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(Die manlike vorm hy/sy is gebruik om lees te vergemaklik. 
Vroulike werkgewers/werknemers is by implikasie ingesluit.)



Wetlike verpligtinge
Beide partye (werkgewer en werknemer) het binne die werkverhou
ding sekere regte en pligte wat in die Namibiese Arbeidswet (Wet 11 
van 2007) vervat word:

Regte van werkgewers 
•	 Mag na eie wense die onderneming bestuur en organiseer:
•	 Mag persone werf en aanstel 
•	 Mag take/opdragte bepaal 
•	 Mag opdragte gee mits dit billik is
•	 Mag oplei
•	 Mag dissiplineer
•	 Mag toegang tot plaas en werkplek beheer
•	 Mag assosieer met ander werkgewers of werkgewersorganisasies
•	 Mag persone uit die werkplek uitsluit
•	 Mag onderhandel en binne sy groep beding
•	 Mag beskerm word teen onbillike arbeidspraktyke

Regte van werknemers
•	 Mag werk
•	 Mag assosieer met wie hy wil
•	 Mag onderhandel en binne sy groep beding 
•	 Mag sy arbeid weerhou
•	 Mag aandring op veiligheid en gesondheid
•	 Mag aandring op billike besoldiging en billike diensvoorwaardes
•	 Mag aandring op werksekerheid
•	 Mag beskerm word teen onbillike arbeidspraktyke

Regte en verpligtinge van werkgewers- en werknemers-
organisasies
•	 Moet werkgewers of werknemers verteenwoordig
•	 Moet lede beskerm teen onbillike optrede
•	 Mag onderhandel en binne die groep beding
•	 Mag alleenreg op verteenwoordiging kry
•	 Mag ooreenkomste aangaan

Die ideale werkplek
In ’n wêreld sonder sonde en konflik sou die werksplek gevul wees 
met wedersydse respek, werketiek en harmonie. Dit bly iets om na te 
streef. Wat is die stappe na ’n ideale werksplek? Dit sluit in gesonde ar
beidspraktyke, emosionele intelligensie, effektiewe kommunikasie en 
die bou van spangees.

Gesonde arbeidspraktyke
Arbeidsdokumentasie
Hoewel dit nie deur die Arbeidswet voorgeskryf word nie, word werkge
wers aangemoedig om die volgende arbeidsdokumentasie in plek te hê:
•	 Skriftelike getekende kontrakte wat die diensvoorwaardes soos 

werkure, verlof, vergoeding, rantsoene, verblyfreëlings en veilig
heidsklere uiteensit. Dit verskaf aan beide partye sekerheid. 

•	 Skriftelike posbeskrywing wat die hooftake en verantwoordelikhede 
van die pos uiteensit en die werker se vlak van geletterdheid en taal
vaardigheid in ag neem. Dit verskaf sekerheid aan die werknemer.

•	 Plaasreëls kan insluit: verblyfreëlings vir werker en sy afhanklikes; reg 
van toegang vir besoekers; vervoer na klinieke/hospitale; vervoer van 
skoolgaande kinders; aanhou van vee, pluimvee, katte, honde; waterver
bruik en tuinmaak; kragvoorsiening; houtvoorsiening; plaaswinkel; ens.

Dissiplinêre kode wat ontoelaatbare gedrag of oortredings spesifiseer 
en die dissiplinêre optrede wat oortreders kan verwag.

Onderlinge verhoudinge tussen plaasbewoners 
kan ’n bron van vreugde of konflik wees. Sekere 
bestuursbeginsels kan egter help om arbeidsake kalm 
en opbouend te laat verloop. Hier volg bondige riglyne:

Probleemoplossing en besluitneming
Werkgewers se besluite kan óf motiverend vir werknemers wees óf ver
warrend. Die ideaal is ’n werkmag wat presies weet wat om wanneer te 
doen en waarom dit nodig is.

Indien ’n werkgewer weldeurdagte en goeie besluite neem, sal die 
werknemers:
•	 hul werkgewer vertrou en respekteer
•	 verwag dat dinge sal gebeur
•	 help om dinge te laat gebeur, en
•	 gemotiveerd wees.
Indien ’n werkgewer nie die moed het om besluite te neem nie of im
pulsiewe, ondeurdagte besluite neem, sal sy werknemers: 
•	 gefrustreerd wees
•	 min motivering hê
•	 terughoudend en besluiteloos wees, en
•	 die werkgewer nie respekteer en vertrou nie.

Algemene arbeidsriglyne
Werkgewers het ’n sosiale verantwoordelikheid teenoor hul werknemers 
ten opsigte van hul fundamentele regte, soos verskans in die Grondwet 
en die arbeidswetgewing van Namibië. ’n Wennerwerkgewer sal op 
hoogte bly en altyd een tree vooruit wees. Let op die volgende:
•	 Volg die wetlik voorgeskrewe basiese diensvoorwaardes soos werkure, 

etenstyd, verlof, rusperiode, oortyd en Sondagtyd. Moenie dit ignoreer 
of oortree nie. Vermy eensydige wysigings aan enige diensvoorwaarde 
of voordele van werkers. Raadpleeg hulle en kry hul toestemming. 

•	 Registreer alle werknemers by die Maatskaplike Voorsorgfonds (SSC) 
se MSDfonds en meld jaarliks aan by die SSC se Ongevallefonds (ECF) 
sodat hulle gedek is teen werkverwante beserings.

•	 Vermy aksies soos diskriminasie, rassisme, uitbuiting van werkers, on
billike opdragte en onregverdige optrede.

•	 Sorg dat werkers betyds hul billike en menswaardige loon ontvang 
vir dienste gelewer en bly ingelig oor markverwante vergoeding.

•	 Probeer deurgaans om die basiese behoeftes van werknemers te be
vredig of om hulle te help om dit self te bevredig.

•	 Gee die werknemers die geleentheid om intellektueel te ontwikkel. 
Groei in kennis en vaardigheid word verkry deur opleiding en die ge
leentheid om dit toe te pas.

•	 Sorg dat die standaard van behuising, water en sanitasie menswaardig 
is en aan die werkers en hul afhanklikes se redelike behoeftes voldoen.

•	 Sorg vir ’n veilige werkomgewing en prosedures wat ten alle tye die 
werkers se veiligheid, gesondheid en welstand sal waarborg. Vermy 
risiko’s en voorsien die nodige beskermende klere volgens werk behoef
tes. Gee genoeg ruspouses wanneer uitputtende werk verrig word.

•	 Gee erkenning vir goeie werk. Dit is een van die beste motiveerders 
vir werknemers. Komplimenteer/prys werknemers vir goeie werk 
gelewer en oorweeg ‘n prestasiebonus vir konstante bogemiddelde 
produksie of dienslewering.

•	 Oorweeg en staan jaarlikse salarisverhogings toe aan werknemers 
om te kompenseer vir die negatiewe effek van inflasie.

•	 Bevorder die gevoel van interafhanklikheid tussen werkgewer en werk
nemer. Plaas klem op spanwerk en waak daarteen om twee kampe 
te laat vorm deur eensydige optrede.

•	 Neem werknemers se geletterdheid en taalvaardigheid in ag wan
neer instruksies gegee word om seker te maak dat hulle presies ver
staan wat hulle moet doen.

•	 Bemagtig werkers deur sommige besluite/take aan hulle te delegeer 
wanneer hul kennis en vaardighede dit regverdig. Dit sal hulle motiveer 
en hul medeverantwoordelik vir die sukses van die bedryf laat voel.

Emosionele intelligensie
 ’n Wennerwerkgewer leef doelbewus en besef dat elke optrede gevolge 
dra. So ’n persoon kerf tyd uit die dag vir oordenking en om sy batterye 
te laai. Deesdae word algemeen aanvaar dat nie net intellektuele intel
ligensie (die sogenaamde IK) lei tot sukses nie, maar beslis ook emo
sionele intelligensie (EI) . 

Dit behels die vermoë om jou emosies te identifiseer en te verstaan 
en hulle dan op ’n positiewe manier te bestuur en te gebruik om doel
treffend te kommunikeer, stres te verlig, empatie met ander te hê, kon
flik te ontlont en uitdagings te bowe te kom. Almal besit een of ander 
mate van emosionele intelligensie, maar kan nog gedragsvaardighede 

Konsep dokumente is by die LWV-kantoor in 

Windhoek beskikbaar.



aanleer. ’n Leier wat emosioneel ryp is, kan tekortkominge in homself 
identifiseer en uitskakel. Wees byvoorbeeld bedag op die volgende:
•	 Poog om verskille tussen mense raak te sien, in ag te neem en te 

waardeer. Werkers verskil ten opsigte van intelligensie, opvoeding, 
ervaring en behoeftes.

•	 Wees intellektueel buigsaam om botsende opvattings, belange en 
aspirasies met mekaar te versoen en die groeppoging te koördineer.

•	 Wees bedag op jou optrede en die gevolge daarvan op ander. In jou 
hande lê die sleutel tot daaglikse harmonie en produktiwiteit op die 
plaas. Poog om integriteit uit te leef. Dit is ’n geheelbeeld van onder meer 
eerlikheid, hoflikheid, stiptelikheid en pligsgetrouheid en toon ’n voor
beeld om na te volg. Wees ’n aansporing deur die houding wat jy uitleef.

•	 Skep vertroue by ondergeskiktes deur absoluut onpartydig op te 
tree, al is dit menslik om meer aangetrokke tot sekere werkers te voel.

•	 Tree stabiel op sodat ondergeskiktes presies weet waar hulle met 
jou staan. ’n Wispelturige, temperamentele en buierige werkgewer 
strem spangees. Neem tyd om jou stresvlakke te monitor en onder 
beheer te kry. Verstaan wat jou laat ontplof en tree doelbewus op om 
dit teen te werk. Konflik kan so vermy word.

•	 Erken as jy ’n fout gemaak het of as voorstelle van jou werknemers 
beter is as joune. ’n Werkgewer wat verkeerd is, maar te hardkop
pig om dit te erken en sy besluite te verander, verloor die respek en 
steun  van sy werknemers. ’n Waardige leier is groots genoeg om ver
skoning te vra.

Kommunikasie
Woorde (mondelings of skriftelik) asook lyftaal dra boodskappe aan ander 
oor. Hierdie boodskappe skets wat mens dink, voel, verwag en waardeer. 
•	 Swak kommunikasie is ’n oorsaak van konflik en verminder ’n onderne

ming se kanse op sukses.
•	 Effektiewe kommunikasie kan konflik voorkom of oplos en vergroot 

die kanse tot sukses van ’n onderneming.

Interne kommunikasie
Die LWV beskik oor dokumente wat personeelbestuur – van werwing tot 
by diensbeëindiging – vergemaklik. Hierdie formele stelsels van kom
munikasie word in samehang met die volgende gebruik: 
•	 ’n Werkgewer moet beplan, organiseer, besluite neem, kontroleer en 

al hierdie idees aan werknemers kommunikeer.
•	 Werk doelbewus aan positiewe gesindhede en wedersydse begrip 

vir mekaar. Dit skep ’n atmosfeer wat bevorderlik is vir goeie kom
munikasie.

•	 Hou werkers ingelig oor die sake van die onderneming en wat om 
hulle aan die gang is. Hulle wil graag ingeskakel voel. 

•	 Onthou om te praat én te luister. Dit is maklik om net die uitdeler van 
inligting te wees, maar dit is belangrik om ook die ontvanger van in
ligting te word. 

Hantering van dissipline
Mik daarna om gedrag te verbeter deur voortdurende lering. Aanma
ning word toegepas om werkprestasie en gewoontes te verbeter, eer

der as om straf uit te deel. Die vraag moet wees: Wat kan ons volgen
de keer beter doen?

Sou dinge egter breekpunt bereik, word dissiplinêre onderhoude ge
hou waar die volgende belangrike stappe gevolg word: 
•	 Beskryf die probleem in detail.
•	 Verduidelik hoekom dit nie aanvaarbaar is nie.
•	 Vra vir sy verduideliking en luister aandagtig daarna.
•	 Vra vir voorstelle om die probleem op te los indien van toepassing.
•	 Besluit op spesifieke aksies wat elkeen moet neem.
Oortredings kan natuurlik in graad van ernstigheid verskil wat sal be
paal wat die regstellende aksie of dissiplinêre strafmaatreëls sal wees. 
Sien die dokument “Dissiplinêre Prosedures: Handleiding vir die Werk
gewer” wat deel vorm van die LWV se arbeidsdokumentasie.

Hantering van griewe
Wanneer onmin ontstaan, wil die wennerwerkgewer daarvan weet 
sodat hy kan optree. Elke werknemer moet weet watter proses gevolg 
kan word om griewe aan die lig te bring. ’n Belangrike beginsel is om 
’n grief so na as moontlik aan die punt van oorsprong en so spoedig as 
moontlik op te los. Volg hierdie belangrike stappe:
•	 Versamel al die feite rakende die grief deur vrae te stel.
•	 Vra die werknemer se voorstelle vir die moontlike oplossing van die 

probleem.
•	 Oorweeg alle moontlike alternatiewe.
•	 Neem ’n besluit.
•	 Besluit gesamentlik op ’n opvolgdatum, indien toepaslik.
•	 Bedank die werknemer dat hy die grief onder jou aandag gebring het. 

Sommige griewe word veroorsaak deur opstokery of die verspreiding 
van verkeerde inligting (stories) tussen werkers onderling. Waak egter 
as werkgewer teen die volgende: 



•	 Willekeurige en onregverdige bestuursoptrede
•	 Onregverdige dissipline
•	 Oneweredigheid, verkeerde betaling en wanadministrasie van lone
•	 Swak werktoestande
•	 Verkeerde toepassing van werkure en oortyd
•	 Persoonlikheidskonflikte
•	 Gebrek aan respek vir kultuurverskille
•	 Swak instruksies/kommunikasie
•	 Gebrekkige aandag aan werknemer se behoeftes

Sien die drie dokumente oor grieweprosedures wat deel vorm van 
die LWV se arbeidsdokumentasie.

Bou van spangees
Sigbare, betrokke werkgewers word waardeer. Bou spangees deur dinge 
binne en buite werkverband saam aan te pak, want dit is motiverend 
vir almal. So byvoorbeeld kan die manne saam pype trek of draadwerk 
doen terwyl die vrouens handwerk doen en saam bemark. Bevorder 
aktiwiteite wat ’n gevoel van samehorigheid gee, soos sportgeleent
hede en kerkaktiwiteite. Oorweeg sportsoorte soos sokker, vlugbal, 

tafeltennis of ‘pool’. Werkers van buurplase kan teen mekaar kompe
teer op sportdae.

Dra mekaar se laste. Spangees word gebou wanneer die soet en suur, 
die goed en sleg van die daaglikse plaaslewe met mekaar gedeel word, 
soos die kinders se prestasies en probleme.

Deel die opbrengs van die plaas. Wanneer vrugte of groenteoeste of 
veldkos soos omajowas tussen almal gedeel word, skep dit eweneens 
’n gevoel van samehorigheid.

Die gesamentlike geestelike versorging van almal op die plaas kan ’n 
kosbare belewenis wees. Bring eer aan die Vader deur saam die werk
dag met Skriflesing en gebed te begin. Dit maak kommunikasielyne oop 
wat ook in konfliktye help om probleme te bowe te kom.

Ten slotte
Die wenke in hierdie gids is beproef. Wanneer die selfbeeld van die 
werkmag verbeter en wedersydse vertroue op die plaas heers, ver
minder sosiale euwels soos diefstal, drank en dwelmmisbruik. Hoër 
produktiwiteit is ’n uitvloeisel van ’n gesonde werkplek waar har
monie heers.

"Train people well enough so they can leave, treat them well enough so they 
don't want to." - Richard Branson, Virgin Airlines

Employees stay when they are:

Paid well

Appreciated

Challenged

On a mission

Involved

Trusted

Mentored

Valued

Promoted

Empowered


