n sekere vooropgesteldheid he!, hy op so 'n wyse behoort le luister dat sy 

ervarings horn nie vir die volte betekenis van die kliGnt se ervarings afsluit nie 

(Anderson & Goolishian 1992:30). 

Die persoon wat behoefte aan berading het, is iemand met 'n problematiese 

lewensverhaal. In die pastorale proses staan die pastor die persoon by in die 

herskrywe van sy persoonlike verhaaL Verandering word ervaar waar 

narratiewe betrokkenheid ervaar word. Deur die vertel van verhale en die 

uiteindelike herinterpretasie en dekonstruksie van die kernverhaal, vind 

verandering plaas. Dit vind alles plaas binne die ruimte van narratiewe 

betrokkenheid. 

Die gesprek met 'n werklose of potensi91e werklose persoon moet met die 

nodige erns beje~n word. As terapeut is jy betrokke by sy verhaal. Jy staan nie 

objektief tot besluite nie, maar beweeg oor in sy gedagtewereld en op hierdie 

grondslag word die dialoog gevoer midde in die proses van gee en neem. 
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2.3 Pastoraat 

Pastoraat is die Evangelia van Jesus Christus in aksie, 'n ontmoeting wat 'n 

verandering teweegbring deurdat sorg in ta al ontstaan en gekokonstrueer word. 

Pastoraat staan oak bekend as sielesorg of poimeniek en almal word as 

sinonieme gebruik (Heitink 1979:68). Hier word drie vorme van pastoraat 

onderskei, naamlik onderlinge sorg wat beskou word as die mees basiese vorm 

van pastoraat, pastorale sorg wat grater vaardigheid vereis as eersgenoemde 

en dan pastorale terapie wat 'n meer intensiewe vorm van sorg daarstel as die 

vorige twee (De Jongh Van Arkel 1988:3). 

Omdat die pastoraat nie die enigste vak is wat ham met sorg besig hou nie, sluit 

dit oak aan by ander wetenskappe soos die mediese, psigiese en sosiale 

(Heilink 1~79:79). Oingemans (1986:21) noem hierdie aansluiting tussen die 

teologie en die sosiale wetenskappe "interdisciplinariteit". Hoewel elkeen van 

hierdie wetenskappe sy eie invalshoek, metodologi~ en ondersoekmetodes het, 

tree hulle tog in gesprek, is hul ondersoekmetodes tot mekaar se beskikking en 

kan dit met groot vrug wedersyds aangewend word. Daar is veral 'n sterk 

verband tussen die pastorale terapie en psigoterapie maar· die besondere 

identiteit van pastorale terapie mag nie uit die oog verloor word nie. 

2.4 Narraliewe pastorale terapie 

'n Narratiewe benadering in pastorals terapie behels 'n hermeneutiese proses 

waarin die pastor en die kli0nt poog om nuwe en altematiewe selfnarratiewe te 

kokonstrueer in die lig van die groter verhaal van God (Gerkin 1984:27). Dit is 

'n proses waar betekenis tussen die gespreksgenote sosiaal in en deur taal 

gekonstrueerword. Die pastor en klient het elk sy eie konstruksie en teologiese 

tradisie waaroor hulle in gesprek tree. Nie net die pastor en die kliAnt is in 

gesprek nie, maar die verhaal van God (Bybel) is hier die derde gespreksgenoot 

(Lauw 1993:205). Di! kan gese word dat daar 'n versmelting van verhale in 

terapie plaasvind. Die pastor, die klient en God se verhale word by mekaar 
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betrek om nuwe lewens~ en geloofsbetekenis te skep. God se verhaal word by 

die gesprek betrek deur die ander twee gespreksgenote. Dit bly dus hulle 

verhale oar God. 

Die pastor is mens saam met die kli0nt en het nie bevoorregte kennis nie. Hy 

dwing nie eensydige geestelike waarhede op die klient af nie en is nie 'n ekspert 

nie, maar betree die pastorale gesprek en neem daaraan deel as iemand wat 

oak 'n eie verhaal het (Gerkin 1984:27). Net socs die persoon met wie hy in 

gesprek tree, is die pastor se verhaal onkeerbaar op die tafel. As deelnemer 

word hy dee I van die gespreksgenoot se verhaal en verreken hy voortdurend die 

invloed van sy verhaal op die ander persoon se verhaal, asook op sy eie 

verstaan van God se verhaal. 

Dit beteken dat die pastor wel standpunt mag inneem, maar dat hy nie hierdie 

standpunt op die klient mag afdwing nie. Hy hou aan die Bybel vas, nie as 'n 

absolute objektiewe waarheid nie, en nie as die interpretasie nie, maar as 'n 

interpretasie. Nie net sy intellektuele verstaan van God is hierby ingesluit nie, 

maar oak die totaliteit van sy ervaring (Barbin, in Dill 1996:252). 

Volgens hierdie benadering wil die paslor nie voorskriftelik wees oar morele 

sake nie, maar eerder die kullurele en godsdienstige moraliteit van kliente 

respekteer. Dit gee wel ruimte aan die pastor om self, volgens sy eie morele 

konstruksie, te besluit hoe hy wil deelneem aan die kokonstruksieproses van 

moraliteit in terapie en hy hoef nie noodwendig met alles saam te stem nie (Dill 

1996:213) 

Die terapeutiese gesprek is gebaseer op wedersydse respek, begrip en 'n 

gewilligheid om te luister en bied die geleentheid vir beide partye om nuwe 

betekenis te skep en te ontdek. Die terapeutiese relasie is dus 'n soekende 

eerder as 'n verkondigende of aankondigende relasie, 'n sigbaarmaking in die 

gespreksgenote se gedrag van dit wat God reeds in hul harte bewerk het: " ... 

a relationship undertaken in the light of the gospel, not simply a statement of the 
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gospel" (Gerkin 1984:57). 

God se omhelsende liefde word gedemonstreer in 'n pastorale ontmoeting, wat 

in Sy teenwoordigheid plaasvind: " ... where Divine creativity holds us, hears us 

and nourishes us to growth"(Bohler 1987:67). Selfs al gaan die mens nie in op 

die ontmoeting nie en verwerp hy die genade, word die karakter van die 

ontmoeting deur God gehandhaaf. Nieteenstaande menslike ontrou, bly Hy 

liefdesgetrou. 

In die volgende hoofstuk word aandag gegee aan die ondervinding en gevolge 

van werksonsekerheid, werksverlies en werkloosheid as verskynsels in die 

samelewing. 
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HOOFSTUKJ 

DIE ONDERVINDING EN GEVOLGE VAN WERKSONSEKERHEID, 

WERKSVERLIES EN WERKLOOSHEID 

1 VORIGE NAVORSING VANUIT 'N MODERNISTIESE PARADIGMA 

Die navorsing wat reeds oor hierdie onderwerp gedoen is en waarna hi er verwys 

word, is onderneem vanuit 'n modernistiese siening waarvolgens die navorser 

in staat is om tot objektiewe wetenskaplike kennis en algemeen geldende 

waarhede te kom. Dit staan lynreg teenoor die postmodemistiese siening 

waaruit hierdie studie onderneem word en waarvolgens kennis sosiale 

konstruksies is en die onvoltooidheid van die navorser se denke en waarhede 

maarte goad besefword (Pieterse 1993:16). 'n Oorsig van die vorige navorsing 

op hierdie gebied word dus gegee, sander dat dit noodwendig my opinie of die 

''waarheid" verteenwoordig. 

1. 1 Algemeen 

Werkloosheid word beskryf as 'n proses van psigologiese oorgang wat die 

werklose se lewe vir 'n relatief kart tydperk kan be"invloed, of 'n wesenlike en 

langtennyn invloed op sy persoonlike en grater leefw~reld kan he. Na die eerste 

fase van afwagting en werksverlies volg die belewenis van werkloosheid en die 

proses van voortdurende soek na 'n ander betrekking. Die finale stadium van 

aanpassing en die aanvaarding van plaasvervangende werk bring 'n einde aan 

die ervaring waarvan die gevolge nog lank gevoel kan word (Bergh 1992:68). 
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1.2 Die betekenis van werk3 

Werk word beskryf as 'n fundamentele deel van 'n individu se identiteit, 

selfwaarde en algemene welsyn. Dit staan sentraal tot enige gesin se 

ontwikkeling en groei en is ook 'n bepalende faktor in die orde en kwaliteit van 

lewe in alle gemeenskappe (Bergh 1992:62-83). Om mens te wees en le werk, 

is onlosmaaklik deal van mekaar_ 

1.2.1 Werk as godsdienstige, morele en etiese verantwoordelikheid 

Die Bybelse perspektief op arbeid is dat geglo word dat God aan die mens 

gawes en talente gee wat hy kan ontwikkel en dat die mens geroep word om sy 

arbeid in diens van God te stel, waar di! 'n beroepsvervulling word (Duvenhage 

1983:5). Werk en die geleentheid om te werk is sentraal in die Christen se lewe, 

maak horn diensbaar aan sy Skepper en gee sy lewe sin. Thlagale (1993:10) 

beroep horn op die reg om te werk ten einde die mens se verantwoordelikheid 

teenoor God, die Skepping en sy medemens na te kom. 

1.2.2 Werk as bron van inkomste 

lnkomste uit werk maak dit moontlik om nie alleen in die werknemer en sy 

alhanklikes se lewensbehoefles te voorsien nie, maar bevredig volgens Bergh 

(1992:65) ook ho6r orde behoefles soos aanvaarding, status en sekuriteit. 

1.2.3 Werk as sosiale interaksie 

Volgens Uys & Marais (1991 :23) bring werk mense in kontak met mekaar en is 

dit 'n wyse waarop verhoudinge buite die gesin aangeknoop en in stand gehou 

kan word. Ontneming van die werksomgewing veroorsaak dikwels dat persona 

3 Werk word hier hanteer as loonverdienende werk in teenstelling met die werk. van 'n 
huisvrou as tuisteskepper. 
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geTsoleerd voel en nie meerdie vriendskappe wat by die werk gesluit is, in stand 

kan hou nie. Volgens Jaffray (1990:73) kan isolasie wat ontstaan as gevolg van 

die ontneming van sosiale kontak 'n geweldige emosionele impak he en mense 

van ondersteunende netwerke ontneem. 

1.2.4 Werk as aktiwiteit en kreatiwiteit 

Werk word gesien as voortdurende aktiwiteit wat skep en waarde toevoeg, 

kreatiwiteit ontwikkel en stimuleer. Dit bied nuwe ervarings, opwinding en 

avontuur wat ender meer deur nuwe uitdagings, opdragte, versoeke, 

selfopgelegde take, bemeestering en vordering bereik word (Francisco-la 

Grange 1991 :5). Dit bied die geleentheid om kennis, tegnieke en vaardighede 

te beoefen, te ontwikkel en daarmee te eksperimenteer. Harde werk gee 'n 

gevoel van tevredenheid. So oak laat inisiatief wal aan die dag gel9 is, 'n 

gevoel van sukses. Darenteen kan verveling afbrekend wees (MOiier 1991 :33), 

'n gevoel van nutteloosheid laat en die werklose op die lang termyn ontneem 

van sekere vaardighede, terwyl baie energie inwaarts in plaas van uitwaarts 

gekanaliseer kan word. 

1.2.5 Werk struktureer tyd 

Tyd word beskryf as 'n belangrike dimensie van werk en persoonlikheid. 

Beptanning van aktiwiteite bring orde in jou lewe, rig jou tyd en leefwyse en 

maak dissipline wat met ordening saamhang, deel van jou lewenstyl (Francisco

ta Grange 1991 :5). Vir die werklose is tyd dikwels nel 'n aaneenlopende proses 

wat nooit verander nie. Hy vind dit moeilik om tyd sinvol te struktureer en die 

take wat sy dag vul, skyn nutteloos te wees in vergelyking met dit wat horn besig 

gehou het gedurende 'n voile werksdag (Jaffray 1990:174). 
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1.2.6 Werk gee 'n gevoel van waarde 

Oil word beskou as 'n basiese strewe van mense om sinvolle lewens te lei en 

sekere doelstellings te veiwesenlik. Werk word gesien as sentraal in hierdie 

aspirasies en verwagtinge. Die mens wat nie werk nie, voe I nie net nutteloos as 

mens nie, maar ook teenoor die samelewing. Volgens Uys & Marais (1991 :23) 

bevorder werk 'n gevoel van eie waarde en gee 'n doelstelling aan die lewe. 

1.2. 7 Werk as uitdrukking van selfwaarde 

Vir die grootste gedeelte van die geskiedenis was die mens nog altyd 

gelykgestel aan wat hy doen. Volgens Francisco-la Grange (1991:5) bevredig 

werk die behoefte aan 'n besliste en herkenbare rolbesetting en die status wat 

dit aan die mens verleen. 

Volgens hierdie siening voorsien werk die mens van 'n eie profiel en persoonlike 

identiteit as burger van die land, gesinslid en bydraer tot die samelewing en 

ekonomiese sisteem_ Die behoeftes om waarde toe te voeg en persoonlik le 

ontwikkel word hierdeur bevredig, wat uiteindelik alles bydra tot 'n selfwaarde 

en selfagting omdat die werker in die werksiluasie presteer (Erasmus 1992: 1 ). 

Terwyl die jong mens wat homself in 'n bevredigende werksituasie bevind 

voortdurend ontwikkel en dit vir horn selfvertroue en algemene welsyn toevoeg, 

word die werklose jongmens hierdie geleentheid ontse (Winefield 1993: 150). 

1.2.B Werk as 'n opleidingsgeleentheid 

Ondervinding word opgedoen en vaardighede aangeleer tydens werkverrigting. 

Werk kan gesien word as 'n geleenlheid om jou beter toe te rus vir die 

arbeidsmark. lnterne opleiding geniet prioriteit by meeste organisasies wat 'n 

ho4 premie plaas op bekwame, geed opgeleide personeel. Dissipline, 
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gesagstrukture en streshantering in die werksplek kan 'n werknemerook sekere 

lewensvaardighede aanleer. Noer (1993: 15) beklemtoon ook die sekuriteit wal 

werksondervinding 'n werknemer bied deurdal dit lei lot praklykwysheid, idees, 

standpunte en planne wat weer die werknemer aanspoor tot innovasie in die 

bestaande werksituasie, of 'n verandering van werk deurdat hy toegerus word 

vir die behoeftes in die mark. 

2 DIE WERKNEMER EN WERKSONSEKERHEID 

Distress is experienced not only by the unemployed 

themselves, but more widely in the community, including 

many who are still working. 

(Taylor 1984:229) 

2.1 lnleiding 

Baie mense ervaar nie noodwendig die gevolge van werkloosheid nie, maar 

verkeer in angs en onsekerheid as gevolg van die afmetings wat werkloosheid 

aanneem. Die hoe werkloosheidsyfer het 'n verhoging in die algemene vlak van 

spanning en bekommernis oar die toekoms teweeggebring, terwyl baie 

werknemers wonder wanneer hUlle aan die beurt kom. Sander om die 

onbenydenswaardige posisie waarin die werklose horn bevind, nietig te ag, 

begeer hulle inlens dal die onsekerheid tot 'n einde sal kom, selfs al sou dil 

beteken dat hulle dan sou deel vorm van die werkloosheidstatistiek. Tenminste 

sou dit vir hulle sekerheid bring oor hul posisie asook oor die probleem waarop 

gekonsentreer moet word. Noer (1993:97) beklemtoon ook die onversadigde 

dors wat hierdie mense ervaar na inligting voor, tydens en na afleggings. 

Vervolgens word die effek van werksonsekerheid op werknemers, soos in die' 

literatuur beskryf, van nader beskou. 
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2.2 Afwagting en onsekerheid 

Die moontlikheid van werksverlies kan spanning veroorsaak reeds lank voor die 

bekendmaking of inwerkinglreding daarvan (Kaufman 1982: 95). Hierdie stadium 

met sy hoa vlak van sires kan die nadeligste tyd vir die werknemer wees 

wanneer hy worslel met 'n warboel negaliewe gedagtes wal hy mellertyd leer 

beheer. Sy aggressie rig hy nie teen die werkgewer nie en sy angs oor 'n 

onsekere toekoms verberg hy agter die hoop dat hy tog iewers 'n ander posisie 

sal vind (Ligtenberg 1995:43). Bergh (1992:69) verwys na die impakhiervan as: 

• ... disabling, like cancer, the threat to life and hope - you may live or die - if not 

now, perhaps later•. Ook Neer (1993:54) haal 'n werknemer aan wal hierdie 

onsekerheid treffend beskryf: •1 go home and I wonder at night am I going to be 

here tomorrow, the next day, or three days from now?". Volgens Lombard 

(1992:91) raak dit juis nou vir die werknemer belangrik om sy brief le ontvang 

sodat hy openlik oar die saak kan begin praat, en die onsekerheid iets van die 

verlede kan wees. 

2.3 Ontkenning 

Die bekendmaking deur 'n instansie dal daar op personeel vermindering besluit 

is, kan 'n groat hoeveelheid angs by die betrokke werknemers veroorsaak. Een 

van die wyses waarop die angs deur die werknemer hanteer kan word, is deur 

le ontken dat werkloosheid 'n probleem is, of dal di! hem hoegenaamd raak. In 

ontkenning word 'n wyse gevind om beheer te herstel, dreigemente uit te stel en 

'n mooi prenljie van die realileil le skilder (Kaufman 1982:95). 

2.4 Depressie 

'n Gevoel van magteloosheid wat oorgaan in depressie kan van werknemers 

besit neem wanneer hulle besef dat hulle uitgelewer is aan die beleidmakers en 

geen beheer het oar die besluit wat geneem word nie. So het 'n respondent in 
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'n ondersoek hierdie gevoelens treffend uitgedruk: •1t•s bound to happen to me 

sooner or later. I've lost my joy in work, my spontaneity• (Noer 1993:132). 

2.5 Dislojaliteit en demotivering 

Hierdie tydperk kan ook gekenmerk word deur 'n duidelike alname in lojaliteit en 

motivering van die werknemer. Brockner et al ( 1992: 418) het 'n duidelike 

verband aangetoon tussen werksonsekerheid en die bydrae wat die werknemer 

bereid is om le lewer. Dit kan natuurlik weer 'n effek h~ op produktiwiteit. 

Volgens Brockner et al (1994:397) staan die reaksies van werknemers ook nie 

las van hul persepsie oor die regverdigheid van die prosedure wat deur die 

werkgewer gevolg is nie. 

3 REAKSIE OP WERKSVERLIES 

Volgens Bergh (1992:68) ervaar die persoon wat sy werk verloor, net soos in 

ander gevalle van verlies, 'n bngoing sense of loss 1 in sy lewe wat verwerk moet 

word en gaan hy deur 'n proses van rou. Hoewel die ervaring in duur en 

intensitelt mag verskil, kan die volgende fases onderskei word: 

3.1 Skok 

Kaufman (1982:97) verwys na skok as die eerste reaksie op die nuus van 

werksverlies, maar dit word spoedig gevolg deur 'n afname in die spanning wat 

opgebou he\ in die tydperk van onsekerheid wat die nuus voorafgegaan het. 

Soos 'n werknemer wat verwag het dat hy sy werk sou verloor na lang maande 

se wag en onsekerheid op die nuus gereageer het: "/ knew it was coming ...... . 

for a year I hadnY been sleeping very well because I could see business falling 

off and knew they didn? need me. When I was finally laid off I stopped 

worrying ........ for a while anyway" (Powell & Driscoll 1973:18). 
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Oit gebeur dikwels dat die persoon die nuus probeer geheim hou en dit hanteer 

deur die mededeling daarvan aan die familie uit te stel, selfs ander werk begin 

soek of die verskoning gebruik dat hy in elk geval van plan was om te bedank. 

Volgens Taylor (1984:230) kan die skok veroorsaak dat hy verward voel en kan 

dil oak gepaard gaan met onverklaarbare hoofpyn, slapeloosheid en spanning. 

3.2 Ontkenning 

"Dit kan nie met my gebeur nieH. Hierdie vorm van ontkenning deur die persoon 

nadat hy die nuus van werksverlies verneem het, kan beskou word as 'n 

verdedigingsmeganisme waardeur hy vir homseff vertel dat niks werklik verander 

het nie. Taylor (1984:230) is van mening dal hierdie fantasie vanselfsprekend 

nie lank sal duur nie en gesien kan word as die begin van die leerproses. 

3.3 Opsland 

Noer(1993: 131) beskou uitdrukkings soos: "Its notfair", 'I canYactout my anger 

and rage•. 'I resent those who stayed" in hierdie lase as 'n uitdrukking van 

opstand en woede. Hierdeur gee die persoon te kenne dat hy ten minste nou 

die realiteit hiervan insien wat weer aanleiding gee tot 'n totale gevoel van 

magteloosheid. Sy sterkste emosie is dat hy onregverdig behandel is en dat hy 

ondanks sy insette en lojaliteit socs 'n uitgediende voorwerp vervangbaar 

geword het - soms deur mense, soms deur tegnologie, maar altyd om 

ekonomiese redes (Ligtenberg 1995:43). 

3.4 Onderhandeling 

Die persoon wat sy werk verloor het, kan op hierdie stadium begin om met 

homsell, sy werkgewer en selfs mel God le onderhandel. Hy vertel homself wal 

hy anders sal do en indien hy net weer die geleentheid, 'n twee de kans, kon kry. 

Met die werkgewer word onderhandel oar beter voorwaardes en hy meet 
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homself aan die wat die aflegging "oorleef' het (Noer 1993: 132). Ook God word 

nog 'n geleentheid gevra en word beloftes gemaak wat daarop dui dat die 

werklose aanvaar dat hy iewers fouteer het en dat dit die rede vir sy aflegging 

is. 

3.5 Depressie 

Hierdie stadium kan gekenmerk word deur gedagtes dat die persoon sy werk 

verloor het omdat hy nie goed genoeg was nie (Noer 1993: 132), welke 

negatiewe gedagtes in sy gemoed bevestig word indien hy lank sukkel om 'n 

ander werk te kry. Hy beskou homself as 'n mislukking wat as gevolg van 

onbekwaamheid sy vorlge werk verloor het en voel verwerp omdat sy 

werksaansoeke herhaaldelik misluk. Oit kan lei tot meer angstigheid, depressie, 

frustrasie en uiteindelik totale apatie (Lombard 1992:88). 

3. 6 Aanvaarding en aanpassing 

Aanpassing kan begin sodra die werklose aanvaar dat hy uit die sisteem is, die 

werklikheid in die oe kyk en ongeag die feit dat niks verander het nie, die 

hulpbronne binne, sowel as buite homself, ontdek. Oit sat horn in staat stel om 

die situasie op 'n realistiese wyse te benader. Aanvanklik kan hy net klein 

treetjies gee, maar dit verteenwoordig die eerste stappe in die proses om beheer 

te herwin en weer met selfvertroue groter besluite te neem. 

4 DIE GEVOLGE VAN WERKLOOSHEID 

Studies in verskeie dissiplines het getoon dat die effek van werkloosheid oor 'n 

wye area strek. Daar word verder algemeen saamgestem dat werksverlies 

spanning veroorsaakwat uiteinde1ik kan lei tot fisiese en psigiese ongesteldheid 

asook sosiale en psigologiese probleme. Hoewel hierdie stresverwante 

simptome reeds sigbaar kan wees wanneer die persoon in atwagting verkeer of 
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net nadat hy die nuus vemeem het, hou 'n toename in die probleme direk 

verband met die tyd wat werkloosheid voortduur. 

4.1 Werkloosheid en fisiese en geestelike gesondheid 

Dit wil voorkom of werksverlies in sekere gevalle 'n wesenlike invloed op die 

fisiese en geestelike gesondheid van die werklose persoon kan h6. Volgens 

Brenner (1973) het werkloosheid 'n duidelike eflek op en verwantskap met 

psigologiese ongesteldheid. Die toename in stres het 'n uitwerking op die 

toename in hartsiektes, lewersiektes, alkoholverbruik en gevolglike 

lewensverwagling. Jaffray (1990: 175) het oak tekens van selfmoord, depressie, 

slapelocsheid en rusteloosheid by werklose mense gevind. Hierby kan nog 

gevoeg word hoe bloeddruk, verhoogde gebruik van verdowingsmiddels, lus

teloosheid, gebrek aan konsentrasie (MOiier 1991:33) asook die toename in 

toelatings tot psigiatriese inrigtings (Kaufman 1982:53). 

Psigologiese en fisiese wanfunksies kan ook manifesteer in die afname van 

moraal, setfvertroue en selfwaarde en die toename in selfblaam (Lombard 

1992:88). Werklose jongmense is oar die algemeen minder aanpasbaar as hul 

tydgenotewal in 'n beroep slaan (Winefield 1993: 148). Werk lose manse verloor 

hul persepsie van tyd (Jahoda 1982:83), hel nie veel om le doen nie of ervaar 
1n gebrek aan energie om eniglets te doen. Benulting van vrye tyd word egter 

emstig aan bande gel~ as gevolg van 'n tekort aan geld, aangesien die meeste 

ontspanningsaktiwiteite geld kos. Die gevoelens van onbevoegdheid maak dit 

net moeiliker om 'n posisie by 'n ander werkgewer te vind. Verder projekteer 

hulle as gevolg hiervan 'n swak selfbeeld wat hulle 'n onaantreklike keuse vir 

werk maak (Winefield 1993: 158). Voortdurende verwerping dien weer om 

hierdie gevoelens le beveslig (Bergh 1992:71). 

Die fisiese en psigologiese gesondheid van 'n gesin sowel as die gesinslede kan 

gekoppel word aan werk (Bergh 1992:73). Dd verskaf 'n gevoel van sinvolheid 
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en daarsonder is magteloosheid, selfvervreemding, isolasie, betekenisloosheid, 

angstigheid, stremming en 'n allesoorheersende gevoel van moedeloosheid 

merkbaar (Erasmus 1992:1, Liglenberg 1995:34). Vir die mens beleken 

werksverlies dikwels ook die verlies van moontlikhede tot dankbaarheid, 

lewensvreugde en arbeidsvreugde deurdat die sin en doel van die lewe 

daardeur geraak word. 

4.2 Werkloosheid as sosiale verskynsel 

Werkloosheid en die meegaande finansitMe nood kan een van die mees 

stresbelaaide situasies wees wat 'n gesin moet hanteer. Die invloed daarvan 

op die gesin as sisteem kan verreikend wees. 

Volgens Venter (1991:30) ervaar nie-werkende gesinslede 1n mindere gevoel 

van trots, lojaliteit, vertroue en respek teenoor die gesinsisteem, 'n swakker 

gevoel van bevoegdheid in terme van hul funksionering as 'n gesin en in die 

algemeen 'n swakker gevoel van gesinsterkte en probleemoplossingsvaar

dighede. 

Zeelie (1989:177) beklemloon die lei! dal gesinne log in 'n krisis van 

werkloosheid sinvol kan aanpas sander dat gesinsverhoudinge geskaad word, 

hoewel hul minder effektief in huweliks- en gesinsfunksionering is. Oak Jaffray 

(1990:174) is van mening dat die krisis gesinne nader aan mekaar kan bring. 

Gericke (1995:267) bevind dat die man-vrou en ouer-kind subsisteme versterk 

behoort te word vir ondersteuning tydens hierdie krisis. Kommunikasie moet oak 

aandag genie! aangesien gesinslede maklik kan verval in onbetrokkenheid en 

dan neig om by vriende en instansies buite die sisteem in te skakeL Hierdeur 

word gedragskontrole binne die gesin negatief beinvloed, dissipline verswak 

merkbaar en geweld kan selfs voorkom. 
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Die gebrek aan geld het verreikende gevolge vir die gesin en kan 

verantwoordelik wees vir baie van die simptome wat met werkloosheid gepaard 

gaan. Jaffray (1990:175) beklemtoon dat slapeloosheid, depressie en fatalisme 

gekoppel kan word aan die gebrek aan geld. 

Vir die breadwinner beteken werldoosheid dat hy nie meer in sy gesin se 

lewensbehoefles kan voorsien of sy finansiele verpligtinge kan nakom nie wat 

dan verder spanning veroorsaak en 'n gebrek aan roeline en struktuur 

teweegbring. In sommige gevalle vind werklose mense dit selfs moeilik om 

basiese items soos voedsel, klere en behuising te voorsien (Cawker 199:20). 

Die onsekerheid oar hoe lank die situasie gaan voortduur maak dit nodig dat 

moeilike besluile geneem moet word wat die hele gesin kan raak. Die 

huisverband, die besluit om 'n motor te verkoop of 'n kleiner motor aan te skaf, 

die aanwending van gratifikasie, asook besluite oar die kinders se opleiding en 

toekoms moet aandag genie! (Taylor 1984:230). 

Werksverlies kan sosiale isolasie, eensaamheid en verveling veroorsaak (MOiier 

1991 :33-55), asook 'n afname in sosiale status wat meestal gekoppel word aan 
1n werksposisie en finansit!!le vermaens. Dit gee die more el van die breadwinner 

en die gesinslede 'n knak. 

Werkloosheid van die breadwinner kan verder 1n slag vir sy manlike rol en 

identiteit as hoofvoorsiener wees. Die gesinslede kan nie meer hul rolle vervul 

nie. Dit werk verder negatief in op eutoriteit en dissipline in die gesin deurdat 

die broodwinner met geveelens van onloereikendheid, magteloosheid, 

spanning, agressie, depressie en angs worstel wat weer kan aanleiding gee tot 

'n verswakking in die geloofsverhouding (O'Brien 1986: 192) en 

huweliksverhouding asook tot egskeiding, kindermishandeling (Erasmus 

1992:1), misdaad (Jahoda 1982:44) en jeugmisdaad (Riegle 1982: 1113). 
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Kinders se reaksie op werkloosheid hang in 'n groot mate saam met hul ouers 

se optrede en die invloed wat dit op die huweliksverhouding het (Visser 

1991 :39). Hulle beskou hulself as sosiaal uitgesluit, word ongelukkig, buierig 

en liggeraak met 'n lae selfbeeld (Visser 1991 :40) en ervaar swak ontwikkeling 

en konsentrasie op skoolgebied. 

Wanneer die gesin liefdevolle ondersteuning verleen, kan dit ook gebeur dat die 

simptome wat hierbo genoem is, nie eerste by die werklose voorkom nie, maar 

wel by die ander gesinslede. Die emosionele koste van simpatie en 

aanmoediging en die dra van hierdie las in stilte om die probleem nie te vererger 

nie, kan die spanning op die gesin onhoudbaar maak en veroorsaak dat die 

probleem by ander gesinslede op 'n ender wyse manifesteer. 

Werk is noodsaaklik vir die belewing van menswaardigheid in 'n lewe waarin 

daar na kwaliteit gestreef word. Oaarsonder verarm nie alleen die werklose nie, 

maar ook diegene wat vir horn belangrik is en die gemeenskap waarin hy ook 

ander rolle as die van breadwinner het. Dit maak sy lewe onvolledig en beroof 

ham van die geleentheid om sy brood met waardigheid te verdien. 

5 WERKLOOSHEID VANUIT 'N POSTMODERNE PARADIGMA 

Binne 'n modemistiese paradigma word altyd gesoek na ware kennis en die 

regte oplossing. Ons het hier te doen met bevoorregte kenners wat hul ekspert 

kennis met ander moet deel. Die gevolge hiervan is dat 'n diskoers voorgehou 

word as die waarheid en dat mense aangemoedig word om hulle daaraan te 

onderwerp, wat weer kan lei tot gevoelens van mislukking. Dal die man die rol 

van hoofbroodwinner in die gesin moet bekleA is 'n diskoers wat kultureel 

ingebed is en 'n verwysingsraamwerk. voorsien waaruit interpretasie en 

betekenis deur middel van taal geskep word. Ervarings van ontoereikendheid 

en magteloosheid omdat hy as werklose nie aan die verwagtinge van die 

gemeenskap voldoen nie, kan weer 'n negatiewe invloed op die werklose man 
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se idenliteit hA. 

Va nu it die postmoderne diskoers en meer spesifiek die sosiale-konstruksieteorie 

word die ervaring van werksonsekerheid, werksverlies en werkloosheid beskou 

as 'n unieke ervaring eie aan die betrokke persoon en sy belewenis daarvan. 

Daar is geen feite of waarhede nie en veralgemening is nie moontlik nie, omdal 

mense se ervarings nie net in duur en intensiteit kan verskil nie, maar ook in 

totalileit. Binne hierdie paradigma word verskillende perspekliewe op die 

situasie van werksverlieS en werksonsekerheid erk.en en word ruimte geskep vir 

meerdere realiteite. Daer word volledig na hierdie manse geluister omdat elk 

van hulle se mening belangrik is. Oaar bestaan nie 'n regte oplossing nie, maar 

verskillende lewensverruimende alternatiewe (Dill 1996:213). 

Die volgende hoofstuk bied 'n bespreking van die narratiewe metafoor en die 

toepassing daarvan binne die pastorals beraad. 
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HOOFSTUK4 

DIE NARRATIEWE METAFOOR 

Stories do not function as a reflection of life or as a mirror of 

life - instead, the narrative metaphor proposes that persons 

live their fifes by stories - that these stories are shaping of 

life; that they have real, not imagined, effects - and that 

these stories provide the structure of life. 

(While 1991:123) 

NARRATIEF EN IDENTITEIT 

Die narratiewe metafoor lei die pastor om oor mense se lewens te dink as 

verhale en met hulle saam te werk sodat die belewenis van hulle lewensverhale 

as betekenisvol en vervullend ervaar sal word. 

Stephen Crites was in 1971 een van die eerste persona wat aangedui het dat 

'n mens se lewe in storievorm ervaar word: " ... the formal quality of experience 

through time is inherently narrative" (Crites, in Lester 1995:28). Soos ons as 

manse onsself, asook die wereld waarin ans woon oor tyd ervaar, organiseer 

ans, ans ondervindinge en kry dit vir ans betekenis in ans eie verhaal: "To know 

a person's full narrative therefore, is imperative when trying to make sense of 

any person's //fe situation" (Lester 1995:28-29). 

'n Storie is nie bloot 'n wyse om inligting oor te dra nie, dit is 'n wyse van 

interpretasie (Ganzevoort 1993:277), waardeur ons ondervindings betekenis 

verkry (White & Epston 1990:10). Mense vertel nie bloot stories of illustreer hul 

lewens by wyse van verhale nie, maar vind hul identiteit ln hierdie verhale. Nie 

alles wat met ons gebeur word in ons verhale opgeneem nie. Elkeen van ons 

interpreteer verskillend wanneer ons selektief reageer op die gebeure wat 
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voortdurend in ans omgewing plaasvind: "Those to which we attend become the 

experiences that we incorporate in stories' (Lester 1995:30). 'n Narratief is dus 

nie 'n objektiewe realiteit nie, maar 'n interpretasie van ans ervarings {Friedman 

& Combs 1996:33). 

Terwyl ens deur die lewe beweeg word nuwe ondervindings nie alleen in ens 

stories opgeneem nie, maar vorm dit oak ans lewensnarratief. Ons identiteit 

word stapsgewys gevorm terwyl ons, ans ondervinding in verhale omsit en 

daardie stories met ans lewensnarratief inlegreer: "A story binds the self 

together, asserts and enhances a person's identity" (Robertson 1990:38). 

Ons persoonlike stories sowel as die van die betekenisvolle gemeenskappe 

waarin ans leef, vorm 'n netwerk waardeur sin en betekenis aan ans bestaan 

verleen word. Eie identiteit staan nooit in isolasie van omringende 

gemeenskappe nie. Die groter sisteem, omgewing en kullurele, sosiale en 

religieuse konleks waarbinne 'n mens beweeg, het 'n beduidende invloed op sy 

lewensnarratief en vorm onlosmaaklik deel van horn. 

2 NARRATIEF EN TYO 

Menslike akliwiteit is allyd tydelik, daarom is die menslike bewussyn 'n kontinue 

stroom van reaksie op die wereld wat ons omring (Lester 1995:32). 

'n Persoon se lewensnarratief word saamgestel uit stories oor die verlede, hede 

en toekoms. Omdat alle verhate so 'n verlede (begin), hede (middel) en 

toekoms (einde) hat, word die interpretasie van huidige gebeure net soveel deur 

die toekoms gevorm as wat dit deur die verlede bepaal word (White & Epston 

1990:11). 
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2.1 Die verlede 

Omdat 'n mens se verlede die basis vorm van jou hede, maak dit jou 

verledestorie baie belangrik. Crites (in Lester 1995:33) stel dit soos volg: "The 

self comes into existence only to the extend that it can be re-collected out of the 

past". 'n Mens se persepsie van "self' het dus nie sy oorsprong uit niks of vanuit 

die menslike verbeelding nie, maar vind sy wortels in die mens se verlede. 

Wie is ek? My verlede-storie, geskep deur gebeure wat ek onthou, gee my 

grond om 'n "geintegreerde self' le he. Lester (1995:33) skryf: "Memory gives 

us access to past occurences that are collected and organized into a na"ative. 

From our memories develops a life story that provides the context for a sense 

of personal identity in the present•. 

2.2 Die hede 

Die hede staan sentraal in die narratief omdat dit die perspektief bepaal van 

waaruit ans die verlede neem en binne die geheel plaas: "The present is the 

point from which an "I" is remembering, assessing and organizing a history" 

(Lester 1995:34). Die belangrike proses waarin 'n persoonlike idenliteit gevorm 

en toege~ien word, beinvloed enersyds en word andersyds bernvloed deur die 

kernstorie. 

Enige huidige ondervinding word be"invloed deur 'n mens se bestaande Storie. 

Die mens se lewensnarratief bepaal sy inlerpretasie van nuwe inligting, asook 

van elke ondervinding. Die gebeure in 'n mens se hede kan ook 'n effek h€! op 

hoe hy sy verlede herwin. Lester (1995:34-35) stel dit soos volg: "The I who 

naffates our story about the Hme" who is the central figure in the narrative may 

at any time restructure the na"ative on the basis of a current experience. New 

information can lead to a new frame of reference and an interpretation of past 

events". 
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2.3 Die toekoms 

Mense is dus interpreterende wesens wat nie alleen die huidige situasie 

interpreteer nie, maar ook vasgevang sit in die stories van die verlede en die 

verwagtinge vir die toekoms. 

Elke mens se verhaal het benewens 'n verlede en 'n hede, oak 'n toekoms. Die 

inhoud van toekomsverhale dra beide by tot, en is oak 'n uitdrukking van 'n 

mens se hoop en verwagting of gebrek daaraan. Die menslike bewussyn vorm 

die verlede-storie, integreer dit met die huidige situasie en skep die geleentheid 

om 'n toekomsverhaal le ontwikkel. Hierdie projeksies loop hand aan hand met 

die mens se verlede- en hede-stories om sodoende 'n lewensnarratief le 

ontwikkel wat uit al drie die dimensies van tyd bestaan (lester 1995:35). 

lnligting uit die verlede en hede bepaal 'n mens se verwagtinge en doelwitte vir 

die toekoms. 'n Mens se toekomsstorie lewer 'n wesenlike bydrae tot die inhoud 

van sy lewensnarratief. Hy is nie net homself nie, maar word nog meer homself 

deurdat hy vorm gee aan die nog onbewuste self deur die toekomsverhaal wat 

hy konstrueer. Sy identiteit word nie net beinvloed deur sy verlede waaraan hy 

vashou nie, maar ook deur die toekoms waarin hy glo. White (1996:61) verwys 

hiema as 'n keuse watons uitoefen: " ... to be other than who we were". 

3 NARRATIEWE TERAPIE 

Therapy provides opportunity for development of new and 

different narratives. 

(Anderson & Goolishian 1992:30) 

Mense gee betekenis aan hul lewens en verhoudings deurdat hulle, hul 

ervarings verwoord in stories. Die blote oorvertel daarvan gee vorm aan hul 

lewens en verhoudinge: "It is in the performance of an expression that we re-
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experience, re-live, re-create, re-tell, re-construct and re-fashion our culture· 

(Bruner in Strydom 1996:37-38). 

Oit is wanneer hierdie lewenstorie of narratief problematies raak, dat mense 

berading verlang. Die probleme wal die persoon ondervind is gewortel daarin 

dat hy in konflik is mel sy lewensnarralief. die storie wal hy oor homself het of 

wat ander oar horn het, verteenwoordig nie sy huidige lewensstorie nie. Die 

resultaat waarna gestreef word is die identifikasie en generering van 

alternaliewe verhale wat horn in staat sal stet om nuwe betekenisse te skep, wat 

weer nuwe moontlikhede meebring, nuwe moontlikhede wat vir horn grater 

waarde, meer bevrediging en meer belofte inhou (White en Epston 1990:14). 

Mense basil 'n ryk skat van belewenisse, slegs 'n breukdeel waarvan op enige 

tydstip verhaal en uitgedruk kan word. 'n Groot deel van hierdie belewenisse 

val noodwendig buite die dominante verhale oar hul lewens en verhoudinge: "··

there are always feelings of lived experience not fully encompassed by the 

dominant story• (Bruner in Strydom: 1996:37). Daardie aspekte van 

belewenisse wat buite die dominante verhaal val, bied 'n ryk en vrugbare bron 

vir die skepping of herskepping van altematiewe verhale_ 

3. 1 Dekonstruksie 

Om die alternatiewe stories na vore te bring en die kli&nl by le staan, maak die 

pastor in narratiewe terapie van dekonstruksie gebruik. Dekonstruksie is 'n 

manier van luister. Daar word nie net geluister na wat die kliSnt se nie, maar 

oak na dit wat nfe ges~ word nie. Oekonstruksie dien ook as 'n oorkoepelende 

term vir die prosesse waartydens die probleem ondersoek en geanaliseer word, 

unieke uitkomste (Hunique outcomesH) daargestel word en alternatiewe stories 

geskep word deur "re-authoring• (Lester 1995, White & Epston 1990). 
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Terwyl geluister word na die kli~nt se probleem en sy ervaring daarvan begin 'n 

proses waardeur die probleem van die kli~nt losgemaak word. Die 

ekstemalisering van gesprekke word bewerkstellig deur die klient aan te moedig 

om die uitwerking van die probleem op sy lewe te verwoord. Die vertelling kan 

die uitwerking op sy emosionele welsland, verhoudinge, sosiale en werksfere 

insluit sowel as die 18 van besondere nadruk op die neerslag wat dit op sy 

persepsie van horn self en sy verhoudinge het. Die beskrywing van die probleem 

wat ge-eksternaliseer is, is vloeibaar en aan prosesse onderworpe. Dil is egter 

belangrik dat 'n gemeenskaplik aanvaarde beskrywing van die probleem gevind 

word. 

Hierna word die kliant genooi om die uitwerking van hierdie persepsies op sy 

lewe, insluitend sy interaksies met ander persone, te skets. White (1991:126) 

se: "As a person becomes engaged in these externalizing conversations they 

experience a separation from and an alienation in relation to these stories. Now 

they are free to explore alternative and preferred knowledges of who they might 

be"_ 

Na gelang die kliAnt homself distansieer van die dominante verhaal wat sy lewe 

konstitueer, word dit toenemend moontlik om homself te orienteer ten opsigte 

van aspekte van sy ervaring wat hierdie kennis weerspreek, en kan die invloed 

van die klient op die lewe van die probleem na vore kom. White verwys na 

hierdie ervarings wat buite die dominante storie le as unieke uitkomsle ("unique 

outcomes"): "They provide a gateway to what we might consider to be the 

allemative territories of a person's life" (White 1991: 127). Unieke uitkomste is 

altyd teenwoordig in mense se lewens, dit Ill egter nie op die oppervlak nie, 

omdat dit as onbelangrik beskou is. Oil sluit egter 'n geheel van emosies, 

ervarings, gedagtes, aksies, ensovoorts in wat 'n verlede, hede en toekoms het, 

maar nle geakkommodeer is in die huidige storie nie. 
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In die proses waartydens gebeure wat as unieke uitkomste kan dien, 

geTdentifiseer word, is dit belangrik dat die persoon wat vir berading aanmeld, 

aangemoedig word om hierdie gebeure te evalueer en betekenis daaraan te 

gee. Die identifisering van uni eke uitkomste en die mate waarin daarin geslaag 

word om die unieke uitkomste in 'n alternatiewe storie le omskep, maak persona 

bewus van hul vermoe om weersland le bied teen die probleem (White & Epston 

1990:63). In hierdie proses speel verbeelding 'n groat rol. 

Die oorvertel van sy ervarings vereis dat die klii:!lnt aktief betrokke sal wees by 

die herorganisasie van sy ervaring op elke moonllike wyse. Dit skep 'n proses 

waarin die kli~nt tegelyk akteur en toeskouer is, wat meebring dat nuwe keuses 

vir die kliant ontstaan aangaande sy beskrywing van homself en ander asook 

van die verhouding tussen hulle. 

Om hierdie proses te fasiliteer word gebruik gemaak van die "Landscape of 

Action questions" en "Landscape ofldentity questions". Die doe I van Landscape 

of Action quesfions"is volgens White (1991 :127): • ... to encourage persons fo 

situate unique outcomes in sequence of events that unfold according to particular 

plots" en "Landscape of Identity questions" se doe I is: " ... to encourage persons 

fo reflect on and to determine the meaning of the developments that occur in the 

Landscape of Action". "Landscape of Action questions" verwys na die verlede, 

hede en toekoms. Dit is effeklief in die voortbring van allernatiewe wat oar die 

voile spektrum van tyd strek. "Landscape of Identity questions" moedig die klient 

aan om ontwikkelinge socs dit ontvou gedurende die vorige vrae, le ondersoek 

en le kyk wat dit mag inhou: "/I encourages the articulation and the pet1ormance 

of these alternative preference, desires, personal and relationship qualities and 

intentional states and beliefs and this culminates in a revision of personal 

commitment in life' (White 1991:131). 
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Namate die persona reageer op hierdie vrae raak hulle betrokke in 'n proses 

waar hul ervarings en lewens as't ware herbeleef en oorvertel word. Uit die 

voortdurende heen en weer beweeg tussen die slelle vrae word altematiewe 

kennis van die persoon en sy verhoudinge "gebore" deurdat 1n altematiewe 

wyse van leef en dink vir horn beskikbaar raak. Anderson & Goolishian 

( 1992:30) s6: "The development of new meaning relies on the novelty and the 

newness"'. Uit die gesprek waarin die pastor 'n sentrale rol vervul, vloei dus 

nuwe idees en betekenisse voort terwyl 'n alternatiewe storie tot stand kom, 'n 

verhaal wat die persoon self sy eie maak . 

3.2 Die posisie van "not knowing" 

Om hierdie spesiale pastorale gesprek le bewerkstellig, vereis dat die pastor 'n 

posisie van "not knowing• sal inneem. Dit beleken dat die pastor se oplrede en 

houding uitdrukking sal gee aan 'n behoefle om meer te weel aangaande wal 

gese word. Die pastor "weer' nie "a priori" wat die bedoeling van enige 

handeling is nie, maar maak staat op die verduidelikings wat die klient verstrek, 

omdat hy die kli~nt as die ekspert beskou. Deur te leer, nuuskierig le wees en 

die klient se verhaal met erns te beje~n. vergesel die pastor die klient in 'n 

gemeenskaplike verkenning van die kli~nt se begrip en ervaring asook die 

ontwikkeling van nuwe idees en betekenis (Anderson & Goodlishian 1992:30). 

Die terapeut het wel kennis van die terapieproses, maar nie van die klient se 

lewe nie. 

3.3 Taal 

Burr (1995:43) se: "Language is the crucible of change, both personal and 

socia/H_ Deur taal word ons leefw~reld en dit waarin ons glo gekonstrueer: 

"Language does not mirror nature, language creates the nature we know• 

(Anderson and Goolishian 1988:378). 
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Kennis waarop sosiaal ooreengekom word, verander voortdurend. Oaar is geen 

vooralbetekenis versteek in enige verhaal nie (Friedman & Combs 1996:31). 

Taal is dus nie inherent positief of negatief nie, maar verkry waarde deur die 

betekenis wat daaraan geheg word. Betekenis word geskep deur konteks en as 

gevolg van die dinamiese aard daarvan, verander taal voortdurend. 

Dekonstruksie word gebaseer op die veronderstelling dat 'n teks nie 'n enkele 

betekenis het nie, maar dat van dieselfde teks 'n verskeidenheid van 

betekenlsse gegenereer kan word. Dekonstruksie maak gebruik van die 

teenstrydighede en weersprekings in die teks om alternatiewe en verborge 

betekenisse, wat voorheen as sekonder en onbelangrik beskou is, na vore te 

bring (White 1991: 127). 

Verandering, ongeag of dit 'n verandering in siening, verhouding, gevoel of 

selfwaarde is, behels 'n verandering in taal (Friedman & Combs 1996:29). Taal 

en gedagtes kan nie geskei word nie omdat taal die basis van al ons gedagtes 

vorm: "It provides us with a system of categories for dividing up our experience 

and giving it meaning, so that our very selves become the product of language• 

(Burr 1995:44). 

3.4 Diskoers 

Opinies of sieninge van 'n saak waaraan die pastor of k1i~nt mag vashou kan 

beskou word as die manifestasie van diskoerse wat nie sy oorsprong in die 

persoon se eie belewens het nie, maar kultureel ingebed is. Die identiteit, 

begeertes, vrese, liefdes en afkeure, alles waaroor die pastor of die kliant dink 

of praat word gekonstrueer deur taal. Die diskoers voorsien 'n 

verwysingsraamwerk van waaruit interpretasie en betekenis deur middel van taal 

geskep word (Burr 1995:57-59). Diskoerse oefen 'n groot invloed uit op die 

keuse van lewenservaringe wat vertel word en op die wyse waarop dit vertel 

word. Dit geld vir sowel terapeute as hulle kli~nle (Friedman & Combs 1996:43). 
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Binne die narratief word kulturele en individuele ervaringe dus binne 'n 

verstaanbare raamwerkgeplaas {Pare 1995:7). Bruner(1987:15) se: "Narrative 

immitates life, life immitates narrative". 

3.5 Diskoers en mag 

Burr (1995:34) s6: "Discourses are embedded in power relations•. Ons kan 

mag uitoefen deur te verwys na diskoerse wat die konteks skep waarbinne ons 

handelinge in 'n aanvaarbare lig gestel kan word. 

Volgens Foucalt (1979) is mag nie iets wat sommige mense besit en ander nie, 

maar is dit die uitwerking van diskoers. Om mag uit te oefen, is om die wereld 

of 'n persoon so te definieer dat jy toegelaat word om te doen wat jy wil. 

Wanneer ons iets op 'n besondere wyse definieer of voorstel, skep ons 'n 

besondere 'kennis'. Hierdie skeppingsvermoA het mag tot gevolg. Vir Foucalt 

is kennis mag oor ander, die mag om ander te definieer. 

Die diskoerse van 'n samelewing bepaal watter kennis as waar, reg of behoorlik 

in daardie samelewing beskou word. Diegene wat die diskoers beheer, beheer 

derhalwe ook kennis (Friedman & Combs 1996:38). Mag het dus 'n invloed op 

hoe kennis geskep word en op die onderdrukking en marginalisering van 

allernatiewe kennis. 

Omdat ans subjekte van hierdie mag van kennis is, word ons beoordeel, 

veroordeel en geklassifiseer deur ans handelinge en bestern tot 'n bepaalde 

wyse van lewe of sterwe. Ons is derhalwe subjekte van die funksies van die 

ware diskoerse wat die draers is van die spesifieke uitwerkings van mag 

{Foucalt 1980:94). 
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Binne die narratiefword die uitoefening van mag in die lewe van 'n persoon wat 

werksonsekerheid ervaar bevraagteken en gedekonstrueer (Kotze 1994:44). 

Die gedagte is dat hierdie persone altematiewe sal ondersoek en bemagtig sal 

word om op te staan teen 'n !ewe van onderdrukking en misbruik en 'n posisie 

sal inneem wat getuig van sterk.te en selfrespek. 

Vervolgens word beweeg na die narratiewe belrokkenheid met die deelnemers, 

hul verhale van werksonsekerheid en werksverlies asook die ontdekking van 

nuwe en al!ernatiewe selfnarratiewe. Die rol wal kulturele diskoerse en 

magmisbruik speel, word ook deeglik verreken. 
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HOOFSTUK5 

WERKSONSEKERHEID EN NARRATIEF 

INLEIDING 

Oor 'n tydperk van twee maande wat hul diensbeaindiging voorafgegaan het, is 

verskeie terapiegesprekke vanuit 'n narratiewe betrokkenheid met die 

deelnemers gevoer. Die doel van die navorsing was om 'n verandering teweeg 

le bring: "If an action research project does not make a difference, in a very 

specific way, for practitioners and/or their clients, then ii has failed to achieve its 

objectives" (Stringer 1996: 11 ). Die voorkeure van die deelnemers self he! egter 

hier die deurslag gegee. 

Die verhale was duidelik die van die deelnemers self en uiters persoonlik. Ek 

kon nie voorspel wat die resultaat sou wees nie. Saam met elke deelnemer het 

ek stapsgewys deelgeneem aan die skryf van sy unieke verhaal: "This is very 

different from developing a goal and then finding experiences to support ii" 

(Friedman & Combs 1996:88). 

Ek wou die betekenis wat die deelnemers se verhale vir hulself gehad het, 

verstaan. Daarom moes ek die rug keer op enige 'ekspert' filters wat tot 

diagnostiese aannames kon lei. Ek moes probeer om myself in hulle skoene te 

plaas en vanuit hulle perspektief te verstaan wat hierdie ervarings vir hulle 

beteken het. Om le verstaan moes ek luister - met gefokusde aandag, geduld 

en belangstelling waarsonder 'n wedersydse verhouding van respek en vertroue 

nie moontlik sou wees nie (Friedman & Combs 1996:44). 

Terwyl ek na die deelnemers geluister het, het interpretasie noodwendig 

plaasgevind. Tog was ek deurlopend bewus daarvan dat ek nie meer weet van 

die deelnemer se beleefde ervaring as hy self nie. Soos Friedman & Combs 
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(1996:45) tereg opmerk: "The people we work with are the primary interpreters 

of their own experience". 

My doel was nie om betrokke le wees by die kokonstruksie van verhale wat blool 

belewenis verteenwoordig of beskryf nie, maar wel die dekonstruksie van die 

verhale van werksonsekerheid en werksverlies en die kokonstruksie van 

altematiewe verhale waardeur nuwe betekenisse geskep en geleef word. Di! 

was dus belangrik dat die deelnemers die vanning van hul lewensverhale sou 

ervaar as iets waarin hulle 'n aandeel gehad he!, eerder as iets waardeur hulle 

reeds gevorrn Is, dat hulle sou begin om 'n nuwe lewe le lei en nie bloat daaroor 

le praat nie (Friedman & Combs 1996:46). 

2 DIE DEELNEMERS SE VERHALE 

'n Kort weergawe van die vyf deelnemers se verhale word nou gegee, waama 

'n bespreking van die terapieproses en die ontwikkeling daarvan sal volg. Ten 

elnde die deelnemers se identiteit le beskerrn, word van pseudonieme gebruik 

gemaak. 

Die gesprekke is ontlok deur ekstemaliserende en dekonstruerende vrae 

deurdat ek gesoek het na die verhale wat nog nooit vertel is nie - "the not yet 

said" en "the never yet thought of'. Die inhoud van die vrae was egter nie 

vooraf bepaal nie omdat die temas daarvan deur die klii!nt bepaal is. Friedman 

en Combs (1996:56) s6 hiervan: "At some point, usually when it seems that a 

certain degree of trust and mutual understanding has been achieved, we begin 

to ask questions of a more purposefully interventive nature. We shill from 

deoonstructive listening to deconstructive questioning" . 
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2.1 Barry se verhaal 

Barry is 'n man in die middel dertigerjare. Hy is getroud en die egpaar het twee 

kinders, 'n dogter op laerskool en 'n vyfjarige seun wat tans in die kleuterskool 

is. Barry se vrou, Susan, beklee 'n halfdagbetrekking. Barry is in 'n 

toesighoudende hoedanigheid by die instansie werksaam. Hy he! matriek 

geslaag en studeer verder met die oog daarop om voltyds in die bediening te 

staan. Hy is baie betrokke by die gemeente waarby hy ingeskakel is. 

Barry was reeds vyf jaar in di ens van die inrigting toe die effektiwiteitsondersoek 

'n aanvang geneem het en 'n proses begin loop het wat sy hele lewe in 'n nuwe 

rigting sou stuur. Hy beskryl hierdie tyd as vyl goeie jare. 

Met ons eerste gesprek het Barry vertel dat 'n tydperk van me er as 'n jaar reeds 

verloop het vandal gerugte oor die ondersoek die rondte begin doen het en hy 

bewus geraak het van hierdie swaard wat oor sy kop hang. Hy vertel hoe 

onsekerheid toe reeds vir meer as 'n jaar sy lewe en verhoudinge by die werk 

en tuis beinvloed en getuig dat hy alleen maar in staat was om hier deur te kom 

omdat hy God ook met sy toekoms vertrou. Hy het vertel van baie gebed, 

gesprekke met sy pastor. kollegas en 'n liefdevolle, ondersteunende gesin wat 

horn hierdeur gedra het. 

Barry deel sy werkgewer se mening dat die diens in sy afdeling nie na wense is 

nie, dat dit nie met bestaande personeel verander sal kan word nie en dat die 

diens uitgekontrakteer behoort te word. Hy is egter van mening dat indien daar 

deurlopend van bo tot ender ferm, reguit en streng opgetree is, hierdie situasie 

nooit sou ontstaan het nie. Hy beleef ook dat sy hande op 'n bepaalde wyse 

deur sy werkgewer "vasgemaak" is omdat hy verhinder is om konsekwent gesag 

toe te pas en sy inisiatief ook baie aan bande gele is. 
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Nogtans voel Barry tevrede dat hy sover dit in sy vermo~ was, sy kant gebring 

het. Hy vertel van lang ure oortyd werk en heelwat take wat hy ekstra verrig het 

omdat hy tog "'n harl vir die plek hef'. Hy vrees dat die instansie vir die 

kontrakteur wat sy pligte gaan oomeem nel nag 'n nommer sal wees. Die 

werkgewer se optrede in die proses se vir ham dat hy vir hulle onbelangrik is, 

nogtans koester hy nie 'n wrok nie. 

Wanneer Barry aan die toekoms dink is dit met gemengde gevoelens. Hy dink 

graag aan die geleenthede wat hierdie situasie vir ham skep en die 

moontlikhede wat die ekstra geld van 'n pakket vir ham kan beteken. Hy vertel 

van 1n lang gekoesterde droom om bediening toe te gaan, van verdere studies 

en meer tyd saam met sy familie. 

Tog raak hy angstig ashy besef dat werk vandag nie volop is nie, ashy om horn 

rondkyk en sien wat werkloosheid aan mense doen, hoe dit selfs 'n goeie vriend 

verander het. Hy is dankbaar vir sy geliefde gesin en die huis en omgewing 

waar hulle geluk en geborgenheid ervaar. Die vrees dat hy sy werk sal verloor 

en later ook sy huis, maak ham angstig. Hy het helderheid daaroor dat hy 

enigiets sal doen om geld te genereer, maar dit bly vir horn belangrik dat sy vrou 

en kinders met trots na horn sal kan bly opsien en hulle nie vir ham sal skaam 

nie. Volgens Barry is hy nie 'n mens wat graag risiko's neem nie. Hy wil seker 

wees dat dit wat hy aanpak gaan werk, omdat hy 'n verantwoordelikheid teenoor 

sy gesin het 

Benewens harde werk is eerlikheid, vriendelikheid, medemenslikheid, wysheid 

en ondervinding oor 'n wye veld, van die eienskappe wat hier vertel van hoe hy 

sy taak by die instansie verrig het. Dit het horn hoopvol en beter oor homself 

laat voel. 

Teen die tyd dat ek my laaste gesprek met Barry gehad het, het hy amptelik per 

brief verneem dat sy dienste met ingang 30 Junie 1998 beeindig sou word en 
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dat hy dus in aanmerking sou kom vir 'n skeidingspakket. 

Hy kon nog aansoek doen om enkele poste wat binne die instansie geadverteer 

sou word, maar het daarteen besluit. Hiermee het sy verbintenis met sy 

wer1<gewer tot 'n einde gekom en daarmee saam genadiglik ook die 

onsekerheid. Hy hel besluit om vir homseff 'n pad buite die eens veilige 

omgewing van sy vorige werkgewer te vind. 

2.2 Amo se verhaal 

Die 44-jarige Arno was reeds meer as vyf jaar in diens van die instansie toe die 

ondersoek aangekondig is. Sy vrou, Tanja, beklee 'n goeie betrekking en hulle 

het drie skoolgaande kinders waarvan twee reeds op hoerskool is. Amo het 'n 

doktorsgraad en staan aan die hoof van 'n afdeling. Uit die aard van sy wer1< 

reis hy baie en moet hy dikwels sosiale byeenkomste bywoon. Sy 

werksverpliglinge is hoofsaaklik die rede waarom hy slegs neweke saam met sy 

familie kan wees_ 

Amo was as hoof van sy afdeling nou belrek by die ondersoek na die 

effektiwileit en doeltreffendheid van die afdeling, wat meer as 'n jaar geduur het. 

Hy het dit as 'n geleentheid gesien om pro-aktief aanpassings te maak in 'n 

poging om by die konsultante se voorstelle uit le kom. Dit het die hoop by hom 

laat leef dat hierdie inisiatiewe raakgesien sou word en dat hy 'n moontlike 

aflegging sou vryspring. 

Amo se verhaal vertel van 'n tang en uitgerekte proses wat onsekerheid en 

gevolglike negatiwiteit gevoed het en spangees, produktiwiteit en samehorigheid 

in duie laat start het. Hy vertel van emosies wat gewissel het van 

opgewondenheid wat hom in staat gestel het om berge te versit, na negatiwiteit 

wat gedreig het om die oorhand te ver1<ry en hom heeltemal lam te I~. Ook om 

sy personeel te motiveer en met nuwe inisiatiewe besig te hou, was vir horn 'n 
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slryd. 

Die bestuursvoorstelle wat bekendgemaak is het behels dat twee afdelings 

saamgevoeg sou word, wal weer tot gevolg sou h~ dat twee bestuursposte een 

sou word. Gedryf deur 'n allesoorheersende behoefte om 1n einde aan die 

onsekerheid te maak het Amo aensoek gedoen om 'n vrywillige pakket. 

Hierdeur wou hy vasstel of die werl<gewer nog in sy dienste belangstel. Toe die 

werkgewer nie sy weieringsreg uitoefen nie en aan Arno sy pakket toestaan, 

was hy platgeslaan. Dit was op hierdie stadium dal ek die eersle gesprek met 

Arno gevoer het. Vir die eerste keer was hy nie meer in die "comforl zone" van 

vaste werk en vaste salaris nie. Sy selfbeeld en selfvertroue was geknak. Hy 

was skaam, hy was werl<loos: "Ek het beset hu//e ste/ nie meer in my be/ang nie, 

hu//e soek iemand anders". 

Die konsultante se aanbevelings maak vir Arno sin, maar hy voel dat die sny nie 

effektief genoeg was nie, dat 'n verdere proses later nodig mag wees. 'n 

Deurlopende eerlikheid word gemis: "Eers prys hu/le my, dan laat hulle my 

gaan". Hy voel dat hy as gevolg van onvoldoende leiding in die donker moes 

rondtas en maar net kon hoop dat hy horn met die regte dinge besig hou_ Dit 

was vir horn 'n groot gespook om deurentyds te weet hy is op pad, hy doen die 

regte dinge. Nou ervaar hy dat dil nli alles t6g nie in die kol was nie. 

Omdat depressie reeds vroe&r in sy lewe 'n houvas op ham probeer kry het, het 

Amo reeds aan die begin van hierdie proses 'n sielkundige besoek. Die 

ondervinding van die verlede het ham oak gehelp om selftegnieke te ontwikkel 

om terapie toe te pas en dit was vir horn belangrik om besig en aan die gang te 

bly. 

As gevolg van werksverpligtinge was dit nie vir Arno moontlik om gedurende die 

week by sy gesin te wees nie en het hy die gesinslruktuur in hierdie tyd baie 

gemis. Nietemin beskou hy sy vrou as 'n ware steunpilaar en was gesprekke 
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met haar vir horn 'n wonderlike uitlaatklep. Hy het die trauma egter van sy 

kinders probeer weghou. By die werk het hy 'n behoefte gehad om met kollegas 

te praat, maar het ervaar dat hy op die sylyn geskuif word en nie socs vroear in 

besluite geken is nie. 

Arno hat getuig dat hy God se hand in die saak kan sien, dat talle dinge reeds 

in plek geval het en dat hy sigbaar ervaar hoe God sy gebede verhoor. Hy he! 

besluit dat hy nie op die ashoop sal gaan sit nie, dat hy proaktief le werk sal 

gaan en na alias tog bo sal uilkom! 

Hy hat verder vertel van die hooglepunte wat hy by die instansie beleef het, die 

veranderinge waartoe hy bygedra het, sy opleiding en ervaring oor 'n wye veld, 

sy positiewe ingesteldheid en bowenal die krag wat hy kon put uit sy geloof, 

asook sy emosionele ontwikkeling wat dit vir ham moontlik maak om le kan val 

en weer op le staan. 

Met ans laaste gesprek het Amo reeds weer 'n nuwe werksgeleentheid 

aangegryp, 'n beslote korporasie gestig en 'n ooreenkoms met 'n firma gesluit: 

"Ek is opgewonde, verlig. Ek gaan iets op my eie doen, daar is baia 

moontlikhede!". 

2.3 Steven se verhaal 

Steven het vyf jaar tevore by die instansie begin werk, nadat hy by sy vorige 

werk afgelA is. Dit was dus sy tweeds ervaring van hierdie aard. Sy vrou Anette 

werk voltyds buite die huis. Hulle het twee seuns waarvan die oudste reeds op 

skool ls. Wanneer Steven na die instansie verwys, s& hy: "Daar is nie 'n beler 

werlcgewer nie". Steven is 'n toesighouer in sy afdeling en het matriek geslaag. 

Omdat hy skofte werk moes hy en sy gesin reeds heelwat aanpassings maak. 

Veral gedurende naweke verg dit baie opoffering van hulle. Hy is 'n groat 

sportliefhebber en het reeds op nasionale vlak meegeding. 
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Hy en Anette het met die eerste gerugte reeds besluit om rustig oar die proses 

te wees en geen oorhaastige besluite te neem alvorens die finale 

bekendmakings gedoen word nie. Hui vorige ondervinding het egter verseker 

dat hul nie onverhoeds betrap word en die foute van die verlede herhaal nie. 

Hierdie keer was hulle meer ingellg, bater voorberei en het reeds strategieA 

beplan vir ingeval hulle weer hierdie pad moes stap. 

Steven neem nie die instansie kwalik oor die gebeure nie en reken dat hy 

dieselfde besluit in hierdie omstandighede sou geneem het. Oil maak vir ham 

sin. Hy het egter sy bedenkinge oor die vervanging van bestaande personeel 

met kontrakteurs en wonder of verbeterde tegnologie en minder personeel nie 

'n meer blywende oplossing sou bied nie. Hy kry egter die indruk dat bestuur 

reeds hul besluite in die verband geneem het en dat die konsultante slegs 'n 

rookskerm bied om die proses gewettig te kry_ 

Die proses was vir ham egter heellemal te uitgerek en hy tref voortdurend 'n 

vergelyking met die vorige ondervinding wat hy in die verband gehad het: 

"Binne 'n maand na hulle vir ons ges~ het, was al/es verby". Die onsekerheid 

en lang proses het ham die tyd te laat omwens. 

Steven vertel van die spanning wat oar die laaste jaar die he le tyd daar was. Vir 

die eerste ses maande het dit sy lewe letterlik oorheers, daama het dit 

afgeneem, maar namate die proses 'n punt bereik ervaar hy dit weer erger. Hy 

worstel met baie vrae en wonder of hy sy werk sal behou, of die proses op 'n 

latere stadium weer herhaal sal word en of hy die proses dan sal oorleef, sou hy 

nie n6u uitval nie. Hy besef dat hy dan ouer sal wees wat dit dan nag moeiliker 

kan maak om werk te kry. Hy is bekommerd oar sy kinders, oar hoe hy vir hulle 

sal sorg en oor sy kollegas, oar hoe hulle hierdie ding sal hanteer. Daar is 'n 

benoudheid en soos die tyd naderkom is dit asof die realiteit horn "tussen die Di! 

slaan" - maar dan is daar ook die verligting want dit gaan nou na 'n kant toe. Op 

hierdie stadium het spanning tussen kollegas toegeneem en was dit dan oak 
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veral in hierdie lyd dal Steven op sy tande moes byt om sy geduld met sy 

kinders te behou en sy spanning nie op sy vrou uit te haal nie. 

Hoewel hy homseff as gesinsman beskou, het Steven soms lang ure by die werk 

deurgebring en sal hy dil weer doen, indien dit nodig is. Hy wil graag aan sy 

werkgewer le rug gee wat hy ontvang het en sal daarom tot aan die einde sy werk 

goed en pligsgetrou doen. Vir sy werkgewer sal hy allyd 'n goeie ambassadeur 

wees. 

As hy oor die toekams praat is hy vol vertroue dat daar weer 'n geleentheid moet 

wees vir iemand wat bereid is om sy kant te bring en wonder hy of die lewe net 

bestaan uit medies en pensioen by een firma. Hy vertel hoe die lewe ham 

gebrei hel, ham sterker en meer volwasse gemaak het - 'n regte kanniedood. 

Hy vertel van 'n man wat bereid Is en nog altyd was, om sy deel le doen, van 

hardwerkendheid, omgee vir sy medemens, 'n gebore leier en 'n onwrikbare 

geloof in God. 

Die ontvangs van die brief waarin sy dienste amplelik met ingang van 30 Junie 

1996 bee1ndig Is, was vir Steven 'n skok. Hoewel hy dil verwag het, washy 

teleurgesteld. Dit het opgedaag saam met 'n ander brief wat 'n algemene 

salarisverhoging aankondig en alle persone bedank vir hul goeie werk. Hiervan 

s~ hy: "Dit moes nie so gebeur het nie". 

Enkele paste is hiema binne die afdeling geadverteer en Steven het besluit om 

nie 'n pakket le neem nie, maar vir hierdie paste aansoek te doen. Saam met 

die brief wat sy dienste bee1ndig, he! die kalmte en rustigheid gekom. Hy het sy 

deel gedoen, verder kon hy niks doen nie. Hy het vertel dat hy nou met 

sekerheid weet dat hy het wat dit vra om dit "daar buiteH te maak. lndien hy nie 

Hbinne· regkom nie, gaan hy "buitentoe" beweeg - met vertroue! 
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Die goeie nu us het later gekom dat Steven se aansoek suksesvol was en dat hy 

weer 'n aanstelling by die instansie gekry het. Hy was gelukkig en tevrede. 

2.4 Claude en Sharon se verhale 

Claude en Sharon is getroud en het 'n seuntjie van twee jaar. Hulle is albei in 

diens van die instansie en verkeer in die posisie dat beide van hul se paste in 

gevaar is. Claude is reeds by sy vorige werkgewer deur so 'n oefening wat hy 

as "baie anders" beskryf. Claude en Sharon het albei matriek geslaag. Sharon 

bekleA 'n klerklike pas, terwyl Claude 'n meer senior pos bekleA wat oak vereis 

dat hy skofte sal werk. Claude het reeds 'n jaar gelede met 'n studie in die 

Regte begin, wat hy nie voltooi he! nie. Di! bly steeds vir horn 'n droom wat hy 

graag wil verwesenlik. Hulle verkeer graag sosiaal met hul familie wat vir hulle 

ondersteuning op verskeie gebiede bied. 

Claude verkwalik nie die werkgewer vir die uitfasering van paste in sy afdeling 

nie, maar blameer die proses sowel as die gebrek aan kommunikasie tussen 

bestuursvlakke vir "clie gemors waarin hulle sit". Hy voel dat hulle onder 'n vals 

indruk gebring is en dat di! in die pad staan van hul toekomsbeplanning. Claude 

se aflegging by 'n vorige werkgewer het duidelik en vinnig geskied. Hierdie 

proses is vir horn omgekeer en deurmekaar. Hy voel dat die instansie 'n plek is 

wat geret behoort le wees vir so 'n proses omdat hulle oor die nodige kundiges 

beskik. 

Aan die begin van ons eerste gesprek was Claude en Sharon beide van mening 

dat hul nie 'n behoefte het om met iemand hieroor te praat nie. Hulle voel 

negatief oor 1n werksessie wat in Claude se afdeling gereal is sodat gesinne die 

angs en probleme wat hut ervaar 1 kon bespreek. Omdat dit nie ender die 

aandag van bestuur gebring sou word nie en net in die afdeling sou bly, he! 

hulle dit as nutteloos beskou. Hulle dien as klankbord vir mekaar, verstaan 

mekaar en dit sou nie nou help om met iemand anders te gesels wat nie hul 
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posisie verstaan nie. 

Sharon vertel van die dubbele onsekerheid in hulle gesin omdat nie een van 

hulle seker is van hul pos nie. Sy vertel van datums wat aanhoudend geskuif 

word en daarmee die onsekerheid verder uitrek, van die teleurslelling wat dit 

telkens veroorsaak asook die spanning, krapperigheid en aggressie wat 

daarmee saamgaan. Claude beskryf die angs, aggressie en rusteloosheid wat 

die onsekerheid vir horn meegebring het en weer gelei het tot oorhaastige 

besluite wat groot finansi~le verliese vir hulle beteken het. Behalwe vir uitgawes 

het dit hulle egter niks in die sak gebring nie. Dit was dan ook op daardie 

stadium dat hulle besluit om alle verdere beplanning tydelik uit te stel totdat die 

finale besluite deur die werkgewer bekend gemaak is. 

Claude en Sharon het verder vertel watter invloed die onsekerheid op hul 

verhoudings tuis en by die werk het. Claude het veral gevind dat humeurigheid 

en woede sy verhoudings met sy gesinslede en kollegas bemoeilik en dikwels 

dreig om oar te neem. Ook sy verhouding met God het hieronder gely. Sharon 

hetdie behoefte aan 'n steunpilaar ervaar, maar besef dat aangesien hulle albei 

in hierdie situasie was, die een nie die ander kon onderskraag nie. 

Hoewel hul aanvanklik nie 'n behoefte daarna gehad het nie, het beide Claude 

en Sharon aan die einde van ans eerste ontmoeting saamgestem dat die 

gesprek vir hulle baie beteken het. Sharon het gese dat die gesels haar laat 

besef het dat hul huwelik nie in gevaar is nie, die kern van die kwaad was maar 

die onsekerheid. Claude het gemeen dat dit horn die moed gegee het om dinge 

te se wat hy vantevore sou teruggehou het. Dit het horn ligter laat voel wat op 

sigself baie gehelp het. 

Voor ans vir die tweede gesprek bymekaar gekom het, het bestuur sy besluit 

bekendgemaak en het Sharon verneem dat sy haar pos behau, terwyl Claude 

syne verloor het. Hy kon egter aansoek doen om 'n paar paste wat binnekort 
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binne die instansie beskikbaar sou raak. 

As gevolg van 1n tekort aan personeel en gevolglikewerksverpligting was dit nie 

meer moontlik om na die tweede gesprek met Claude en Sharon gesamenllik le 

gesels nie. Afsonderlike gesprekke is daarna met hulle gevoer. 

Die !yd wat hierna gevolg hel, was vir Claude veral, baie traumaties. Hy he! in 

groat onsekerheid verkeer of hy 'n pakket moes aanvaar en of hy om die nuwe 

paste by die instansie moes aansoek doen, welke keuse die risiko van 1n 

aanstelling op 'n laer vlak ingehou he!. 

lntussen hel kollegas in die hospilaal beland as gevolg van spanning en is die 

werkerskorps in sommige afdelings verder uitgedun omdat baie werknemers 

pakkelle aanvaar he!. Beide Claude en Sharon is ender groot druk by die werk 

geplaas, wat die siluasie tuis byna breekpunt laat bereik he!. 

Claude het vertel dat hul huwelik baie gelukkig was voor hierdie gebeure en dat 

hy dit baie graag weer so sou wou hS. Hy het 'n paar maniere geidentifiseer hoe 

hy meer !yd vir sy gesin sou kon maak, 'n groter openheid met sy vrou sou kon 

handhaaf en hoe hy humeurigheid kon uitoorlb. Sharon hel die nodige 

ondersteuning gebied deur ham meed in te praat en by le staan 

Claude het besluit dat hy graag by die inslansie sal wil aanbly en aansoek 

gedoen om die beskikbare posle. Hy hel gevoel dal hy sy kanl gebring het en 

dat hy graag op grond hiervan beoordeel sal wil word. Hy het verder sy wye 

kennis en ondervinding in die werk, goeie bestuursvaardighede en 

menseverhoudings asook. sy bereidheid om veranderlngs en aanpassings te 

maak, gesien as aanbevelings vir hierdie poste: "Ek is 'n goeie werker, ek kan 

myself aanbeveel". Toe hy 1n aanbod van die instansie ontvang vir 'n goeie pos 

was hulle albei verheug. Die onsekerheid het uiteindelik tot 'n einde gekom, 

maar dit sou neg 'n tyd duur voor die invloed daarvan nie meer gevoel sou word 
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nie. 

Oaar word vervolgens oorgegaan na die bespreking van die terapieproses met 

die deelnemers en die ontwikkeling daarvan. Daar sal eerstens in meer diepte 

ingegaan word op die probleem van onsekerheid asook die effek daarvan op elk 

van die deelnemers se lewens en verhoudings. 
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HOOFSTUK6 

DIE DOMINANTE VERHAAL VAN WERKSONSEKERHEID 

1 DEKONSTRUKSIE VAN Die MANIER VAN LUISTER 

Om die deelnemers se verhale te kon aanvaar en verstaan, moes ek op 'n 

besondere wyse daarna luister. In hierdie proses is nie gepoog om die ervaring 

van magteloosheid en pyn vir hulle meer intens te maak nie, maar is gesoek na 

die onvertelde aspekle van hul lewensverhale wat nuwe hoop en belekenis vir 

hulle kon inhou (Friedman & Combs 1996:46). 

Die betekenis wet 'n terapeut aan 'n vertelling heg, verskil dikwels van dlt wat 

die verteller in gedagte hat. Daarom is dit belangrik om onduidelikhede in te vul 

(Friedman & Combs 1996:47). Soos wat die deelnemers hul verhale vertel het, 

het ek met tussenposes onderbreek om 'n opsomming le gee van wat gesA is. 

Hierdeur is die deelnemers geleentheid gegee om le s6 Of die betekenis wal ek 

aan die vertelling heg, hul bedoeling weerspieat 

Hoewel my bedoeling altyd was om die deelnemer se realiteil le verstaan, het 

daardie realileile onvermydelik begin verander in die lerapieproses. Deur 

oorweging te skenk aan my vrae en opmerkings, kon die deelnemers nie anders 

as om hul verhale op nuwe wyses te ondersoek nie. 

Soos die proses voortgegaan het, het ek aandagtig geluister na die nuwe 

belekenisse en konstruksies wat voortgebring is: 

When we listen we interpret whether we want to or not, but 

we don? know more about the person's lived experience 

than he does. The people we work with are the primary 

interpreters of their own experience. We will pick out certain 

things and ignore others. Our minds are not blank slates on 

which other people inscribe their stories. 

(Friedman & Combs 1996:45) 
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2 DIE EKSTERNAUSERING VAN DIE PROBLEEM 

Eksternalisering is 'n praktyk wat ondersteun word deur die siening dat 'n 

probleem iets is wat inwerk op 'n persoon se lewe, iets wat las en verskillend 

van die persoon self beskou word (White & Epston, 1990:38, White 1991 :126). 

O'Hanlon (1994:28) 8" hiervan: "If you donT believe to the bottom of your soul, 

that people are not their problems and that their difficuffies are social and 

personal constructions, then you wonT be seeing these transformations". As die 

persoon nie die probleem is nie, maar in 'n sekere verhouding tot die probleem 

staan, kan die verhouding verander. Die persoon is verantwoordelik vir die 

keuses wat hy maak in verhouding tot die probleem (O'Hanlon 1994:24), dus 

ook vir die mate waarin hy die probleem bly voed (White & Epston 1990:64). 

Namate die persoon bewus raak van die verhouding waarin hy tot die probleem 

staan en 'n beskrywing daaraan heg, word hy in staat gestel om 

verantwoordelikheid vir die probleem te aanvaar, iets wat hy nie voorheen kon 

doen nie. Die persoon word nou losgemaak van die probleembeskrywing van 

sy lewe en verhoudings, die skepping van altematiewe en meer bevredigende 

verhale word aangemoedig terwyl die persoon gehelp word om in 'n nuwe 

verhouding tot die probleem te staan. 

Terwyl ek geluister het hoe elke deelnemer sy eie unieke verhaal wat 

werksverlies voorafgaan, asooksy belewenis daarvan vertel, het'n proses begin 

waardeur die probleem van die deelnemer losgemaak is. Elke deelnemer het 

die probleem in sy eie taal as "onsekerheid" beskryf (Friedman & Combs 

1996:58-59). 

Tydens die ekstemalisering van die probleem het ek ook gefokus op die 

verhouding en funksionering van mag in die dominante verhaal en hoe dit die 

dee1nemers se lewens beTnvloed. Die dominante verhaal konstitueer mag deur 

tegnieke en praktyke van daaglikse magsverhoudinge, terwyl alternatiewe 
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verhale onderdrukte of gemarginaliseerde kennis word (Kotze 1994:44). 

3 DIE INVLDED VAN DIE PROBLEEM OP DIE LEWE VAN DIE DEELNEMER 

Ekstemaliserende gesprekke is geinisieer deur die deelnemers aan te moedig 

om die effek van onsekerheid op hul lewens en verhoudinge te bespreek. 

Mense vind dit baie makliker om die effek van die probleem op hul lewens le 

ondersoek wanneer hulle dit in die konteks van 'n ek.stemaliserende gesprek 

doen (Friedman & Combs 1996:57). Hierdeur word die gevoel van mislukking 

wat vir baie mense in so 'n situasie ontwikkel, ondermyn: "The exploration of 

new possibilities is enhanced if persons are encountered to become more aware 

of this shift in their relationship with the problem or to articulate ii explicitly" 

(White & Epston 1990:64 ). 

Die proses van eksternalisering in elkeen van die deelnemers se verhale word 

nou van nader beskou. 

3.1 Barry: 

Vir Barry dui hierdie situasie op 'n rigtingverandering, die afsluit van 'n hoofstuk: 

"Ek voel net onseker of dit beter of slegter sal gaan". Daar was tye toe 

onsekerheid die oorhand probeer kry het deur horn wys te maak dat hy moeilik 

weer werk sal kry. Dan is hy daaraan herinner hoe sleg sy goeie vriend Willie 

deur werkloosheid getref is: "Om 'n werk le h~ gee selfvertroue" (vgl. Erasmus 

1992:1, Winefield 1993:150). "My vriend was sonderwerk en ek kon sien hoe 

hy agteruitgaan. Hy het ons vermy, maar toe kry hy werk en nou is hy weer die 

OU Willie". 

Onsekerheid het Barry angstig gemaak dat hy en sy gesin ender hierdie 

omstandighede die huis wat hulle so graag wou gehad het, sal moet verkoop vir 

'n laer prys en gaan bly waar hulle nie wil nie. Dit sou baie aan sy selfbeeld 
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doen: ••n Mens wil tog graag vorantoe beweeg en nie agterutt boer nie" (vgt 

Bergh 1992:65). 

Onsekerheid het Barry huiwerig gemaak om risiko's te neem omdat hy nie die 

geld wat hy sou M, wou verloor nie. "Ek het tog 'n verantwoordelikheid teenoor 

mygesin"(vgl. Taylor 1984:230). Verderhetonsekerheid hom vertel dat sy vrou 

en kinders hulle vir hom sal skaam as hy probeer geld verdien deur 'n 

koeldrankstalleljie by 'n sportbyeenkoms le beman, of tweedehandse motors reg 

le maak en le verkoop (vgl. Venter 1991 :30, Francisco-la Grange 1991 :5). Dit 

het hom verward gemaak en laal wonder hoe hy dit sou hanteer, wat hy sou 

doen as hy siek word of seerkry. Wie sou dan 'n plan mask?. 'n Langverdiende 

vakansie asook planne om 'n karavaan te koop is oak deur onsekerheid in die 

wiele gery. Hierdie dinge sou moes wag tot later. 

Die lang uitgerekte proses waartydens weinig inligling bekend gemaak is en 

bestuursvoorstelle foutiewelik as bestuursbesluile deurgegee is, het die 

werkgewer se magsposisie beklemtoon en onsekerheid sterker gemaak. Dit het 

Barry se beplanning in die wiele gery, hom onbelangrik laat voel en lasts~ : 

"Hierdie ouens beset nie ek werk vir hulle nie". Sy honger na inligling was nie 

bevredig nie, en het onsekerheid verder gevoed (vgl. Noer 1993:97). Dit was 

vir Barry belangrik dal hy op hoogte gehou sou word, soda! hy weer sy gesin 

kon inlig: "Almalwil weet wat aangaan, my vrou. die familie". Daar is wel briewe 

gestuur, maar as die brief by hem kom was die nuus al oud en het die gerugte 

dit vooruitgegaan. Na veertien maande kon hy nie eers vir sy vrou en kinders 

~ wat aangaan nie: "As daar mooi virons ge~ is wat gebeur, sou ons voe! ons 

werkgewer voe/ ons is be/angrik vir hom, wat nou nie die geval is nie". 

Barry was van mening dat onsekerheid die toekoms vir sy vrou veel donkerder 

geskilder het. Hy skryf dil daaraan toe dal sy nie hier is waar alles gebeur nie: 

•o;t is soos 'n ou wat aan die passasierskant sit en die ander ou bestuur". 
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3.2 Arno: 

Onsekerheid het meer as een takliek probeer om 'n houvas op Arno se lewe en 

verhoudings te kry. Dit het sy emosies laat swaai van opgewondenheid om 

nuwe strategiee le implimenteer tot negatiwiteit wat horn wou lamle: "Een dag 

kan ek berge versit, die ander dag voe/ ek nie /us om enigiets te begin nie". 

Onsekerheid het die negatiewe ingesteldheid gevoed en daarom wou hy seker 

maak of sy werkgewer nag in ham belangstel. Hy het aansoek gedoen om 'n 

vrywillige pakket en toe die werkgewer nie sy weieringsreg uitoefen nie, was hy 

platgeslaan (vgt. Kaufman 1982: 97). Hy was oortuig dat sy werkgewer nie me er 

in ham belangstel nie, maar op soek is na iemand anders: HEk is geweeg en 

le fig bevind". Oil was vir horn deurentyds 'n gespook om le weet hy is op pad, 

hy doen die regte dinge. Nou het hy geglo dat hy toe nie so in die kol was nie 

(vgt. Noer 1993:132). 

Onsekerheid het "woer-woe(' met sy emosies gespeel. Hy het geweldige sires 

ervaar (vgl. Bergh 1992:64), wat weer aanleiding gegee het lot 'n spastiese 

kolon, koors, naarheid en depressie (vgt. Lombard 1992:88) en selfs 

selfmoordgedagtes (vgl. Jaffray 1990: 175) het by horn opgekom. Oil was vir 

ham 'n baie traumatiese belewenis en het sy sekuriteit, selfbeeld en selfvertroue 

aangetas (vgl. Erasmus 1992: 1 ). Onsekerheid het horn skaam laat voel en horn 

vertel dat ander mense sou se dat hy nie so goed is soos hulle gedink hel nie, 

of soos hy voorgegee het nie. Oil het horn verontreg laat voel en dat sy 

werkgewer nie eerlik met horn was nie, sy vertroue was geskok: HEers prys hulle 

my, dan laat hul/e my gaan". 

Onsekerheid is gevoed deur die wantroue van werknemers wat die ondersoek 

deur die konsultanle as 'n blote rookskerm afgemaak het. Hulle was uitgelewer 

aan die werkgewer (vgt. Noer 1993:132), wal in die magsposisie verkeer het. 

Die lang uitgerekte proses en "bangmaakstories", onduidelike en gebrekkige 

kommunikasie het verdere onsekerheid in die hand gewerk terwyl werknemers 
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vasgevang was in 'n stryd tussen die werkgewer en vakbonde. 

Arno het verder vertel hoe die werksverlies en gevolglike onsekerheid oar die 

toekoms inspeel op sy kort-, medium- en langtermynbeplanning. Oor die lang 

termyn wou hy baie graag weer in 1n werk staan en die gevoel van sukses 

beleef. Hy was egter onseker of hy die vermo~ns het om dit le doen en in watter 

rigting hy moes beweeg. Op die kort termyn was daar ta lie moontlikhede wat hy 

kon ondersoek, maar hy was bevrees dat hy op die verkeerde plek na die 

oplossing soek. Hy wou op die regte tyd op die regte plek wees. 

Nadal Arno die pakket aanvaar het, het die probleem van werksverlies en 

onsekerheid oar sy toekoms buite die instansie toenemend 'n invloed op sy lewe 

begin uitoefen. Dit het hom ongemotiveerd en onproduktief laat voel (vgl. 

Brockner et al 1992:418). Terwyl hy 'n ernstige behoerte ontwikkel het om met 

mense le praat, het hy ervaar dat hy op 'n "sylyn• geskuif is en nie meer deel 

van die besluitneming gevorm het nie - so asof hy net moes water trap tot die 

einde van sy tyd. 

3.3 Steven 

Onsekerheid het Steven die afgelope jaar in die duister gehou. Dit het hom sy 

lewe laat omwens en met groat begeerte laat uitsien na die dag waarop alles 

verby sal wees. Dit het horn laat wonder of hy nog 'n pos sou he, wie sy nuwe 

hoof sou wees, watter rol regstel1ende aksie sou speel en of hierdie proses nie 

weer oar vyf jaar herhaal gaan word nle. 

Vir horn en sy gesin het dit baie spanning veroorsaak: "Die spanning was die 

hele tyd daar. Die eersle ses maande het dit my /ewe oorheers, toe afgeplat en 

nou is dit weer erger' (vgl. Kaufman 1982:95). Hoe sou hy in die toekoms vir 

sy kinders sorg? Sou sy kollegas die ding kan verwerk? Dit is vrae waarmee 

hy geteister is. Soos die tyd nader gekom het hat, het dit hom meer benoud 
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gemaak, so asof die realileil ham "lussen die oe staan ". Tog het hierdie wete 

'n tipe verligling gebied omdal dinge volgens hom na 'n kanl toe begin beweeg 

het (vgl. Lombard 1992:91). 

Hoewel die kollegas aanvanklik baie onder mekaar gesels hel, het dil ook later 

opgedroog: "Die praat het, soos die tyd nadergekom het, nie meer so maklik 

gekom nie. Die ouens voe/-voe/ mekaar baie". Oaar was ook van hulle wat 

aanmatigende houdings ingeneem het, posisies vir hulself toegeeien het en 'n 

bytery en wedywering vir nuwe paste was aan die orde van die dag. As gevolg 

van sy posisie as toesighouer het hy gevind kollegas verwag dal hy ingelig moet 

wees. Oil hel ham onder druk geplaas om oral te probeer uilvind wat die jongsle 

stand van sake was. lnligling wat hy deurgegee hel is nie allyd goed ontvang 

nie en het sy kallegas dikwels kwaad gemaak. 

Tuis het Steven ook gevind dat die onsekerheid horn meer humeurig maak en 

teen die einde van die tyd moes hy letterlik op sy tande byl om dil nie op sy vrou 

uil le haal nie. Teenoor sy kinders hel dil hom ook met minder geduld laal 

optree (vgl. Riegle 1982:113). Verder was dit ook die oorsaak dal sy 

huisbouplanne op die langtermyn geskuif is en die werkgewer se huurhuis nie 

meer vanselfsprekend tot sy beskikking was vir die toekoms nie. Dit kon vir horn 

'n dubbele finansiele ve~ies beleken. 

Onsekerheid is gevoed deur die lang uitgerekte proses asook "gerugte", 

"praatjies" en "storiesH wat deurlopend verander het. Wantroue is gesaai as 

gevolg van die persepsie dat insette wat die konsultante van hul gevra het, 'n 

rookskerm was en dat die werkgewer hiersonder reeds sy besluite geneem het. 

Die omvang wat regstellende aksie aanneem en die diskoers dat dit moeilik is 

om werk le kry as jy 'n wit man is (vgl. Burr 1995:57-59), hel meer onsekerheid 

in die hand gewerk. Hierdie dinge hel, ten spyte van die feit dat hy sy kanl 

gebring het en van plan was om dit tot die einde te doen, vir Steven vertel dat 

sy werkgewer maklik sonder horn sou kon k1aarkom. 



74 

Vir Steven beteken werk baie vir sy selfbeeld (vgl. Erasmus 1992: 1 ). Dit bied 

vir ham sosiale omgang met ander (vgl. Uys & Marais 1991 :23) en dit laat hom 

groei (vgl. Francisco-la Grange 1991 :5). Hoewel hy dus verwag het dat dit gaan 

kom, was sy diensbe6indiging vir hom 'n groat skok (vgl. Kaufman 1982:97). 

Daama het hy kalm geword en besef hy kon niks meer gedoen het nie (vgl. 

Powell & Driscoll 1973:18). 

3.4 Claude en Sharon 

Omdat beide Claude en Sharon se paste in gevaar was, het hulle onsekerheid 

in 'n dubbele maat ervaar. Sharon het dit so verduidelik: "Ons is 100% onseker, 

daar is niks om op terug te val nie". 

Sharon en Claude het vertel hoe onsekerheid uitgekring het en hul lewens en 

verhoudings byna ondraaglik gemaak het. Oil was die oorsaak dat hulle in 'n 

tipe paniek hu/ huis teen 'n verlies verkoop het omdat vrees by hulle ontstaan 

het dat hulle binnekort nie meer die paaiement sou kon bekostig nie. Die 

verkoop van die huis sou saamval met die laaste werksdag wat die werkgewer 

vir werknemers wie se paste in die gedrang was, in die vooruitsig gestel het. 

Hierdie datum is toe weer uitgestel, wat hulle in 'n verdere dilemma gedompel 

het. 'n Huurhuis sander die normale langtermynhuurkontrak wat daarmee 

saamgaan, moes gevind word omdat hulle omstandighede dit nie toegelaat het 

om 'n verpligting van langer as een maand aan te gaan nie. Hulle ken enige dag 

albei sander werk en sander 'n inkomste wees. 

Onsekerheid he! Claude en Sharon verder paniekerig laal soekna uilkoms buite 

die instansie. Hulle het naweek vir naweek duisende kilometers afgell! net om 

te vind dat hulle beraamde pakketgeld nie genoeg sou wees om op so 'n wyse 

'n nuwe begin le maak nie. Hulle moes selfs hul planne om hul gesin uit te brei 

op die langebaan skuif en het later besluit om met alle toekomsbeplannlng te 

wag totdal die werkgewer sy finale besluit bekendgemaak het. Oil het hulle selfs 
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laat glo dat hul huwelik in gevaar is. 

Claude het vertel van die invloed wat onsekerheid op horn asook sy verhoudings 

tuis en by die werl< gehad het. Oil het horn angstig gemaak (vgl. Kaufman 

1982:95), en gedemotiveer (vgl. Brockner et al 1992:418), verraai, afgestomp 

en opstandig laat voel (vgl. Noer 1993:131), terwyl hy gedink het dat dit 

onregverdig was (vgl. Ligtenberg 1995:43, Brockner et al 1994:397). Oil het 

telkens sy humeur laat opvlam wat hy gesukkel het om onder beheer le hou. Sy 

geestelike lewe is ook hierdeur be'invloed. Oil was asof hy 'n tipe opstand 

teenoor God ervaar en net nie ken verstaan waarom dinge dan so loop nie (vgl. 

O'Brien 1986: 192). Toe hy by sy vorige werl< afgel~ is, was dit anders want hy 

was alleen. Nou washy getroud en het 'n kind. Oil was vir horn alles. Om goed 

vir sy gesin le sorg was vir horn belangrik en hoe sou hy dit kon doen sander 

werk. 

By die werk het onsekerheid naywer tussen kollegas veroorsaak. Die bakleiery 

vir poste was baie subtiel, tog duidelik sigbaar. Tuis het onsekerheid Claude 

dinge laat doen en s6 wat hy glad nie bedoel hel nie. Hierdie ongelukkigheid 

het sy verhouding met sy gesin beinvloed: "Ek verloor my humeur met my kind, 

ek ~ goed vir my vrou wat ek glad nie bedoef nie. Ek vra we/ om verskoning en 

sy aanvaar dit, maar m6re is dit weer so. Waarom tree ons so op? D1l 1S maar 

die onsekerheid en spanning, ditis waaroordil gaan" (vgl. Riegle 1982:1113). 

Vir Sharon het die onsekerheid baie spanning en krapperigheid meegebring 

(vgl. Kaufman 1982:95), en dan natuurlik groot teleurstelling veroorsaak elke 

keer wanneer die onsekerheid as gevolg van 1n verskuiwlng van sperdatums 

verder uitgerek is. Sy het vertel dat sy in hierdie moeilike tyd eerder nader aan 

God beweeg het: "As ek in 'n krisis is, is ek nader aan die Here". 
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Sharon het ervaar dat die onsekerheid hulle na mekaar moet draai en nie weg 

van mekaar nie: 

Claude moel maar sy woede uitleef, as die onsekerheid 

verby is, salons weer die drade optel. Dit sou beter gewees 

het as ons nie in dieselfde sffuasie was nie. 'n Mens het 'n 

steunpifaar nodig as jy af is. Nou is ons albei af en daar is 

niemand wal jou kan optel nie. Ons haal ons woede op 

mekaar uit want hy verwag ek moet help en ek wil hulp van 

hom hi! en ons kan mekaar nie help nie. Ons het a/bei in 'n 

put geval en niemand kan jou uittrek nie. Ons klim op 

mekaar en gaan te kere, ons maal hier onder rond en kom 

n~rens. 

Die lang en uitgerekte proses het verdere onsekerheid in die hand gewerk, so 

ook die feit dat hul die werkgewer se eerlikheid nie bo verdenking kon plaas nie: 

"Die briewe praat van deursigtigheid, maar niemand weet wat aangaan nie". Dit 

het hulle ender druk geplaas omdat hulle nie geweet het wanneer hulle laaste 

werksdag sou wees nie. Onsekerheid is ook gevoed deur talle negatiewe 

gesprekke met kollegas, asook negaliewe gedagtes oor hulself en hul 

vennoans: "Dit breek jou net verder af. Daaris niks seker daaraan nie, dit is net 

'rumours'". Claude het ook begin glo dat hy swak huweliksmateriaal is en dat 

die probleme wat hul ondervind, alles sy skuld is. 

Toe Sharon vemeem het dat sy haar pos behou, terwyl Claude syne verloor, 

was sy so geskok dat sy mediese behandeling moes ontvang (vgl. Kaufman 

1982:97). Claude se reaksie was dat hy dit ver.Vag het. In die traumatiese tyd 

hierna waarin hy weer om ander poste in die afdeling ken aansoek doen, het 

onsekerheid hulle nooit alleen gelaat nie. Claude het meer begin rook en ook 

me er dikwels lus gevoel vir 'n drankie (vgl. Riegle 1982: 1113). Volgens Sharon 

was hy soos 'n dier in 'n hok, terwyl die lang verbintenis met onsekerheid haar 
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geestelik uitgeput gelaat het. 

Tradisioneel word die man gesien as broodwinner terwyl daar van 'n vrou 

verwag word om haar ware plek en geluk in die huis, huwelik en moederskap le 

vind (Goodrich 1991 :7). Hierdie kulturele diskoers asook die situasiewaarin die 

rolle omgeruil was, het die potensiaal gehad om Claude onder verdere druk te 

plaas. 

Uit die bogenoemde bespreking blyk die unieke wyse waarop elkeen van die 

deelnemers dieselfde probleem van onsekerheid ervaar he!. Di! he! nou tyd 

geword om alternatiewe le ondersoek en te fokus op die onvertelde aspekte van 

hul verhale wat nuwe hoop en betekenis vir hulle kon inhou. Die volgende 

hoofstuk word hieraan gewy. 
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HOOFSTUK7 

DIE ALTERNATIEWE VERHAAL VAN HOOP 

DIE INVLOED VAN DIE DEELNEMER EN SY VERHOUDINGS OP DIE LEWE 

VAN DIE PROBLEEM 

Na mate die dee I namers hulself gedistansieer het van die verhale wat hul lewens 

gekonstitueer het, het dit vir hulle toenemend moontlik geraak om hulself te 

oriAnteer ten opsigte van aspekte van hul ervaring wat hierdie kennis 

weerspreek en kon die invloed van die deelnemers op die lewe van die 

probleem na vore kom: "This makes them free to explore alternative and 

preferred knowledges of who they might be" (White 1991 :126). 

Die ontdekking van die invloed wat die deelnemer en sy verhouding met ander 

op die lewe van die probleem het, staan bekend as unieke uitkomste ("unique 

outcomes; (White 1991:127). Die deelnemers word aangemoedig om in 'n 

nuwe verhouding tot die probleem le staan. Oil is hier waar hul identiteit en 

lewensnarratief herskryf word (O'Hanlon 1994:26). White & Epston (1990:63) 

beskryf die proses soos volg: "If persons refuse to cooperate with the 

requirements of the problem, they are undermining it, refusing to submit to the 

effects of the problem". 

White & Epston (1990:56-60) onderskei tussen •current unique outcomes· -wat 

in die loop van die gesprek na vore kom, gewoonlik deur die terapeut ender die 

deelnemer se aandag gebring word en direk beskikbaar word vir die deelnemer 

om nuwe betekenis te skep, "historical unique outcomes• - wat dui op gebeure 

in die verlede waartydens die deelnemer stark genoeg was om teen die 

probleem weerstand te bied, dit te oorwin of die dominerende invloed daarvan 

te ontsnap, "future unique outcomes" - wat 'n plek in die toekoms kan M 

wanneer die deelnemer sy voorneme beskryf om die invloed van die probleem 
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te ontsnap. 

Om hierdie proses te fasiliteer is gebruik gemaak van "landscape of action 

questions• wat na die deelnemer se optrede in die hede, vertede en toekoms 

verwys, asook "landscape of identity questions• wat die deelnemer aanmoedig 

om die ontwikkeling soos dit ontvou het tydens die vorige vrae, te ondersoek en 

te kyk wat dit inhou. 

Ek wou die deelnemers help om altamatiewe te ondersoek sod at hulle binne die 

omstandighede sterker kon word en hulle te bemagtig soda! hulle hulseW kon 

sien as mense wat 'n aanwins vir die arbeidsmark kan wees. 

2 DIE DEELNEMERS EN HULLE VERHALE VAN HOOP 

Die invloed van die deelnemers en hul vertiouclinge op die lewe van die 

probleem werksonsekerheid word nou gerapporteer. 

2. 1 Barry 

Barry het reeds vroeg in ons gesprek die keuse gemaak om ook die positiewe 

kant van hierdie situasie raak te sien. Dit sou vir hom meer geld beskikbaar 

maak, meer tyd vir sy studies gee en sy droom om in die bediening te staan 

binne berelk bring. Hy het verduidelik dat vandat hy sy lewe vir die Here gegee 

het, hy God ook met sy toekoms vertrou. "My /ewe en toekoms hang nie van die 

werkgewer of iemand anders af nie, selfs hul toekoms is in die Here se hand". 

Hierdie geloof het dit vir horn moontlik gemaak om die situasie in 'n positiewe lig 

te beskou en dlt as 'n geleentheid in plaas van 'n bedreiging le sien. 

Barry het vertel dat hy enigiets sal doen om geld te verdien. Hy kon 

tweedehandse motors regmaak, roomys of koeksisters verkoop, maar hy sal 

nooit met 'n bord om sy nek gaan staan en bedel nie. 
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Uit die gesprek met Barry het dit duidelik geblyk dat onsekerheid horn wou 

wysmaak dat hy vir sy werkgewer onbelangrik is, dat hy nie daarvan hou om 

risiko1s te loop nie en moeilik weer 'n ander werk sou vind. Dit het nou nodig 

geword om dit vir Barry ·moontlik te maak om nuwe altematiewe le ondersoek 

asook 'n uni eke herbeskrywing van homself en sy vermoens (White 1991: 126) 

le fasiliteer. 

Ek wou by Barry weet oor watter goeie eienskappe en maniere van werk hy 

beskik waarsonder die werkgewer sal moet klaarkom wanneer hy hulle diens 

verlaat. Barry het vertel dat hy baie ingesit het, langer ure gewerk het as 

waarvoor hy betaal is - Hmiskien sou die werkgewer iets verloor waarvoor hy nie 

betaa/ het nie". Hy was eerlik in alles wat hy gedoen het en het oak altyd meer 

gedoen as wat van horn verwag is. Hy het deurgaans inisiatief aan die dag gel~ 

om nuwe, beter metodes le implementeer. Hy het vertel van sy besondere 

vermoe om onder moeilike omstandighede vriendelik le bly en goeie 

klientediens te lewer, van sy medemenslikheid, vermoe om probleme op te los 

en met wysheid le dissiplineer, sy goeie opleiding en wye ondervinding. 

My vraag aan Barry was wat hierdie eienskappe vir 'n volgende werkgewer sou 

betaken en wat dil van homself en sy vermoens as werknemer se. Barry was 

van mening dat hy 'n aanwins vir 'n volgende werkgewer sal wees en dat hierdie 

eienskappe as st erk aanbeveling sal di en in enige toekomstige pos waarvoor hy 

weer sou aansoek doen. Op my vraag welke moontlikhede dit vir horn oopmaak 

het Barry geantwoord dat hy self 'n besigheid kan begin, oral, selfs in die 

bediening sou hierdie dinge saamwerk tot almal se voordeel. 

Barry het 'n pakket aanvaar en besluit om nie aansoek le doen vir die paste wat 

die werkgewer weer in die betrokke afdeling geadverteer het nie. Ek het aan 

Barry gevra wat hierdie slap se van sy vermoA om rislko' s te neem. Hy het 

geantwoord: "Ek maak planne vir die toekoms, ek gaan besiger wees as ooit. 

Dd /aat my hoopvol voe/, beter oor myself Al groet hulle my en s~ ek is 
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oneffektief, al kan hulle nie raaksien wat ek beteken nie, ek weet daarvan!H. 

Op hierdie stadium het Barry besluit om al sy tyd aan sy studies le wy, sy 

eksamens at te handel en georden te word. Hy verwag 'n beroep na 'n 

gemeente waar hy en sy gesin baie geed sal inpas_ Saam sien hulle met groat 

verwagling en opgewondenheid uit na die bediening " ...... die toekoms is besig 

om mooi in plek le val". 

2.2 Arno 

Ongeag die feit dat Arno sy werk verloor het, het hierdie ondervinding ham nie 

in 1n doodloopstraat gelaat nie, maar het hy gekies om dit as 'n 

rigtingverandering, 'n omdraai, 'n geleentheid te beskou: "Ek sal iets kry al doen 

ek dit op my eie, maar bo sal ek uitkom". 

Arno het vertel van uiters moeilike tye wat hy reeds in sy lewe deurgemaak het. 

Hy noem sy egskeiding, 'n wanbestuursondersoek waarin sy onskuld bewys is 

terwyl hy in die buiteland was, asook vyf oortolligheidsverklarings wat hy by sy 

vorige werk oorleef het. Hierdie was lye waarin hy gevoel het data lies om horn 

ineenstort. Ook depressie het byna 'n houvas op sy lewe gekry. 

Dit was vir my belangrik om te weet wat Arno deur hierdie moeilike tye gedra 

het. Hy het verduidelik dat hy nie stilgesit en hem deur die probleem laat 

oorweldig het nie, maar dat hy dit stapsgewys benader het. Hy het planne 

gemaak, raad gevra terwyl hy gewerk het aan 'n oplossing. Hy het ook God se 

bystand en liefde ervaar in elk van hierdie ondervindings, Sy hand in die saak 

gesien en sigbaar ervaar hoe God sy gebede verhoor. 

Ek het aan Amo gevra wat hierdie optrede s~ van sy vermoa om probleme le 

oorbrug en hoe hy dit in hierdie situasie kon aanwend. Hy het vertel dat hy 'n 

baie positiewe mens ls. Wanneer hy dit met sy vorige ondervinding en ervaring 
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kombineer, het hy 'n wenresep. Die tegnieke wat hy in die verlede ontwikkel het 

om selfterapie toe te pas, het nou ook handig ingekom. Hy sorg dat hy besig 

bly, gaan slap 'n ent en kom net uit, werk aan sy motor of besoek die gimnasium. 

Hierdie keer was dit anders, makliker, want hy het sy vrou se ondersteuning en 

sy geloof is sterker. Ook sy emosionele ontwikkeling is op so 'n vlak dat dit vir 

hem makliker is om na die val weer bo uit te kom. Hy het in die verlede 1n draai 

gemaak by depressie, maar sy karakter en menswees is reg gefundeer. Sy 

ervaring van probleemhantering sal horn in staat stel om verdere probleme te 

hanteer. 

Toe ens begin gesels oor die hoogtepunte wat hy in diens van die werkgewer 

beleef het, het Arno vertel dat die hele afdeling in 'n warboel was toe hy daar 

begin het. Negatiwiteit was aan die orde van die dag. Hy het konstruktief besig 

geraak, strukture in plek gekry, netwerke uitgebrei en lojaliteitsvlakke geskep. 

Hoewel dit horn nie heellemal tevrede stel nie, voel hy dat hy iets beters 

agterlaat as wat hy hier gekry het. Die fondamente is gele, die visie is daar. 

Wanneer Arno aan die toekoms gedink hat, het onsekerheid horn verwar oor die 

rigling waarin hy moes beweeg. Oil het horn laat twyfel of hy in staat sou wees 

om sy planne deur te voer, of hy die vermoens gehad het. 

Ek wou by Arno weet watter sterkte in horn dit vir horn moontlik gemaak het om, 

ongeag al onsekerheid se taktieke, nog steeds tot die einde pligsgetrou op sy 

pos te wees en klaar le maak waarmee hy begin het. Hy hel homseff beskryf as 

'n persoon wat nie 'n ding halfgebak laat nie, hy wil afhandel waarmee hy besig 

is. Oil is in sy samestelling, hy is pligsgetrou. 

Arno het vertel van ander goeie eienskappe wat hy besit en in diens van sy 

werkgewer aangewend het. Hy het vertel dat hy 'n ekstrovert is wat maklik met 

mense kommunikeer en dat hy hiermee kontakte kan ontwikkel sodat dit 

dividende voortbring. Hy is 'n lojale werker, diplomaties, het die vermo~ om 
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albei kante van die saak le sien en 'n saak so le beding dal di! voordele vir albei 

partye lnhou. Hy is pligsgetrou en 'n man van sy woord, 'n perfeksionis vir wie 

'n halfgebakle ding nie aanvaarbaar is nie. Hierby hel hy ook gevoeg sy 

besondere vermoll om 'n probleem le benader en op le los. Oil is hierdie 

vermoe wat hom in staat stel om nie deur 'n probleem oorweldig te word nie, 

maar dil in kompartemente le hanteer. 

Toe ek in 'n volgende gesprek aan Amo vra wat hierdie eienskappe van horn vir 

'n volgende werkgewer kan beteken, het hy socs volg gereageer: 

Wat ons daar gedoen het, het ek in 'n onlangse onderhoud 

net so gaan verbaliseer. Dit is die eersle keer dat ek so 

daaroorgedink het. Dit het vir my 'n deuroopgemaak om na 

myself le kyk en le sien wat ek kan aanbied. Waar 'n mens 

andersins gaan en sl!: ~k het werk nodig, 'sl! ek': 'ek is wat 

ju/le nodig het, ek is waama ju/le nag heeltyd soek, ek kan 

dit en dit vir ju/le aanbied'. Hu/le was so beTndruk daarmee, 

sovee/ so dat die vrou gesl! het sy gaan drie ouens in 

Bloemfontein sien, maar sy dink ek is die beste keuse. Dit 

het 'n geweldige invloed gehad. 

Amo het verder ges!I dat dit horn opgewonde en verlig laal voel. Hy gaan iets 

op sy eie doen, daar is baie moontlikhede: "Ek gaan met geloof vorentoe·. 

Kort hiema het Amo 'n beslote korporasie gestig en 'n ooreenkoms met 'n firma 

gesluit wat vir horn nuwe deure oopgemaak het. Ons laaste gesprek het hy 

beeindig met die woorde: "Ek het dit reggekry om ten spyte van al/es positlef en 

opgewek le bly, ek dink die personeel gaan my mis. Ek gaan bestuur groet want 

ek gaan nie hier weg stert tussen die bene nie, daar is geen wrok, geen gevoel 
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2.3 Steven 

Hoewel Steven geweet het dat hy altyd as werknemer sy kant gebring het, het 

onsekerheid horn probeer oortuig dat die werkgewer nie net sender horn kan 

klaarkom nie, maar ook dat hy nie maklik ander werk sou kry nie. Nogtans het 

Steven gese: "Ek wil tog g/o dat daar weer 'n ge/eentheid moet kom vir jou as jy 

bereid is om jou kant te bring. Miskien bestaan die /ewe nie net uit medies en 

pensioen by dieselfde firms nieH. Hy was oak van mening dat, omdat hy reeds 

by sy vorige firma deur 'n aflegging is, hy uit sy foute geleer het en dat dit horn 

'n voorsprong gee_ 

Ek wou meer hoor van hierdie ondervinding wat vir ham 'n voorsprong betaken 

en Steven hat vertel dat daar baie rusies in die huis was en dit net goad gegaan 

het tot die geld opgeraak het. Sy vrou het 'n baba verwag terwyl hy geen 

mediese fonds gehad het nie. Hy kon van die eerste dag af werk gehad het, 

maar hy was le trots en het gedink dat hy nie vir daardie salaris sal werk nie. 

Nou het hy en sy vrou oak klaar besluit waar hulle moet sny, sander watter 

luukshede hulle sal meet klaarkom indien hulle op een salaris sou moes leef. 

Hy het ook besluit dat hy by die instansie sal aanbly tot op die laaste: "Tot by 

die anegging p/a dd nie so baie nie, dan begin jy aansoek doen vir werk en elke 

brief wat s~ jy is onsuksesvol mask dat jy dink die /ewe is onregverdig. Dan 

besef jy weer na 'n tyd jy kry jou innerlike sterke uit die Bybel - so asof dit tot jou 

spreek". Nou sal hy enigiets doen: "In vandag se /ewe is dit nie meer wat ek 

doen nie, maar kyk ek het 'n werk. Al gooi ek petrol in as 'n joggie, solank ek vir 

my kinders kan sorg sat ek nie weer dieselfde foul mask nie". 

Op my vraag wat di! vir horn moontlik maak om uit sy foute te leer sender dat hy 

deur die negatiewe in sy vorige ondervinding oorweldig word, het Steven 

verduidelik dat hy 'n baie positiewe mens is met baie deursettingsvennoa, 'n 

regte kanniedood: "Die ~reld last jou twyfel, maar God gee hoop". Sy vrou 

ondersteun ham ook, wat in die vorige geval anders was: nEk het daardie 'never 
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die' houding•. 

Toe ek aan Steven vra tydens watter ender geleenthede in sy lewe hierdie 

eienskappe hom gehelp he! om bo uit le kom en hoe di! ook in hierdie situasie 

vir hom van hulp sou kon wees, het hy vertel dat die lewe horn al baie voorberei 

en sterk gemaak het. Hy is deur 'n moeilike tyd toe hy op 1n stadium huis gebou 

het. Dinge het verkeerd gelcap.en hy moes snags met sy eie twee hande by 'n 

gas lamp die werk klaarmaak. Hulle is deur swaar lye met hul kinders, ook in sy 

huwelik en geestelike lewe was hy al op plekke waar hy nie moes wees nie, 

maar hy he! vasgebyt en teruggekeer. Selfs in sy sport he! hy al groat 

teleurstellings beleef, maar is hy elke jaar terug vir die nasioale 

kampioenskappe. Hy is nou 'n starker en meervolwasse mens. Ashy iets doen 

is di! sy beste. Verder glo hy dat as hy sy Hemelse Vader aan sy kant he!, hy 

di! sal maak. 

Ek wou by Steven weet watter eienskappe hy hierby kon voeg wat meer sou 

vertel van die tipe werknemer wal die instansie sou verloor, sou hy hul diens 

verlaat. Volgens Steven was hy altyd 'n goeie ambassadeur, 'n harde werker 

wat hoewel hy 'n gesinsman is, lang ure by die werk deurgebring het en dit weer 

sal doen indien di! nodig is. As toesighouer he! hy altyd sy kollegas se belange 

op die hart gedra, 'n oor gehad vir hulle probleme. Hy kan druk hanteer en al 

was die omstandighede hoe moeilik kan hy nog glimlag. Hy besit goeie 

leierseienskappe asook 'n onwrikbare geloof in God en Sy voorsiening. 

Toe ek aan horn vra hoe al hierdie eienskappe horn in die toekoms van hulp kan 

wees in die voorsiening van 'n ander werksgeleentheid het Steven soos volg 

geantwoord: 

Dit maak my positief as hulle navrae doen, ek het my dee! 

gedoen, verder kan ek niks doen nie. Hierdie is nie die affa 

en die omega nie. As ek nie die pos hier kry nie, gaan ek 

buite toe. Ek het dft wat nodig is om daarbuffe 'n sukses le 
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maak. Ek wee/ ek sal dit maak. Ek is selfs meer positief in 

my sporl. Ek oeten hare/er en dit is vir my 'n ontlading. Ek 

sal tot die /aaste bly en my werk klaar doen. Van die ander 

voe/ vere, maarek wil aan my werkgewer teruggee, want hy 

was vir my goed. 

Hoewel Steven sy werk verloor het, is hy weer deur die werkgewer aangestel in 

'n ander pas waarvoor hy aansoek gedoen het. Hy was gelukkig en tevrede. 

2.4 Claude en Sharon 

Aan die begin van die eerste gesprek het ek aan Claude en Sharon gevra of 

hulle gedurende die algelope jaar terwyl onsekerheid 'n houvas op hul lewens 

probeer kry het, ooit 'n behoefte gehad het om met iemand anders daaroor te 

praat. Claude het my verseker dat dit nie sal help nie. 

Dit is moeilik omdal ons a/bei hier werk, maar ek wil nie buite 

daaroor uitpraat nie. Die enigste persoon wat jou kan help 

is die mense wat besluit oor jou toekoms, maar hu/le kan of 

wil dit nie doen nie. My vrou dien as my klankbord en ek wit 

nie met iemand anders praat nie. Ons raak we/ soms kwaad 

vir mekaar, ek is dalk le eerlik en reguit. 

Sharon was van mening dat dieselfde situasie en omgewing wat hulle gedeel 

het, gehelp het om mekaar te verstaan: "Ons hel nie 'n behoefte om met iemand 

anders le praat nie, hul/a verstaan nie honderd persent nie". 

Nadat ans lank oor die invloed van onsekerheid op hul verhouding gepraat het, 

het Sharon gesb sy dink hul huwelik is in gevaar. Noudat ans gesels het, het 

sy agtergekom die kern van die kwaad was maar die onsekerheid. Claude het 

gese dat die gesprek ham meer vrymoedigheid gegee het om dinge te sll wat 

hy nie onder ander omstandighede sou waag nie. 
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Ek wou by hulle weet of hulle nag steeds van mening was dat di! beter is om hul 

gevoelens en ervarings net met mekaar le deel en dat dit nie sou help om met 

iemand buite hulle kring hieroor le praat nie. Hulle het albei gestl dat ans 

gesprek al klaar baie gehelp het omdat di! die saak vir hulle in perspektief 

geplaas he!, wat di! makliker maak om mekaar le verstaan. 

Na ons eerste gesprek het hulle die nuus ontvang dat Sharon haar pos behou, 

maar dat Claude syne verloor. Claude moes besluit of hy 'n pakket wou neem 

en of hy wou aansoek doen vir 'n aantal nuwe paste wat in hierdie afdeling 

geadverteer sou word. 

Die feit dat Sharon nou ten minste seker was van haar pas, het die verdere 

voordeel meegebring dat sy as werknemer vir 'n huurhuis van die werkgewer in 

aanmerking kon kom, wat hul benarde behuisingsituasie sou verlig. Sy kon nou 

oak meer in 'n ondersteuningsrol vir Claude inskuif en het vertel dat sy ham 

probeer help deur moed in te praat en net daar te wees vir horn. 

Uit 'n gesprek met Claude het dit duidelik geword dat onsekerheid op veral twee 

terreine in sy lewe hard besig was om verwoesting le probeer saai. In die eerste 

plek het hy gevoel dat humeurigheid en woede-aanvalle besig was om sy gesin 

en huwelik ongelukkig te maak en dat dit enige kommunikasie tussen hulle 

verder bemoeilik het. Hy het geweet hoe sy huwelik voorheen was en sou dit 

graag weer so wou he. Hy het geglo dat dit oak Sharon se begeerte was. 

Claude het sekere dinge geidentifiseerwaaraan hy aandag kon gee en wat sou 

meehelp om die invloed van humeurigheid en swak kommunikasie op sy huwelik 

en gesinsverhouding aan bande te le: 

Tyd saam met sy seuntjie was vir Claude pure plesiertyd. Met horn hat 

hy nie nodig gehad om oar die probleem le praat nie, wat 'n tipe van 

ontvlugting gebied het. Hy het gevind dat hy sy vrou verwaarloos en al 
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hoe minder met haar kommunikeer, wat sy weer gladnie verstaan hat nie. 

Claude het besluit om aan haar te verduidelik waarom hy so opgetree 

het. 

Sharon het dikwels vir Claude probeer raad gee en hoewel hy geweet het 

dat sy dil geed bedoel, het hy ervaar dat sy vir horn probeer voorskryf en 

haar dan afgejak. Claude het besluit om uit die raad te neem wat hy kon 

gebruik en die res te ignoreer. 

Sharon was ongelukkig omdat hulle nie meer tyd alleen deurbring nie. 

Claude het besluit om haar uil le neem vir ete en te bederf met blomme. 

Ek wou by Claude weet wat dil vir horn sou beteken as hy sy planne kon 

deurvoer. Hy het geantwoord dal dil horn lekker sal laat voel as Sharon weer 

gelukkig is. Hy was verder van mening dat ans gesprekke ham gehelp het om 

minder geredelik toe le gee aan humeurigheid en so ms log maar net om le draai 

en le loop. 

In 'n opvolggesprek hel Sharon bevestig dat dil beter gaan by die huis. Sy het 

gese dat Claude aan haar verduidelik hel dat tyd saam met hul seuntjie sy 

aandag aflei van die werksituasie en dat hy sedertdien pro beer om oak me er tyd 

saam met haar deur te bring. 

lntussen het Claude besluil om vir die posle wal die werkgewer weer in die 

afdeling geadverteer hel, aansoek le doen. Hy wou nie op daardie stadium na 

buite beweeg nie. Die onsekerheid was nag lank nie iets van die verlede nie, 

en het ham laat vrees dat hy nie suksesvol sou wees nie. 

Ek het aan Claude gevra watter beskrywing horn as werknemer die beste sou 

pas. Hy het geantwoord dat hy altyd sy kant gebring het. Ek wou by horn weet 

om watter ander re des die werkgewer horn weer 'n geleentheid sou wou gee om 
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deel van hul span le wees. Hy hel vertel dal hy belroubaar, eerlik en 

hardwerkend is. Hy het 'n goeie werksrekord, goeie bestuurs- en 

leierseienskappe asook gesonde menseverhoudings. Hy beskik oor 

genoegsame kennis en ondervinding van die werk, is bereid om aanpassings 

te maak en is oop vir verandering en vernuwing. 

Toe ek Claude vra wat hierdie eienskappe vir hams~ van sy vermoi! om weer 

met sukses vir 'n pas aansoek te doen, het hy geantwoord: "Ek kan myself 

aanbeveel vir 'n pos, ek is bemarkbaar. Hu/le m6et my eienskappe kan raaksien 

en my werksrekord. Ek sal my beste gee". 

Claude was suksesvol in sy aansoek en is weer deur die werkgewer aangestel. 

Oil was wal hy graag wou he. Sharon was ook levrede: "Ashy gelukkig is in sy 

werk, gaan dit goed in ons huwelik". 

Namate die deelnemers alternatiewe begin ondersoek het, het dit vir hul1e 

loenemend moonllik geword om nuwe onldekkings omtrenl hulself le maak. 

Hulle kon nou met nuwe ae na hulself kyk as mense wat gerespekteer behoort 

te word vir die waarde wat hulle tot die arbeidsmark kan toevoeg en nie as 

moedelose werklose manse wat sander hoop die toekoms tegemoet gaan nie. 

Die volgende hoofstuk bied 'n refleksie op die omvang, betekenis en ervaring 

wat die informele gesprekke asook die formele terapieproses vir die deelnemers 

ingehou het. 
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HOOFSTUKS 

REFLEKSIEGESPREKKE 

Ten einde 'n aper en meer gelyke verhouding tussen die terapeuUklh~nt en 

navorser/deelnemer moonllik te maak is veelvuldige refleksiegesprekke nodig. 

Hierdie gesprekke het nie net die deelname van beide partye aan die navorsing 

beklemtoon nie, maar het ook gedien as 'n wyse waarop magsverhoudings 

gedekonslrueer en interpretasie uitgebrei kon word. 

2 INFORMELE GESPREKKE 

Bu it en die formele terapiegesprekke het die deelnemers met familielede, vriende 

en kollegas gekommunikeer oar hul ervaring van werksonsekerheid en 

werksverlies. Hoewel hierdie informele gesprek.ke self nie gerapporteer word 

nie, word die omvang, betekenis en ervaring hiervan vir die deelnemers soos 

aan my meegedeel, nou gerapporteer. 

2. 1 Barry 

Barry het vertel dat hy baie met kollegas gepraat het, maar dat sy ervaring 

daarvan negatief was omdat hulls verval het in te veel praat, net oar slegte 

dinge. Oil het sake net vererger en niks goed ingehou nie. Hy moes eerder 

daardie tyd gebruik he! om met iemand te praat wat kon help, op 'n positiewe 

wyse. Hy he! heelwat gesprekke met sy pastor gevoer wat net getuister he! en 

ham taat praat he! terwyl hy hierdie dinge van sy gemoed kon afkry. Di! het ham 

beter laat voel en dan was hy kalmer by die huis. Di! was die enigste man met 

wie hy hieroor gepraat he!, die ander was almal vroulike kollegas en sy vrou by 

die huis. Daar was ook 'n kollega by die werk saam met wie hy op 'n gereelde 
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basis gebid het. Hierdie gesprekke met God was vir hom 'n hoogtepunt en he! 

ham rustig laat voel en dan kon hy meer doen. Hoewel hy gereeld met sy vrou 

hieroor gepraat het, wou hy nie spanning huistoe neem nie en het hy haar 

probeer spaar: "As ek met iemand anders gese/s het, kom ek by die huis en 

weet k/aar hoe om die osse in le span, dan is al/es agtermekaar". Hy en sy vrou 

het wel baie saam hieroor gebid, veral toe hulle groat besluite moes neem. 

Barry het oar die algemeen tevrede gevoel met sy hantering van die 

afleggingsproses. Hy het egter iets geleer by een van sy kollegas wat 'n groat 

indruk op horn gemaak het. T erwyl hy baie besig was met sy eie vrese en 

gevoelens, was sy meer besorgd oor ander se gevoelens en het vir hulle 

ondersteuning gebied. Wat hy beslis geleer het is dat stilbly nie help nie. 

Aanvanklik he! hy gedink dat hy self hierdie probleem sal uitsorteer. Eers toe 

hy begin praat met mense wat kon help he! dinge begin verander. Volgens hom 

het elkeen wat deur so 'n proses gaan, iemand nodig om mee te praat. Hy het 

gesien hoe moeilik dit was vir sy kollegas wat niemand gehad he! om le praat 

nie. Hulle kon dit nie van hul gemoed afkry nie, iets wat vir horn baie belangrik 

en van groat nul was. 

2.2 Amo 

Aan die begin van die rasionaliseringsproses het Arno ses gesprekke met 'n 

sielkundige gehad vir wie hy vroeer jare gesien het toe hy deur depressie lastig 

geval is. Di! was nodig en he! hem laat besef dat hy ver gevorder het en reeds 

sukses behaal het. 

As gevolg van sy posisie in werksverband het hy di! vermy om met kollegas te 

praat en liefs 'n front voorgehou. Hy het dieselfde met sy kinders gedoen en 

wou hulle nie aan die trauma blootstel nie. Sy vrou was egter vir hom 'n 

steunpilaar en gereelde geprekke met haar het vir horn as uitlaatklep gedien en 

hom gehelp om perspektief te behou: "'n Mens het 'n behoefte om met mense 



92 

le gese/s, jy soek 'n sosia/e maat of sielsgenoot met wie jy kan praat•. Hulle het 

baie saam gebid en met groot opgewondenheid sigbaar beleef hoe hul gebede 

beantwoord word. 

Arno was van mening dat hy tydens die proses van aflegging min van ander 

kollegas kon leer uit hulle hantering van die situasie. Hy was dankbaar dat hy 

kalm ken bly en nie as gevolg van bombastiese optrede en uitlatings teenoor die 

werkgewer vandag skaam hoef te voel oar sy wyse van hantering nie. 

2.3 Steven 

Steven se gesprekke met 'n adviseur by die Sentrum het horn bemoedig en 

gehelp om nie oorhaastige besluite te neem nle. Uit die aard van sy posisie as 

toesighouer het sy kollegas van horn verwag om hul op hoogte te hou van die 

jongste verwikkelinge rondom die proses. Dit het veroorsaak dat hy horn in 'n 

posisie bevind het waar hy voortdurend besig was om inligting le versamel en 

dan weer aan kollegas oor le dra. 

Hy en sy vrou het in die begin saam besluit om rustig le wees tot die dag van die 

finale bekendmakings, dan sou hulle 'n besluit neem. Hoewel hul nie tuis veel 

oor die saak gepraat het nie, was sy vrou vir horn 'n goeie ondersteuning, wat 

hul nader aan mekaar gebring het en horn rustiger gemaak het. 

Wanneer Steven terugkyk oor die afgelope jaar voel hy spy! dat hy so betrokke 

geraak he! by al die baie bespiegelinge en gepraat oor die saak en dat hy horn 

ender druk laat plaas het om altyd op hoogte le wees van die jongste nuus. Dit 

kon die indruk geskep het dat hy riemtelegramme versprei. 
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2.4 Claude en Sharon 

Omdat hulle in dieselfde situasie was, het hulle baie met mekaar hieroor 

gepraat. Oak die kollegas het aanhoudend onder mekaar hieroor gesels. 

Claude het dit soos volg beskryf: "As ons mekaar sien is die eerste ding wat 

ges~ word: 'Het jy iets gehoor van die pakket'. Dan /ok dit 'n hele bespreking 

uit. Dit het my net negatief gemaak. Alma/ wff moed inpraat, maar eintlik breek 

dit meer at". Familia aan beide kante he! ondersteuning gebied, met hulle 

hieroor gepraat, vir hulle gebid en hulle probeer opbeur. 

Claude was van mening dat hy die hele proses nie baie goed hanteer het nie. 

Hy verwys na 'n kollega wat onder hierdie moeilike omstandighede met groat 

kalmte opgetree he! en wens dat hy dieselfde kon regkry. 

As sy terugkyk oor die afgelope paar maande voel Sharon spyt dat hulle deur 

oorhaastige optrede hul huis verloor het. Sy is van mening dat hulle die situasie 

rustiger moes benader en dat dil hulle sou ondersteun in nugter besluilneming. 

3 FORMELE GESPREKKE 

Refleksiegesprekke tussen die terapeut en die deelnemers het deurlopend 

plaasgevind en het die terapiegesprekke gerig en aangepas. 

Ten opsigte van die formele terapiegesprekke het die terapeut 'n kollega 

versoek om na afhandeling daarvan onderhoude met die deelnemers te voer ten 

einde vas le stel welke betekenis gemelde gesprekke vir die deelnemers gehad 

het. Hlerdie kollega is oak geskool in narratiewe terapie en sou dus oak "not 

knowing• in die proses ingaan. Hy het nie aannames gemaak oar wat vir die 

deelnemers belangrik was nie, maar het hulle toegelaat om self die markers wat 

van belang is aan te dui. Van die vrae wat hier aan die deelnemers gevra is, 

was die volgende : 
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"Jy sit dit het gehelp om met haar te praat. Wat in die manier waarop sy 

die gesprek hanteer het, het dit goed gemaak om met haar le praat?" 

"Jy se sy het by jou verhaal gebly. Het sy jou ooit laat beleef dat jy moat 

inpas by 'n werkloosheidsindroom of was sy net met j6u besig?'' 

"Jy se dat die gesprekke jou meer selfvertroue gegee het. Terwyl sy net 

met j6u gewerk het en by j6u verhaal gebly het, het jy nie dieselfde gebly 

nie?" 

• "Op watter manier het jy beleef dat sy die geloofswereld waarin jy leaf 

ernstig opneem en hoe het jy dit agtergekom?" 

Die gesprekke tussen genoemde kollega en die deelnemers het die volgende 

opgelewer: 

3.1 Barry 

Dit was vir Barry belangrik dat ek die sisteem geken het, die agtergrond van die 

gebeure asook die omgewing waarbinne alles plaasgevind het en dat ek horn 

daarbinne kon verstaan. Barry meen dat indien hy in 'n besluitnemende posisie 

was, hy iemand sou aanstel om mense te help wat deur so 'n afleggingsproses 

gaan, om daar te wees vir hulle, iemand met 'n oar. Die ander dinge, soos om 

inligting te ontvang oar byvoorbeeld finansies of entrepreneurskap was oak 

belangrik, maar dit het horn hier diep binne nog ongelukkig gelaat. 

Barry het gese dat 'n volgende hoofstuk vir horn begin hat en dat die gesprekke 

horn gehelp het om by hierdie nuwe hoofstuk uit te kom. In die ou hoofstuk het 

hy 'n vaste werk gehad, sekuriteit. Nau het 'n nuwe fase aangebreek waarna hy 

lank uitgesien het, maar sander daardie dinge waaraan hy gewoond was. Die 

gesprekke hat horn gehelp om die nuwe hoofstuk anders te sien. Hy het geweet 
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dat hy op een of ander stadium 'n skuif moes maak, maar nadat ans gesels het, 

het dit ham baie opgewonde gemaak en die meed gegee om sy planne deur te 

veer. 

In hierdie situasie het inligting oar hoeveel geld hy gaan uitkry of 

enterpreneurskap ham nie gehelp nie, maar hierdie gesprekke het ham oar die 

hekkies gehelp sodat hy dinge stelselmatig en in volgorde kon aanpak. Die 

eerste hekkie was om te aanvaar dat hy weggaan en vrede daarmee te maak_ 

Die tweede hekkie was die finansi~le implikasies van die skuif en sy vrede 

random die aanpassing vir sy kinders as hy nie sy huis kon behou nie. Die 

gesprekke het horn oak hieroor gehelp. 

Wat vir Barry uitgestaan het in die gesprekvoering was sy ervaring van 

sensitiwiteit en kalmte terwyl ek na ham geluister het. Hy het ervaar dat ek op 

sy vlak praat en dat ek verstaan. Omdat hy gevoel het dat ek werklik belangstel 

in wat hy s~. het hy makliker gepraat en meer dinge het uitgekom. Hy het beleef 

dat ek met sy agenda besig was en by sy verhaal gebly het - wat hy beleef en 

ervaar het, die positiewe en negatiewe. Hy het oak nooit gevoel dat hy meet 

inpas by 'n patroon van manse wat hul werk verloor het nie_ Sy situasie was 

belangrik en hoe hy dit ervaar. Nooit moes hy inpas by 'n bepaalde stel 

simptome en manier van dink nie. 

Uit die refieksiegesprekke het dit geblyk dat dit vir Barry veral effektief was dat 

hy alleen en nie in groepsverband nie met my gepraat het. Sy ervaring van 

groepsbespreking is dat, hoewel mense dinge anders ervaar, hulle in 

groepsverband net naastenby inpas: "Hierdie was nie naastenby nie. Ek hef 

uniek gevoe/, dit was my onderhoud, my storie soos ek dit vertel. Daarom het 

ek gevoe/ sy verstaan my". 

Die gesprekke het ham oak gehelp om dinge by die huis reg te stel. Dit het 'n 

positiewe impak op horn en sy vrou se verhouding ten opsigte van hierdie 
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situasie gehad: "Nae/at ons hier gesels het was my prioriteite agtermekaar 

wanneer ek by die huis kom. Ek kon ook met my kinders praat en dit het ons 

gehelp om die ding trappie vir trappie le neem. Dit het ons gesprekke in die huis 

oper gemaak en ek het nuwe aspekte in ons verhouding onldek. Ek het 

afgerond by die huis gekom, nie afgestomp nie". By die huis was hy nou nie 

meer in stormwater nie, maar in rustige water. 

Die lei! dat ek die Here ken was vir Barry baie belangrik: "Sy het my taal 

gepraat•. Hierdie w&reld van geloof en kind van God wees, was vir hom 

belangrik: 'As dit nie die geval was nie sou ek /angs die pad kop uitgetrek het. 

Sy het my gehooren verstaan•. Sy Christenskap kon vir hom 'n besondere bran 

van moed en krag word. Hy he! beleef dal ek sy geloofswf>reld ernstig opneem 

en dat die kleinste dingetjie wat hy ges6 het, belangrik was. 'n Geringe tema het 

dikwels in 'n groat tema ontwikkel, net deur daaroor le praat en di! van 

verskillende kante le bekyk: 'Ek het net gepraat oor wal vir my belangrik is en 

hienteur het ek baie van myself ontdek". 

Barry is van mening dat die werl<gewer en die werknemer net kan baat by 'n 

beraderspan wat in gesprekke soos hierdie die pad loop saam met werknemers 

wat hul in 'n soortgelyke situasie bevind. Oil sal 'n oop deur skep om hul harte 

utt te praat, tu is bet er tefunksioneer en selfs hul houding teenoor die werkgewer 

te verbeter. Hierdeur sal 'n bron geskep word wat die werknemer nie net help 

om die trap op le stap nie, maar 'n re~ling le kan h6 waaraan hy kan vashou. 

Vir Barry is die behoefte nie aan 'n klomp lesings deur 'n ekspert nie, maar na 

pasmaakgesprekke gevoer deur 'n meelewende, sensitiewe en begripvolle 

terapeut. 
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3.2 Arno 

Die refleksiegesprekke het aangetoon dat dit vir Amo belangrik was dat ek hom 

toegelaat het om ongehinderd te praat terwyl ek aandagtig geluister het. In 

hierdie emosionele toestand was dit vir hom belangrik dat ek moes h66r, luister 

en werklik belangstel. Die feit dat ek met werklike empatie en rustigheid by sy 

verhaal gebly het, he! hom vrymoedigheid gegee om le praat en hoe meer hy 

gepraat he!, hoe meer perspektief het hy gekry en hoe beter he! hy gevoel. 

Deur sy emosie le verbaliseer kon hy dtt beter orden, dit het horn antwoorde 

gegee op vrae en 1n treetjie vorentoe gehelp. 

Die vraag oor wat hy met hom saamneem wanneer hy die diens van sy 

werkgewar verlaat het hom gehelp om le draai en na sy positiewa eienskappe 

te kyk. Dit he! horn gehelp om sy hiperkrttiese bril af te heel en hom laat besef 

dat hy nie so sleg is nie. Daar het 'n betekenis vir horn geskuif. Hy was in 'n 

"comfort zone·, maar wou graag iets op sy eie doen. Hierdie skuif het dit vir 

hom moontlik gemaak om daardie brug oor te sleek. lets In sy selfverstaan het 

geskuif om oor die brug te kom en te s6: "Ek gaan die ding self doen, ek voe/ 

beter oor myself en ek kan die skuif maak". 

Di! was vir Arno belangrik dat •ons kontak gemaak het•. Dit het vertroue by hom 

geskep en 'n openhartigheid wat dit vir hom moontlik gemaak he! om •sy harl 

skoon te maal('. Die feit dat ek dinge onthou het en terugverwys het na dinge 

wat vir h6m belangrik was, het horn laat voel dat sy storie belangrik was, dat ek 

luister, inneem en ag slaan op wat hy vertel. 

Oil was verder vir Amo belangrik dat hY, sY situasie en sY verhaal te midde van 

honderde ender mense wat hul werk verloor he!, uniek was. Hy he! ervaar dat 

ek uniek net met hom besig was en net by sy verhaal gebly het, terwyl hy nie 

dieseWde gebly he! nie. Hy he! homseW in 'n ander lig begin sien. Hoe meer ons 

daaroor gesels het, hoe meer he! sy gedagtes van waardeloosheid oor homself 
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geskuif na die vele kwaliteite wat hy besit en het hy beset dat hy vele 

vaardighede besit. Oil het horn goed en belangrik laat voel en horn sterker 

gemaak om die besluit te neem. Hy was voorheen in 'n kokon vasgevang, maar 

nou het hy geweet hy kan dit doen. 

Aangesien ek met empatie na sy verhaal geluister het, hel Arno no oil ervaar dat 

ek kant kies, horn verkleineer of nikswerk laat voel nie. Deur sy vertroue te wen 

het ons saam in die taaldomein van kompetensie inbeweeg, terwyl hy vir 

homself 'n nuwe betekenis geskep het. Hy sien homself as bemarkbaar. Dit 

skep nie valse hoop by ham nie, hy het homself gehelp. 

Arno he! deur hierdie tyd prakties ervaar hoe God aan sy kant is en wil nooit so 

'n ervaring sonder Hom deurmaak nie. Hy het duur lesse in die verlede geleer 

en dil was vir horn belangrik dal hy oak hierdie oortuigings in die gesprek kon 

inbring. My sentiment ten gunste van bepaalde teologiese temas het horn op sy 

gemak laat voel om vrylik hieroor te gesels. Hy kon sy getuienis lewer en dit 

was vir horn belangrik. 

Die gesprekke hat dil ten slotte vir Arno moontlik gemaak om tot die einde 

positief, opgewek en vrolik le bly totdat dit !yd was om te gaan. Sy gesindheid 

teenoor die instansie se bestuur het ook ten goede verander en dit vir horn 

moontlik gemaak om te gaan groat en nie start tussen die bene sy pos te verlaat 

nie_ 

3.3 Steven 

Omdat Steven en sy vrou die saak tuis nie baie bespreek het nie, het hy die 

gesprekke met my as 'n goeie uitlaatklep ervaar. Die feit dat hy aan die praat 

kon bly, het horn meer gemoedsrus gegee omdat dit horn gehelp het om die 

gebeure vir homself le orden. Hy het gevind dat hy deu~opend besig was om 

van sy kollegas op te beur, maar daardeur is nie in sy eie behoefte voorsien nie. 
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Uit die refleksiegesprekke het dil geblyk dat ons gesprekke horn rusliger 

gemaak hel en kalmte in sy gemoed gebring het. Na hierdie gesprekke washy 

weer vervul met hoop en kon hy sy normale take voortsit. 

Hyhet ervaardat ek aandagtig luislerna alles wat hy s~. en dil hel hom'n grool 

belewenis van aanvaarding gegee. Hierdie dinge het meegewerk tot 'n gevoel 

van volkome vertroue, wat weer daartoe aanleiding gegee het dal hy makliker 

oor dinge kon praat. 

Die posisie waarin hy ham bevind het was vir Steven sensitief en iets wat hy 

niemand sou toewens nie. Om met sy agenda besig te wees, was vir ham 

belangrik. Di! het horn die gevoel gegee dat sy gemoed en sy siluasie belangrik 

was. Op die manier kon hy dinge van sy gemoed afkry wat weer verligting en 

rusligheid gebring hel. 

Die hele tema van sy geloof en sy ervaring daarvan was vir Steven in hierdie 

situasie belangrik. Die feil dat ek hierdie saak aangesny hel en hy openlik 

daaroor kon praat, het vir horn baie betaken_ Daarsonder sou die gesprekke vir 

ham leeg gewees hat en sou hy die voortsetting daarvan heroorweeg het. 

Die feit dat ek uit die aard van my verbintenis met die instansie, die omgewing 

en die ornslandighede geken het, was vir Steven 'n verdere pluspunt. Dit het 

horn die gevoel gegee dat ek die situasie en hul ervaring beter verstaan: "Sy 

weet wat ons ervaar, sy is hier by ons". 

Die gesprekke hel Steven 'n kant van hornself laal ontdek wat tot dusver nog 

diep gebere was. Dit het horn met ander o~ na homseff laat kyk toe hy besef dat 

hy eienskappe besit wat baie moontlikhede vir horn oopmaak. Hierdie 

ontdekking het horn selfs ook in sy sport gehelp en gernotiveer om harder te 

oefen vir 'n mylpaal wat hy nou geweet het binne sy bereik is. 
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3.4 Claude en Sharon 

Sharon 

Sharon se belewenis van die gesprek was dat ek simpatiek na haar verhaal 

geluister het, wat haar die gevoel gegee het dat ek werklik omgee en saam met 

haar voel. Daarom was dit vlr haar makliker om teenoor my oop te maak en kon 

sy my vertrou met dit wat sy op die hart gehad het. Sy het nooit gedwing gevoel 

om oar spesifieke sake te praat nle en het deurlopend ervaar dat wat sy gese 

het, op die tafel was. 

Na 'n gesprek het sy ervaar dat haar "battery weer gelaai was", dat sy weer krag 

en energie gehad het om aan te gaan. Sy het oak emosioneel sterker gevoel 

wat haar nie alleen gehelp het om "uit die put uit le klim nie", maar dit oak vir 

haar moontlik gemaak het om 'n helpende hand na Claude uit te steek. Die 

gesprekke het haar oak gehelp om Claude beter te verstaan en het haar verder 

belangrike ontdekkings oar hul verhouding laat maak. 

Sharon het verder in die proses 'n belangrike ontdekking omtrent haarself 

gemaak. Sy het besef dat sy 'n regte vasbyter is en dat daar min dinge in die 

lewe is wat haar sal onderkiy. 

Claude 

Vir Claude was die gemak waarmee ans kon kommunikeer 'n pluspunt. Omdat 

hy gevoel het dat hy my kon vertrou, kon hy sy hart oopmaak en al sy aggressie 

uitstort. Daarna het hy kalmer gevoel wat ham weer in staat gestel het om met 

sy werk aan te gaan. 

Die rustigheid wat hy tydens die gesprek ervaar het, het 'n kalmerende 

uitwerking op sy onlsluimige gemoed gehad en hy hel ervaar dat hierdie kalmte 

aan horn oorgedra word. 
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Dit was vir Claude belangrik om met 'n buitestaander te praat omdat hy, Sharon 

en sy kollegas almal in dieseWde situasie was en hulle mekaar net verder 

ontmoedig het. Die gesprekke met 'n terapeut wat buite hierdie situasie gestaan 

het, het vir horn nuwe perspektief op die saak gegee en gehelp om sy aggressie 

asook die onsekerheid beter te hanteer. Hy het egter nooit ervaar dat hy aan 

die "slegte kant• en ek aan die "lekker kant• staan nie, maar sy belewenis was 

dat ek saam met horn en die proses geleef het. 

Hy hel ook ervaar hoe die bespreking van geringe temas, groot temas word en 

horn by die kem van die probleem uitbring. Sy belewenis was nooit dat ek 

antwoorde uit horn trek nie, maar hy het ervaar hoe hy vanself oopmaak en ans 

saam deelneem aan 'n ware dialoog. 

Die verhouding tussen horn en Sharon het ook gebaat by die gesprekke: "Oil 

het gehe/p dal ons minder in mekaar se hare was". Hu lie het mekaar bet er leer 

verstaan. Wat homself betref het Claude sy aanpasbaarheid ontdek, sy liefde 

vir mense asook sy kommunikasievaardighede: "Ek het dit nooit besef nie, dil 

was allyd daa,.. 

Claude en Sharon was van menlng dat die gesprekke hulle oor die algemeen 

deur die laaste deel van die afleggingsproses gedra het: "Ons het hulp gehad, 

maar daar was mense wat baie swaar gekry het. So 'n diens is noodsaaklik om 

die proses meer mens/ik te maak"_ 

3.5 Refleksie en samevatting 

Hierdie navorsing hel nie bloot 'n studie gemaak van die uitwerking van 

werksverlies en werkloosheid nie, of aan die probleem aandag gegee nadat dit 

reeds ingetree het nie, maar was gerig op proaktiewe optrede deur narratiewe 

terapeutiese gesprekke met werknemers In die loop van die rasionaliserings

proses. 
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Hierdie studie onderskei horn verder van vorige navorsing deurdat daar nie in 

groepsverband gewerk is nie, maar individueel met elkeen van die deelnemers 

'n unieke terapiegesprek gevoer is. Hoewel hulls deal gevorm het van 'n groat 

groep werknemers wat 'n eflegging gevrees het, mo es die deelnemers nie inpas 

by 'n bepaalde sindroom of naaslenby 'n plek vind in groepsbesprekings nie. 

Hulle was deel van pasmaakgesprekke waarin hul unieke en besondere 

behoefles aandag kon geniet. 

Vanuil die veelvuldige refleksiegesprekke blyk di! dal narratiewe terapie vir die 

deelnemers van hulp was. Hoewel een deelnemer haar werk behou he! en die 

ander vier vinnig ander betrekkings gevind het, of vir hulself allernaliewe 

geskep he!, word die sukses van die terapie nie hierdeur bepaal nie. Die sukses 

word bepaal deur die mate waarin die deelnemers daarin kon slaag om 

weerstand te bied teen die magsuitoefening van die werkgewer in terme 

waarvan hulle gedefinieer is as oorbodig, onbelangrik en onbevoeg - om hierdie 

beskrywing le bevraagleken en ten spyte van die besluite van die organisasie 

le bly glo dat hulle waarde bepaal word deur: • ... preferred knowledges of who 

they might be" (White 1991: 126). Op dieselfde wyse sal narratiewe terapie oak 

vir mense wat oar langer tydperke werkloos bly, of wal vanuit ander sosiale, 

akademiese of ekonomiese omgewings afkomslig Is, in hul konteks maniere kan 

vind om van hulp te wees. 

Hoewel baie ander nuttige dienste tydens die rasionaliseringsproses deur die 

werkgewer aangebied is, was die deelnemers dit eens dat die terapiegesprekke 

waartydens met begrip en empatie (vgl. Friedman & Combs 1996:40) na hulle 

geluister is, uitgestaan het as die di ens waarsonder hulle nie die proses sou wou 

deurrnaak nie. Covey (1994:240) verwys na hierdie manier van luister as: 

"Getting inside another person's frame of reference. You look out through it, you 

see the world the way they see the world, you understand their paradigm, you 

understand how they feel". Dikwels het die deelnemers oak met simpatie verwys 

na kollegas wal sander hulp hierdie pad moes slap. 
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Tydens hierdie proses, waar elke deelnemer volgens statistiek as een van die 

meer as sewehonderd potensieel werkloses beskou is, het ek geleer hoe 

belangrik dit vir persone in so 'n posisie is dat hulle unieke behoeftes en 

ervarings erken word. Omdat hulle nie nodig gehad het om in te pas by 'n 

bepaalde stel simptome of 'n sekere manier van dink nie, het hulle ervaar dal 

hulle verstaan word en dal hulle belangrik is. Die feit dat ek weens my 

betrokkenheid by die instansie die omstandighede waaraan hulle blootgestel 

was geken het, het verder daartoe bygedra dat ek nie as 'n buitestaander 

beskou is wat ''waamemenings" maak nie, maar dat ek beter ken verstaan wat 

hierdie persone ervaar (vgl. White 1998:15). 

By elk van die deelnemers het daar op die vlak van identiteit belangrike skuiwe 

plaasgevind - onldekkings waardeur hulle, hulself in 'n ander lig kon begin sien 

terwyl hul verwagting en beplanning vir die toekoms, hoop uitgespel het (vgl. 

Friedman & Combs 1996:101). 

Wat ek veral in die proses geleer het, was die persoonlike aard van elke 

deelnemer se geloof en belewenis van God en Sy voorsiening. Ek was deel van 

die gesprek, nie as ekspert wat oor bevoorregte kennis beskik nie, maar as 'n 

gespreksgenoot met my eie belewenis van en liefde vir God. Hoewel my 

ervarings in hierdie verband nie noodwendig in ooreenstemming was met di8 

van die deelnemers nie, was hulle s'n nie van minder belang nie. Ek was meer 

as ooit vervul met verwondering oor die groat en almagtige wyse waarop God 

met elkeen van ons op 'n besondere en unieke wyse bemoeienis maak. Teen 

hierdie agtergrond kon elkeen van die deelnemers hul geloof volkome uitleef as 

'n persoonlike geloofskonstruksie (vgl. Dill 1996:221) en mag ek as terapeut en 

kind van God ten opsigte van my ervaring, die volgende heelhartig onderskryf: 
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The L.JJrd works from the inside out. The world works frnm 

the outside in. The world would take people out of the 

slums. Christ takes the slums out of people, and then they 

take themselves out of the slums. The world would mould 

men by changing their environment. Christ changes men, 

who then change their environment. 

(Ezra Taft Benson in Covey 1994:309) 
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DIE NARRATIEWE TERAPIEGESPREK 

POSTMODERNE BENADERING TOT TERAPIE 

TOESTEMMINGSVORM 

Ek verstaan : 

(i) dal die projek ondemeem word as deel van die vereistes vir die MTH-graad 
in paslorale berading aan die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA); 

(ii) dat die oogmerk van die projek is om met werknemers van hierdie inslansie 
wat as gevolg van die aanbevelings deur bestuur moontlik hulle werk mag 
verloor en gevolglik werksonsekerheid ervaar (a) in 'n beradingsgesprek te 
tree en (b) die proses asock die ontwikkeling daarvan te ondersoek; 

(iii) dat my deelname aan die projek volkome vrywillig is; 

(iv) dat ek op enige stadium van die projek mag onttrek; 

(v) dat ek geen betaling of vergoeding vir my deelname sal ontvang nie; 

(vi) dat ek bewus is daarvan dat al my persoonlike inligting, insluitende 
audiokasette, vertroulik hanteer sal word en veilig bewaar sal word deur die 
loop van die projek; 

(vii) dat resultate van die projek gepubliseer sal word, maar dat enige data wat 
ingesluit word ender geen omstandighede aan 'n spesifieke deelnemer 
gekoppel sal word nie. 
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