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Al hoe meer mense werk nog tot lank n&aacute; 

60 - en baie van hulle omdat hulle w&iacute;l, 

nie m&oacute;&eacute;t nie. Foto: Thinkstock

Oud, maar nog lank nie koud

Skaars 20 jaar gelede is finansiële 

beplanning nog gedoen op die 

veronderstelling dat ’n mens 15 tot 20 

jaar ná aftrede gaan leef. Nou beplan ons 

dat mense minstens 95 tot 100 jaar oud 

gaan word en mense wat tans in hul 40’s 

is, se gemiddelde ouderdom gaan 

waarskynlik in 3 syfers eindig,

Aftree op 60? Dis só ’n 20ste-eeuse 

konsep.

En ál drie generasies wat tans in die 

arbeidsmark is, besef dit.

Geld – of die gebrek aan genoeg daarvan 

– speel natuurlik ’n rol, maar van Baby 

Boomers wat nou by aftrede is, tot 

Generasie Y wat die laaste tien jaar of wat 

tot diearbeidsmark toegetree het, voel ook 

sterk dat aftrede nie bevorderlik vir ’n 

betekenisvolle lewe is nie.

En met ouerwordende bevolkings is dit 

bloot ook nie meer prakties nie. 

Middeljariges (dis nou Generasie X) word 

tradisioneel as die “knyptanggenerasie” 

beskou omdat hulle na ouers én kinders 

moet omsien.

Die realiteit is dat baie mense wat reeds 

die tradisionele aftree-ouderdom bereik 

het, óók steeds afhanklike ouers het, sê 

Jan-Carel Botha van Ultima Finansiële 

Beplanners. 

“Skaars 20 jaar gelede is finansiële beplanning nog gedoen op die veronderstelling dat 

’n mens 15 tot 20 jaar ná aftrede gaan leef. Nou beplan ons dat mense minstens 95 tot 

100 jaar oud gaan word en mense wat tans in hul 40’s is, se gemiddelde ouderdom gaan 

waarskynlik in 3 syfers eindig,” sê Botha.

So tot op watter ouderdom gaan mense werk? Jou gesondheid gaan dit waarskynlik 

bepaal. Charlie Munger (90) en Warren Buffett (83) van Berkshire Hathaway is nog in die 

tuig en hulle doen dit beslis vir plesier eerder as geld.

Dis die groot vraag waarmee Generasie X én Y tans worstel: Hoe vind ek iets wat vir my 

betekenisvol genoeg is dat ek dit nog lank ná tradisionele aftrede sal wil doen?

“Baie mense in hul laat-20’s ervaar ’n krisis 

oor hul gekose loopbaan,” sê Izak 

Strauss, ’n lewensafrigter en finansiële 

beplanner, en self lid van Generasie Y. 

“Hulle het hul graad gekry en werk al ’n 

paar jaar – en besef dan hulle verpes wat 

hulle doen.” 

Dieselfde gebeur met lede van Generasie 

X wat nou in hul laat-40’s, vroeë 50’s is. 
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Aftree is só oudmodies 
Werk so lank moontlik op pad na jou 
100ste jaar
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“ DIE DAG AS JY 
BEGIN WERK, IS 
JOU ENIGSTE BATE 
JOU VERMOË OM 
VIR DIE 
VOLGENDE 50 
JAAR TE KAN 
WERK. ”
– Jan-Carel Botha 

van Ultima 

Finansiële 

Beplanners

“Hulle begin meer dink oor hul nalatenskap,” sê Penny Holburn, ’n loopbaanafrigter. 

“Maar hulle begin ook dink aan ’n tweede loopbaan – en vir baie beteken dit 

entrepreneurskap, want daar is eenvoudig net nie werk vir almal nie.” 

Waar pas aftrede-beplanning by dié prentjie in? “Dis net so belangrik soos tevore,” sê 

Craig Gradidge, beleggings- en aftredebeplanningspesialis van Gradidge Mahura 

Investments. 

“Onthou, selfs al werk jy tot 80, gaan jy dalk baie ouer as dit word. Ons sit nou met ’n 

kliënt van 80, ’n baie suksesvolle mens, wat ’n inkomste van slegs R2000 per maand het 

omdat hy nie behoorlik voorsiening gemaak het vir sy oudag nie.”

Selfs Generasie Y – dikwels getipeer as hedoniste wat onmiddellike plesier najaag – dink 

ernstig hieroor na, sê Strauss. 

“Hulle wil nie op 65 aftree nie, want hulle het gesien hoe oupa verouder het toe hý dit 

gedoen het. Hulle besef op 65 gaan hulle in ’n ander beroep wees as nou, maar hulle 

beplan om dan die keuse te hê om rustiger te lewe.”

Gradidge sê elke generasie gaan maar deur ’n “grootwordfase” waar hulle nie juis aan 

finansiële beplanning dink nie. 

“My generasie – Generasie X – het ook maar eers onsself gaan vind en later wakker 

geskrik. Die goeie ding van langer werk, is dat jy wel tyd aan jou kant het as jy eers 

verstandig word.”

Ongelukkig is daar ook die nare 

werklikheid oor menslike gedrag – “die 

grootste probleem wat ons met ons 

kliënte het”, sê Gradidge. 

Mense verander gereeld van werk; 

Generasie Y kan dit tot 10 keer in hul 

werklewe doen, sê Botha. En bedryfsyfers 

wys tot 8 uit 10 mense blaas hul 

pensioengeld elke keer dat hulle dit 

doen. Hy bepleit beleidsingryping om 

mense te verbied om dit te kan doen.

Generasies staan ook nie los van mekaar 

nie: grootouers, ouers en kinders se 

finansiële gedrag beïnvloed mekaar. As jy 

dus net één ding reg doen, kry behoorlike 

risikodekking. 

“As jy die geldenjin is van jou familie met 

verskeie afhanklikes, sorg dat jy genoeg 

lewens- en ongeskiktheidsdekking het om 

daarvoor op te maak as jy sterf of ongeskik raak,” sê Botha. 

Gradidge sê ’n knyptanggenerasie sukkel om welvaart te skep. Maar hulle kan die 

speelveld vir die volgende generasie verander deur ten minste behoorlike 

risikobeplanning te doen. 

Die dag as jy begin werk, is jou enigste bate jou vermoë om vir die volgende 50 jaar te 

kan werk, sê Botha. Dit moet beskerm word. Al is die kans statisties gesproke klein dat jy 

ongeskik vir werk sal raak, is die impak daarvan oorweldigend as dit wel gebeur – vir jou 

hele familie. En ongeskiktheidsdekking is relatief goedkoop vir ’n jong mens. 

“Risikodekking is die heel eerste stap in finansiële beplanning,” sê Strauss, “nog voor 

daar aan spaar gedink word – lê jou fondamente deur eerstens aandag aan jou risiko’s te 

gee en maak dan van daar af geld, soos met enige besigheid.”
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Ek is n familie man, ietwat 

introverties en mal oor die buite 

lewe. Hou van jag, visvang en om 

tyd met iemand te spandeer wat 

Sien die Profiel
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Ek glo aan die liefde, die 

vervulling van drome, die 

gemeenskap van twee mense, die 

geestelike en psigologiese 

Sien die Profiel
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Dont really know what to write 

here. I guess i am who i am What 

you see is what you get. Honest, 

trustworthy, hardworking, loyal, 

Sien die Profiel
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