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Meer as 50 persent van werkende mense ouer as 35 voel vasgekeer in hulle 

werksomstandighede en meen hulle vooruitsigte is beroerd. 

 

“Hulle loopbaan het op verskeie vlakke nie die resultate gelewer waarophulle gehoop 

het nie, en die gebrekkige werksbevrediging of loopbaanvooruitsigte maak hulle werk 

nie meer vir hulle moeite werd nie,” sê dr. Cecile Gericke. ‘n sielkundige. 

 

“Om nou van rigting te verander is ‘n reuse stap omdat daar gewoonlik 

verantwoordelikhede, soos ‘n gesin, is. Hulle moet ook hulle vrees vir mislukking 

oorkom, en het dalk verdere opleiding nodig. 

 

“Om hierdie stap te kan neem, moet jy onafhanklik kan dink, risiko’s kan waag en 

selfgemotiveerd wees. 

 

“Jy moet weer kyk na jou waardes ten opsigte van sekuriteit, status en beroep. Is jy 

byvoorbeeld bereid en finansieel in staat om jou loopbaan as ingenieur te laat vaar 

en vyf jaar te gaan studer om ‘n sielkundige te word?” 

 

Cecile sê dit is beter om te kyk na alternatiewe rigtings wat verwant is aan jou huidige 

loopbaan. ‘n Joernalis kan hom of haar dalk tuismaak in die skakel- en reklamebedryf 

sonder dat verdere opleiding nodig is. 

 

Volgens Cecile is rekenmeesters en mense in die rekenaarbedryf die verveeldste by 

die werk. Hierdie mense sou eerder binnehuisversierders, tuinbeplanners of afrigters 

van sakelui wou wees, of ‘n werk in die welstandsbedryf wou doen, soos holistiese 

genesing, reiki of refleksologie. Die meeste mense met wie sy te doen kry, sê Cecile, is 

op soek na ‘n meer verrykende werk en ‘wil graag mense help”. 

VAN INSPANNING NA ONTSPANNING 

Moeg gesit agter jou lessenaar? Spiere styf gespan van daardie opdrag wat jy moes 

afhandel? Oefen – en ontspan! Rol jou oë: Rol jou oë in groot sirkels, eers drie keel 

kloksgewys, dan drie keer antikloksgewys. Herhaal dikwels, verkieslik elke uur 

gedurende die werksdag. 

 

Maak jou polse los: Strek jou arms voor jou ut en lig en lat sak hou hande verskeie kere. 

Draai jou handpalms tien keer boontoe en dan weer ondertoe. Doen dit vyf keer. 

 

Hande en vingers: Maak ‘n vuis en hou dit twee sekondes styf geklem. Draai jou 

handpalms na onder en sprei jou vingers vyf sekondes lank so wyd moontlik uit. Doen 

dit vyf keer. 

 

Skouers: Lig en rol jou skouers vyf keer vorentoe en dan vyf keer na agter. Gebruik ‘n 

wye sirkelbeweging en probeer jou kop regop en stil hou. Doen hierdie oefening 

gereeld gedurende die werksdag. 



 

Borug en skouers: Steek jou arms in die lug op en maak of jy ‘n leer uitklim. Herhaal tien 

keer met elke arm. 

 

Laerug: Sit op jou stoel en buig vooroor, tussen jou knieë deur, na die vloer toe. Strek so 

ver moontlik vorentoe. Hou hierdie posisie ‘n kort rukkie en sit dan weer regop. Doen 

dit vyf keer. 

 

Nek: Draai jou kop ver na regs en hou dit drie sekondes daar. Laat sak jou ken stadig 

tot op jou bors. Lig dan jou kop tot in die beginposisie. Doen dit vyf keer. 

  
 


