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Moont l ike gevo lge  van Su i d - Af r i kaans e  
S t a a t s a m p t e n a r e  se negat iewe  

t oe ko ms ve rw agt i nge

J.S . W esseis

Sometimes it appears from the headlines that the earth is caught 
up in a violent upheaval that can end only in chaos. At other moments, 
it appears that we are being inexorably drawn toward some highly 
technological future...

Alvin Toffler 1983

Summary: Possible consequences o f  South African  
public servants' negative expectations o f  the future

Man, in the widest sense of the word, currently finds himself in 
the midst o f a tide o f change that is overturning virtually every sphere 
of life. Public officials and government institutions in South Africa are 
also experiencing a quickening pace o f change and are under constant 
pressure to meet the demand for an increasing variety of services. This 
explorative article shows that there is a possible correlation between 
public officials' experiences o f the changes that are taking place and 
their rate o f early retirements. Various topics for future research on this 
issue are also identified.

Dr. Kobus Wesseis is Navorsingspesialis: Publieke Administrasie, RGNL

SAIPA, 1994, 29(3) 193



Articles

Inleiding
Die mensdom in sy wydste verband bevind hom tans midde in 'n stroom van 

verandering wat haas elke lewensterrein omkeer. Toffler (1970: 3) het hierdie 
vlaag van verandering reeds twintig jaar gelede geïdentifiseer en beskryf as 
die toekoms wat die hede inval met persoonlike, psigologiese en sosiologiese 
gevolge. Daar word selfs beweer dat die mens as't ware 'n vreemdeling jn sy eie 
tyd geword het. Die gevolge wat so 'n oormaat aan verandering binne 'n.beperkte 
periode op die mens het, is treffend getipeer as "future shock' (Toffler 1970: 4).

Suid-Afrika het die inval deur die toekoms nie vrygespring nie. Dit word 
trouens algemeen aanvaar dat hy tans midde-in 'n voortstuwende stroom van 
verandering vasgevang is. So verkeer openbare amptenare en owerheidsin- 
stellings in Suid-Afrika onder konstante druk om, te midde van 'n proses waarin 
die makro-politieke raamwerk grondig herskep word, te voorsien aan die vraag na 
'n groeiende verskeidenheid dienste van 'n steeds veranderende gemeenskap. 
Amptenare in Suid-Afrika bevind hulself inderdaad in die voorste linies wat die 
inval deur die toekoms moet trotseer.

Die vraag word dikwels gestel of die openbare amptenaar gereed is vir die 
uitdagings van 'n toekomstige staatsdiens. Die onsekerheid oor hoe 'n toekom- 
stige staatsdiens daar gaan uitsien, bemoeilik die gee van klinkklare antwoorde op 
die vraag. Vir die amptenaar, om hom daarvoor gereed te maak, is dit veral van 
belang om 'n duidelike beeld van 'n toekomstige staatsdiens te he. In die artikel 
Die invloed van politieke onsekerheid op staatsamptenare (Wessels & Viljoen 1992b: 
198-217) is verslag gedoen oor twee navorsingsprojekte om die toekomsver- 
wagtinge van amptenare te bepaal.

Dit blyk uit die twee ondersoeke dat amptenare gedurende die sogenaamde 
pre-interim-fase, dit wil sê die tydperk wat die inwerkingtreding van die Grond- 
wet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 onmiddellik voorafgegaan het, 
die persepsie gehad het dat hul loopbaanposisie in 'n staatsdiens onder 'n nuwe 
grondwet op sy beste onaangenaam sou wees, dat hul bestaande diensvoor- 
waardes aangetas sou word en dat die KVA nie by magte sal wees om meriete 
en doeltreffendheid te handhaaf nie. Periodieke pogings tot gerusstelling deur 
politici van oor die hele spektrum, blyk weinig trefkrag te hê vanweë hul gebrek-
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kige geloofwaardigheid by amptenare (Wessels & Viljoen 1992b). Die gevolg is 
dat amptenare onseker was en spanning ervaar het oor veral hul voortgesette 
Ioopbaanposisie onder 'n verwagte swart meerderheidsregering.

Dit word wêreldwyd aanvaar dat onsekerheid en negatiewe toekomsver- 
wagtinge wát gepaard gaan met onhanteerbare sterk druk om te verander, kan lei 
tot fisieke en psigiese aftakeling van die betrokkenes (Toffler 1970: 306-307). Die 
gevolg is dat sodanige 'slagoffers' van die transformasieproses, hul waarde vir hul 
organisasie verloor en 'afsterf'. Wat Suid-Afrika betref, is dit reeds duidelik dat 
staatsamptenare gedurende die pre-interim-fase onseker was (en vermoedelik 
steeds is) oor hul toekoms en oor sommige aspekte sterk negatiewe toekoms- 
verwagtinge gekoester het. Hulle ervaar ook standhoudende druk om onder meer 
hul denkwyses, doelwitte en werkwyses oor bykans elke aspek van hul werk- 
situasie te verander.

Die doel met hierdie verkennende artikel is om kortliks aan te toon dat daar 
waarskynlik 'n verband bestaan tussen die negatiewe toekomsverwagtinge van 
amptenare wat met die huidige transformasieproses gepaard gaan en die koers 
waarteen amptenare se dienste vroeër as die normale aftreetydperk beëindig 
word, dit wil sê die koers waarteen hulle hulself van die huidige stelsel onttrek. 
Die spesifieke aard en omvang van die verband behoef egter 'n navorsingsprojek 
op sy eie.

V ervroegde dienseindiging
'n Ontleding van die Suid-Afrikaanse Staatsdiens se statistiek vir vervroegde 

dienseindigings van 1987 af tot 1992, toon dat, te midde van 'n relatief konstante 
personeelstand, 'n toenemende getal amptenare se dienste vroeër as die normale 
aftree-ouderdom beëindig word (Grafiek 1).

Vir vergelykingsdoeleindes is 1990, die jaar toe die transformasie-inisiatiewe 
van die toenmalige Staatspresident F.W. de Klerk 'n aanvang geneem het, as basis 
(100) gebruik. Dit blyk dat die jaarlikse vervroegde dienseindigings van staats
amptenare vir die tydperk 1987 tot 1990 matig gewissel het. Soms het dit gedaal 
en soms het dit gestyg. Vir die tydperk 1990 tot 1992 het dit slegs gestyg en 
wel in sy geheel met 76,74 persentasiepunte — 'n reële styging as die konstante
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personeelstand vir dié tyd in ag geneem word. Vervroegde uitdienstredings deur 
lede van die bestuurskader toon 'n skerper stygingstendens as die van nie- 
bestuurskaderlede. Hoewel die styging van vervroegde uitdienstredings in die 
bestuurskader vir die eerste jaar (1991) slegs 48 % was teenoor die 58 % vir die 
nie-bestuurskaderlede, is die dienste van 180 % meer bestuurskaderlede in 1992 
vroeër beëindig as in 1990 teenoor die 69 % meer nie-bestuurskaderlede.

Graf iek  1: 
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Hierdie skerp styging in vervroegde dienseindigings by die bestuurskader 
{Grafiek 2) kom veral voor by diegene wie se dienste beëindig word -

• op eie versoek ingevolge Art. 15(5A)(a) van die Staatsdienswet (90 % styging 
van 1990 tot 1992),
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9 op aanbeveling van 'n geneesheer o f mediese raad weens voortdurende swak
gesondheid of onvermoë om weens afnemende gesondheid bevredigende 
diens te Iewer, ingevolge Art 16{2)(a) van die Wet — 'n styging met 200 
persentasiepunte vir die tydperk 1990 tot 1992,

• weens obrtolligheid (Art. 16(2)(b)) as gevolg van die afskaffing van hul poste,
reorganisasie van hul departemente of inkorting van staatsuitgawes -  geen lid 
van die bestuurskader se dienste is in X990 en vroeër hiervolgens beëindig 
nie, 11 lede se dienste is in 1991 en 18 lede (63 % meer) se dienste in 1992 
volgens dié artikel beëindig.

Wat die bestuurskader betref, is die fisieke en geestesgesondheidstoestand 
van die lede klaarblyklik die vernaamste rede vir vervroegde dienseindigings.
'n Kleiner persentasie nie-bestuurskaderlede se dienste is egter in terme van die
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betrokke artikel beëindig: in 1992 ongeveer 11 persentasiepunte minder as in 
1990, teenoor die groei van 200 persentasiepunte by lede van die bestuurskader 
(Grafiek 2). Indien daar dus aanvaar word dat enersyds die vervroegde uitdien- 
stredingsversoeke van alle beamptes, ongeag die kader waarvan hul lid is, volgens 
dieselfde maatstawwe beoordeel word, en andersyds dat die maatstawwe wat vir 
vervroegde uitdienstredings volgens artikel 16(2)(a) gebruik word geldig is vir 
die doel waarvoor dit gebruik word, kan die gevolgtrekking gemaak word dat 
die bestuurskader se gesondheidstoestand in verhouding tot die res van.die 
staatsdiens, oënskynlik vinniger agteruit gegaan het. Vermoedens wat by 
sommige waamemers van hierdie tendens bestaan dat die betrokke artikel van 
die Wet misbruik word deur diegene wat hulle nie met die politieke koers van die 
regering van die dag wil vereenselwig nie, maak verdere navorsing nodig om die 
spesifieke aard van en redes vir die agteruitgang bloot te le.

Verskeie faktore speel moontlik 'n rol in die verklaring van die verskille en 
ooreenkomste in die tendense van vervroegde uitdienstredings van veral lede van 
die bestuurskader volgens die onderskeie wetsbepalings. Hen daarvan is ouder- 
dom. Lede van die bestuurskader is heelwat ouer as die res van die amptenare: 
ongeveer die helfte van die bestuurskader is ouer as 50 jaar terwyl slegs ongeveer 
30 % van die res van die amptenare ouer as 50 jaar is (Wessels & Viljoen 1991; 
1992a). Daar kan dus enersyds aanvaar word dat die hoër ouderdom gepaard gaan 
met 'n afname in liggaamlike en geesteskragte. 'n Ander faktor is diensjare: 
ongeveer 40 % bestuurskaderlede het reeds langer as 30 jaar pensioengewende 
diens terwyl slegs ongeveer 10 % van die res oor soveel diensjare beskik (Wessels 
& Viljoen 1991; 1992).

Ander faktore is die toenemende druk op bestuurslui om meer met minder of 
dieselfde middele te bereik; die druk wat die enge of gebrekkige ervaring van 
ondergeskiktes op bestuurslui plaas wanneer spoedeisende resultate gelewer 
moet word; en die effek van die ongunstige verhouding van bestuurder tot 
ondergeskiktes, vergeleke met ander westerse state (Kantoor van die Kommissie 
vir Administrasie 1993: 2). Die vermoede bestaan ook dat die bestuurskader, 
vanwee hul hoëprofielposte, 'n hoër intensiteit veranderingsimpulse moet absor- 
beer as die res van die staatsdiens. Voorts word vermoed dat die bestuurskader se
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ouderdomsprofiel en diensjare 'n invloed het op hul aanpasbaarheid by die snel 
veranderende omgewing en beroepsverwysingsraamwerke.

Gedagtig daaraan dat daar sedert September 1991 tot Maart 1992 'n afname 
van 30 persentasiepunte was in lede van die bestuurskader wat die persepsie 
gehad het dat hul eie vermoë, bekwaamheid en kwalifikasies in 'n toekomstige 
staatsdiens hul loopbaanposisie sal verseker (Wessels & Viljoen 1992b), is dit 
moontlik dat hierdie gebrek aan vertroue in die toekomstige toepassing van die 
merietebeginsel bykomende spanning en onsekerheid by hulle veroorsaak. Dit 
word lank reeds aanvaar (Toffler 1970: 297-300; 305-306) dat hierdie soort 
onsekerheid en spanning tot 'n afname in Iiggaamskragte bydra. Met inagneming 
hiervan asook van die negatiewe persepsie oor toekomstige pensioenvoordele, is 
dit nie onwaarskynlik nie dat 'n persoon wat vroeër nog te midde van afnemende 
Iiggaamskragte, sou aanbly tot sy normale aftree-ouderdom, nou van 'n geleent- 
heid om vroeër a£ te tree, gebruik sal maak.

Hoe dit ook al sy: sedert 1990 is daar 'n sigbare styging in die getal ver
vroegde dienseindigings in die Suid-Afrikaanse Staatsdiens. Die presiese aard en 
omvang van die invloed van die huidige transformasieproses op die stygende 
tendens in vervroegde dienseindigings om veral mediese redes, verg 'n bykom- 
stige ondersoek. Dat daar 'n verband bestaan, kan nie geïgnoreer word nie. 
Hierdie verskynsel hoef egter nie slegs negatief ervaar te word nie. Dit kan 
beskou word as deel van 'n natuurlike proses van deurlopende vervanging 
van komponente van enige Iewende organisme (Capra 1983: 292) — in hierdie 
spesifieke geval veroorsaak die snel veranderende omgewing waarbinne die 
staatsdiens hom bevind, slegs dat 'n groter as die gewone getal lede 'afsterf' van 
die stelsel om plek te maak vir jonger en energieke lede wat die veranderende 
omgewing as 'n uitdaging beleef. Wat wel belangrik is vir die oorlewing van die 
staatsdiens as Iewende organisme, is dat hierdie proses op so 'n wyse geskied dat 
die kenmerkende patroon wat aan hom sy identiteit gee, behoue bly. Dit wil sê 
daardie dikwels ongeskrewe waardestelsel en standaarde van dienslewering wat 
deur die meer ervare en ouer lede van die stelsel aan nuwelinge of die jonger lede 
van die stelsel oorgedra word.
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Gevolgtrekking

Amptenare se persepsies oor 'n toekomstige staatsdiens is onlosmaaklik 
verbonde aan die huidige proses van verandering. Aanpassing deur staatsdienste 
in die algemeen by nuwe eise wat hul omgewings stel, het tradisioneel inkremen- 
teel plaasgevind deur stapsgewys planmatige veranderinge aan die bestaande 
strukture aan te bring (Kiel 1989: 544-551). Tans beleef die Suid-Afrikaanse 
Staatsdiens waarvan die amptenaar per definisie 'n integrerende deel is, sdos ander 
staatsdienste, 'n omgewing van voortdurende onstabiliteit waarin chaos en 
onvoorspelbaarheid 'n belangrike kenmerk geword het (Kiel 1989: 544-551). 
Hierdie amptenare ervaar onder meer dat al hoe meer nuwe feite, denk- en 
werkwyses weier om in bestaande raamwerke in te pas. Dit is hierdie omgewing 
waarop amptenare reageer wanneer hulle hul persepsies oor 'n toekomstige 
staatsdiens vorm.

Een van die gevolge van die negatiewe toekomsverwagtinge van amptenare 
is skynbaar die aftakeling van die fisieke en geestesgesondheidstoestand van veral 
die ouer en meer ervare groep amptenare soos weerspieël word in die toe- 
nemende getal vervroegde uitdienstredings in die staatsdiens. Dit is slegs een 
sigbare aanduiding van die effek wat negatiewe persepsies op personeel het. Hoe 
dit dienende personeel raak wie se gesondheidstoestand nog nie sodanig verswak 
het om hul vir uitdienstreding op grond van swak gesondheid te Iaat kwalifiseer 
nie, is nog onbekend. Dat dit hul motivering en produktiwiteit negatief kan 
beïnvloed, lei geen twyfel nie. Hulle mag selfs die staatsdiens verlaat vir ander 
betrekkings en so 'n verlies van ervare personeel meebring.

Die negatiewe persepsies van amptenare durf nie geïgnoreer word deur 
politieke en administratiewe besluitnemers nie. Gerusstellings deur politici en 
leidinggewende amptenare het weens hul gebrek aan geloofwaardigheid (Wessels 
& Viljoen 1992a) vermoedelik weinig positiewe gevolge. Die Grondwet van die 
Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet 200 van 1993) bevat wel bepalings wat 
amptenare se kommer oor hul posisie onder 'n nuwe regering kan besweer. Aan 
die ander kant kan junior en middelvlak amptenare nie anders nie as om op te 
merk dat die poste van dienende Direkteurs-generaal, ten spyte van geldende 
dienskontrakte, geadverteer word. Dat hul waameming van die gebeure tot
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verhoogde onsekerheid kan lei, spreek byna vanself. Die wyse waarop die posisie 
van dienende amptenare in die volgende jare deur die betrokke politieke en 
administratiewe rolspelers hanteer word, kan 'n deurslaggewende invloed hê 
op die geestes- en liggaamlike gesondheid van amptenare asook die behoud van 
ervare persqneel, en die gevolglike effektiwiteit waarmee die staatsdiens diens aan 
die samelewing lewer,

Enige verandering aan die werksomgewing van amptenare (soos byvoorbeeld 
reorganisering van staatsdepartemente, herbenaming van beroepskategorieë, 
ingrypende verandering aan die personeelstelsels, die mediese en pensioenfonds, 
vervanging van veral senior amptenare op groot skaal, die aftakeling of her- 
interpretasie van die beginsels van meriete en doeltreffendheid, die verkryging 
van 'n meer verteenwoordigende staatsdiens, asook die besoldiging van kontrak- 
personeel) sal wyslik met groofc omsigtigheid aangepak moet word sodat die 
werksomgewing wat tot nog toe 'n mate van sekuriteit aan amptenare gebied het 
nie verder gedestabiliseer word nie.

In die lig van die voorgaande asook die eise wat die inwerkingstelling van die 
beleidsrigtings van die Regering van Nasionale Eenheid aan die staatsdiens stel, is 
voortgesette multi-dissiplinêre navorsing is nodig ten einde op 'n wetenskaplike 
wyse te bepaal -

• wat die spesifieke aard en omvang van die verband tussen die transformasie- 
proses en die verhoogde tendens van vervroegde uitdienstredings in die 
Suid-Afrikaanse Staatsdiens is;

® wat die voile effek van die snelveranderende omgewing op staatsamptenare
op alle vlakke is;

© in welke mate daar 'n behoefte bestaan aan bykomende meganismes om dit
vir die moeilik aanpasbare jonger amptenaar met minder diensjare moontlik te 
maak om die staatsdiens te verlaat sonder wesenlike verlies aan opgeboude 
voordele;

• welke maatreëls getref kan word om te verseker dat die verjongingsproses 
wat die staatsdiens op die wyse ondergaan, sodanig gerig word dat effek-
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tiwiteit en doeltreffendheid in 'n voortdurend veranderende samelewing 
steeds gehandhaaf word; en

© op welke wyses amptenare bygestaan kan word om by hul snel veranderende 
omgewing aan te pas sodat hulle self positiewe veranderinge kan inisieer en 
deurvoer.

/
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