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INHOUDBESONDERHEDE VIR ONDERWYS-, LEER- EN ASSESSERINGSDOELEINDES 

Leerders moet in staat wees om: 

MENSEREGTE 

• Omskryf / noem menseregte in die werkplek 

• Identifiseer menseregte uit gegewe scenario's / scenario's 

• Beveel maniere aan waarop ondernemings menseregte in die werkplek kan hanteer. 

• Verduidelik / bespreek die implikasies van menseregte in die werkplek. 

• Verduidelik menseregte, inklusiwiteit en omgewingsvraagstukke. 

 

EKONOMIESE REGTE 

• Omskryf / noem ekonomiese regte van werknemers in die werkplek 

 

SOSIALE REGTE 

• Omskryf / noem sosiale regte van werknemers in die werkplek 

• Beveel maniere aan waarop besighede sosiale regte in die werkplek kan bevorder. 

 

KULTURELE REGTE 

• Beveel maniere aan waarop besighede sosiale regte in die werkplek kan bevorder. 

 

GELYKHEID, RESPEK EN WAARDIGHEID EN SY IMPLIKASIES OP BESIGHEDE 

• Verduidelik die implikasie van gelykheid, respek en waardigheid op besighede. 

 

DIVERSITEIT 

• Verduidelik / brei uit oor die betekenis van diversiteit in die besigheid. 

• Omskryf / Noem diversiteitskwessies in die werkplek bv. Armoede, ongelykheid, ras, geslag, taal, 
ouderdom en gestremdheid. 

• Beveel maniere aan hoe ondernemings diversiteit in die werkplek kan hanteer, bv. 

• Bespreek die voordele van diversiteit in die werkplek. 
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OMGEWINGSKWESSIES 

• Omskryf / Verduidelik / Bespreek die rol van die gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers in die 
beskerming van die werkplekomgewing, bv. kontroleer die doeltreffendheid van gesondheids- en 
veiligheidsmaatreëls / identifiseer potensiële gevare in die werksomgewing / ondersoek werkers se 
klagtes ens. 

• Identifiseer die rolle van gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers uit gegewe scenario's. 

• Verduidelik die verantwoordelikhede van werkers om menslike gesondheid en veiligheid in die 
werkplek te bevorder. 

• Verduidelik die verantwoordelikhede van werkgewers om menslike gesondheid en veiligheid in die 
werkplek te bevorder. 

• Stel manier voor wat  besighede kan gebruik om die omgewing en menslike gesondheid te beskerm. 

 

Terme and definisies 

Term Definisie 
Menseregte Die regte van alle mense ongeag hul geslag / ras / nasionaliteit of enige 

ander status. 
Inklusiwiteit Beteken dat niemand uitgesluit moet word weens hul geslag / ouderdom / 

ras / taal / gestremdheid nie. 
Omgewingskwessies Verbind tot die behoud van 'n skoon / veilige / volhoubare omgewing. 

Diversiteit Dit beteken die werkerskorps moet groepe insluit van 'n verskeidenheid 
mense wat verskil in ras / geslag, klas, ens. 

Armoede Om nie basiese behoeftes te bevredig nie weens gebrek aan inkomste om 
goedere te koop 

Ongelykheid Onbillike verskille tussen groepe mense in die samelewing / Wanneer 
sommige toegang het tot meer rykdom / status / geleenthede as ander. 

Ras Klassifikasie van mense volgens hul fisiese verskille, bv. kleur van hul vel. 

Geslag Verwys na man of vrou. 

Gestremdheid 'n Fisiese of geestelike toestand wat 'n mens se bewegings, sintuie of 
aktiwiteite beperk. 

Geloof 'n Geloof in en aanbidding van 'n supermenslike beheerskrag, veral 'n 
persoonlike God. 

Ouderdom Die lengte van tyd wat 'n persoon geleef het of 'n ding het bestaan. 

Kultuur Die idees, gebruike en sosiale gedrag van 'n bepaalde mense of 
samelewing. 

Gelykheid Die feit dat dit gelyk is aan regte, status, voordele, ens. 
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Respek 'n Beleefde gedrag teenoor of sorg vir iemand / iets wat jy dink belangrik is. 

Waardigheid 'n Rustige en ernstige manier wat respek verdien. 
Ekonomiese regte Die regte wat elke persoon moet ekonomies aktief wees. 

Sosiale regte Reg op welsynsvoordele. 

Kulturele regte Reg om aan kulturele aktiwiteite van jou keuse deel te neem. 

 
 
 
Die betekenis van die volgende begrippe: 

Menseregte 

• Menseregte is regte wat almal moet geniet deur die blote feit dat hulle mense is 

• Hulle word beskerm deur die Handves van Regte vervat in hoofstuk twee van die Grondwet van die 
Republiek van Suid-Afrika. 

Inklusiwiteit 

• Beteken dat niemand uitgesluit moet word weens hul geslag / ouderdom / ras / taal / gestremdheid 
nie. 

• Ondernemings kan inklusiwiteit bereik deur gelykheid, respek en waardigheid in die werkplek te 
bevorder. 

 

Omgewingskwessies 

• Omgewingsvraagstukke hou verband met die behoud van 'n skoon / veilige / volhoubare omgewing. 

• Besighede moet alle fisiese, chemiese en biologiese faktore in die omgewing assesseer, beheer en 
aanspreek. 

MENSEREGTE IN DIE WERKPLEK 

Die volgende menseregte is van toepassing in die werkplek: 

• Privaatheid 

• Respek  

• Billikheid/Regverdigheid 

• Vryheid van spraak en uitdrukking 

• Inligting 

• Vryheid van assosiasie 

• Vrye keuse van 'n handel / beroep 
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• Arbeidsregte / Vryheid van vergadering / Reg om te protesteer 

• Vryheid van denke en godsdiens 

• Vryheid van beweging 

• Gesondheidsorg / voedsel / water en maatskaplike bystand 

• Billike arbeidspraktyke 

• Onderwys en opleiding / universele reg tot basiese onderwys 

• Veiligheid / Sekuriteit en beskerming / Lewe 

• Vryheid om jou eie taal te kies 

• Toegang tot arbeidshof / instansies 

• Vryheid van slawerny, serwituut of dwangarbeid 

• Stem 

• Kinders se reg 

• Vryheid om jou eie taal te kies / deel te neem aan eie kulturele lewe 

Nota: (Hierdie menseregte moet in die konteks van die besigheid / werkplek gesien word) 

 

 
Implikasies van menseregte in die werkplek 
Privaatheid 
• Besighede mag nie die regte van die werknemers en kliënte oortree nie. 
• Hulle moet nie persoonlike inligting oor werknemers aan enigiemand anders verskaf nie. 
• Inligting oor werknemers wat hul MIV / Vigs-status bekend gemaak het / enige chroniese 
siekte moet vertroulik gehou word. 
• Dit is onwettig om ander mense se e-posse te lees/se gesprekke op te neem, tensy dit genoem word 
duidelik en vooraf. 
 
Respek/Waardigheid 
• Besighede moet alle werknemers met respek / waardigheid behandel, ongeag hul 
sosio-ekonomiese status. 
• Hulle moet nie werkers dwing om degraderende of vernederende werk te doen nie. 
 
 
Billikheid 
• Besighede moet gelyke geleenthede gee aan werknemers / nie teen hulle diskrimineer nie op grond 
van geslag / ras / godsdiens / seksuele oriëntasie, ens. 
• Gelyke betaling vir werk van gelyke waarde. 
• Hulle moet toepaslike wetgewing op alle vlakke regverdig toepas. 
• Bestuurders moet verseker dat geen werknemer daaronder ly as gevolg van diskriminasie nie. 
 
Vryheid van spraak en uitdrukking 
• Besighede moet oop kommunikasiekanale tussen bestuur en werknemers toelaat. 
• Hulle moet werknemers 'n platform gee om hul griewe te lig sonder enige viktimisasie. 
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• 'n Werknemer moet nie gestraf word of gediskrimineer word omdat hulle ‘n opinie lig nie. 
 
Inligting 
• Werkers moet toegang tot inligting hê, insluitende alle inligting wat deur die regering, bv. beleide / 
werkskedules / dienskontrakte / arbeidswette soos WBD/ WGI / WVO, ens. 
• Besigheid moet deursigtig wees in hul finansiële state / Werknemers mag 
versoek om hierdie state met ‘n motivering te sien. 
• Werknemers moet ingelig / opgedateer word, wanneer nuwe inligting beskikbaar word. 
 
Vryheid van assosiasie 
• 'n Werkgewer mag nie werknemers weier om by die vakbond van hulle keuse aan te sluit nie. 
 
Vrye keuse van 'n handel, beroep of professie 
• Elke werknemer het die reg om geskikte opleiding te ontvang vir posisies by hul werksplek. 
 
Veiligheid, sekuriteit en beskerming van lewe 

• Werknemers moet in 'n veilige werkomgewing werk wat vry is van gevaarlike produkte / areas. 

• Voorsien werkers met beskermende klere, bv. handskoene en skoene, ens. 

• Voldoen aan veiligheidswetgewing soos WVBS, ens. 

• Maak voorsorgmaatreëls om te verseker dat werknemers en hul besittings veilig in die werkplek is. 

 

Arbeidsregte / Vryheid van vergadering / Reg om te protesteer 

• Besighede mag nie diskrimineer teen enige werknemer wat die korrkekte prosedure volg om te 
staak/arbeid te weerhou. 

• Hulle moet werknemers se lidmaatskap respekteer by vakbonde / deelname aan wettige 

staking, solank die industriële optrede binne die wet is. 

 

Vryheid van denke en godsdiens 

• Besighede kan nie verhoed dat 'n werknemer sy of haar godsdiens beoefen nie. 

• Werknemers moet toegelaat word om hul godsdienstige vakansies te hou/tyd af te gee daarvoor. 

• Werknemers moet toegelaat word om hul godsdiens sonder enige vrees te beoefen. 

 

Vryheid van beweging 

• 'n Werkgewer mag nie verhoed dat 'n werknemer aansoek doen vir enige geskikte posisie nie 

by 'n ander kantoor van die werkgewer / by enige ander besigheid. 
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Gesondheidsorg / voedsel / water en maatskaplike bystand 

• Werknemers moet toegang hê tot skoon water en sanitasie by die werkplek. 

• Sommige werkgewers subsidieer gesonde etes / reël vir primêre gesondheidsorgdienste beskikbaar 
op die perseel. 

• Besighede moet die basiese menseregte bevorder, bv. ondersteun werkers wat leef 

met MIV / vigs / persone wat geraak word deur beroepsverwante siektes. 

 

Billike arbeidspraktyke 

• Betaal moet billike salarisse en lone betaal. 

• Hulle moet voldoen aan die bepalings en voorwaardes van WBD. 

 

Onderwys en opleiding / universele reg op basiese onderwys 

• Werknemers moet gestuur word vir vaardigheidsontwikkelingsopleidingsprogramme. 

• Afrigting / Mentorskap om werknemers vir bestuursposisies voor te berei. 

• Elke werknemer het die reg op opleiding, insluitend VBOO(Volwasse Basiese Opleiding en 
Onderwys) vir werknemers wat min formele opleiding het. 
 

Veiligheid / Sekuriteit en Beskerming / Lewe 

• Werknemers moet werk in 'n veilige werksomgewing vry van gevaarlike werkareas / produkte. 

• Besighede moet werkers beskermende klere voorsien, bv. handskoene en skoene. 

• Hulle moet voldoen aan wetgewing soos die WVBS, ens. 

• Werkgewers moet voorsorgmaatreëls tref om werknemers te beveilig en dat hul besitings veilig is by 
die werkplek. 
 
Vryheid van slawerny, serwituut of dwangarbeid. 
• Werkgewers moet voldoen aan wetgewing soos die Wet op Arbeidsverhoudinge. 
• Geen besigheid moet dreig/ druk plaas op / intimideer 'n werknemer, om 'n spesifieke handeling uit te 
voer nie. 
 
Stem 
• Besighede moet verseker dat hul werknemers tyd beskikbaar het om te stem tydens algemene 
verkiesings. 
 
 
 



HUMAN RIGHTS, INCLUSIVITY & ENVIRONMENTAL ISSUES CHAPTER 7 

8 
 

 
 
Kinders se regte 
• Werkgewers mag nie kinders van 15 jaar en jonger in diens neem nie. 
 
Vryheid om jou eie taal te kies / deel te neem aan eie kulturele lewe 
• Werkgewers mag nie diskrimineer teen enige werknemer se kultuur of taalgebruik keuse nie. 
• Hulle moet verseker dat alle werknemers gelyk behandel word. 
• Werkgewers moet 'n gedetailleerde beleid hê wat handel oor diversiteit in die werkplek. 
 
Toegang tot Arbeidsinstellings / Hof 
• Werknemers het die reg om aansoek te doen by die KVBA / Arbeidshof vir hulp, indien gesprekke met 
“SOL” nie enige arbeidsgeskille opgelos het nie. 
 
Ekonomiese regte van werknemers in die werkplek 
• Vry van dwangarbeid 
• Vry om werk te aanvaar of te kies 
• Billike lone / Gelyke betaling / Gelyke betaling vir werk van gelyke betaling 
• Redelike beperking van werksure 
• Veilige en gesonde werksomstandighede 
• Sluit aan by, of vorm vakbonde 
• Reg om deel te neem aan 'n wettige staking 
 
SOSIALE REGTE VAN WERKNEMERS IN DIE WERKPLEK 
Maniere om sosiale regte in die werkplek te bevorder 
• Besighede moet verseker dat werknemers toegang tot skoon water / sosiale sekerheid het. 
• Moedig werknemers aan / Voorsien geleenthede vir vaardigheidsopleiding / basiese onderwys. 
• Registreer werkers by WVF om voldoende beskerming te bied in die geval van werkloosheid / siekte. 
• Moedig werknemers aan om deel te neem aan spesiale geleenthede, bv. Wêreldvigsdag. 
• Voorsien gesondheidsorgdienste deur die oprigting van perseeelklinieke om werknemers toegang te 
gee tot basiese mediese ondersoeke 
 
KULTURELE REGTE VAN WERKNEMERS IN DIE WERKPLEK 

 
Maniere om kultuurregte in die werkplek te bevorder 
• Voorsien ‘n omgewing waarin werknemers vry is om hul eie taal te gebruik wanneer hulle met hul 

vrye tyd met ander in interaksie tree. 
• Moedig werknemers aan om aan kulturele aktiwiteite deel te neem. 
• Laat werknemers toe om oplossings vir uitdagings uit hul eie kulturele perspektief te bied. 
• Gereelde kultuurinligtingsessies sal werknemers help om mekaar se kultuur in die werkplek te 

respekteer. 
• Maak voorsiening vir verskillende kulture, soos kos bedien in die kantien / vermaak by 

personeelfunksies. 
• Verskaf werk aan mense uit verskillende kulturele agtergronde. 
• Werknemers moet opgelei word in kulturele verdraagsaamheid. 
 
Implikasies van gelykheid, respek en waardigheid vir besighede 
• Besighede moet al hul werknemers gelyk behandel, ongeag hul ras /kleur / ouderdom /  geslag / 

gestremdheid, ens. 
• Alle werkers moet toegang hê tot gelyke geleenthede / posisies / hulpbronne. 
• Werkgewers en werknemers moet aan wetgewing voldoen ten opsigte van gelyke geleenthede / 

menseregte in die werkplek. 
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• Ondernemings moet gelykheidsprogramme ontwikkel / strategieë bevorder om te verseker dat 
alle werknemers gelyk behandel word ongeag status / rang / mag. 
• Missie moet waardes van gelykheid / respek insluit. 
• Opleiding / Inligting / Besigheidsbeleid moet kwessies soos diversiteit / diskriminasie / 
teistering insluit. 
• Werkgewers moet vinnig en billik reageer om voorvalle van diskriminasie in die werkplek te 
raporteer. 
• Verseker dat werknemers werk in 'n omgewing wat bevorderlik is vir veiligheid / 
regverdigheid / vry van verleentheid. 
• Opdragte / Take moet respekvol gegee word en die ontvanger / werknemer toelaat om 
 'n inset te lewer op die wyse waarop die taak uitgevoer moet word. 
• Behandel werkers met respek / waardigheid deur goed verrigte werk te erken / die waarde van 
menslike kapitaal. 
 
Diversiteit in die werkplek 
 
Die betekenis van diversiteit 
• Diversiteit verwys na die verskeidenheid mense wat in diens is op grond van ouderdom / ras / 
geslag /etniese groepe / gestremdhede / materiële rykdom / persoonlikhede / hoe werknemers  
hulself en ander sien. 
• Ondernemings gebruik mense van verskillende kulturele agtergronde. 
• Besighede moet stelsels in plek hê om diversiteitskwessies te ondersteun. 
 
Diversiteitskwessies in die werkplek 
• Armoede 
• Ongelykheid 
• Ras 
• Geslag 
• Taal 

• Ouderdom 
• Gestremdheid 
• Geloof  
• Kultuur 

 

Omgaan met/Hantering van diversiteitskwessies in die werkplek 

Armoede 

• Besighede moet mense van verskillende sosio-ekonomiese agtergronde / status in diens neem. 

• Voorsien voorheen benadeelde individue 'n kans om opgevoed te word deur Volwasse Basiese 
Onderwys en Opleiding  (VBOO) in die opleidingsprogramme van die onderneming in te sluit. 

• Lei alle werknemers op sodat hulle afleggings kan hanteer. 

• Beloon werknemers vir dienste wat goed gelewer word. 

• Verseker dat die pryse van produkte bekostigbaar is vir die geïdentifiseerde verbruikersmark. 
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• Borg leerderskappe vir werklose mense / gebruik toelaes ontvang van SETAs om meer werkloses uit 
plaaslike gemeenskappe op te lei. 

• Lei sommige werklose mense uit plaaslike gemeenskappe op as deel van 'n besigheid se KMI-
projekte. 

• Bied gesubsidieerde etes / kantien fasiliteite op die perseel. 

• Voorsien gratis uniforms aan werknemers vir veiligheidsdoeleindes. 

 

Ongelykheid 

• Implementeer gelyke geleenthede beleid wanneer nuwe personeel aangestel word. 

• Gelyke geleenthede moet oorweeg word wanneer personeel bevorder word. 

• Implementeer 'n Diensbillikheidsplan vir die onderneming. 

 

Ras 

• Implementeer regstellende aksie beleide soos vereis deur die wet. 

• Geen diskriminasie moet gemaak word op grond van velkleur nie. 

• Voldoen aan die Wet op Gelyke Indiensneming en BBSEB wanneer mense aangestel word. 

• Verseker dat die werkplek uiteenlopend is deur mense van verskillende rasse in diens te neem. 

• Wanneer aanstellings gemaak word, moet voorheen benadeelde persone, voorkeur behandeling kry. 

 

Geslag 

• Mans en vroue moet gelyke werksgeleenthede aangebied word. 

• Besigheidsdirekteure moet beide mans en vroue in bestuursposisies bevorder. 

• Vroue moet in diens wees om aan die WGI te voldoen. 

• Teikens kan gestel word vir geslagsgelykheid in die onderneming. 

• Nuwe aanstellings moet gebaseer wees op vaardighede en vermoëns. 

• Stel regstellende aksie in deur te verseker dat manlike en vroulike werknemers  

gelyk / eweredig vergoed word. 

  



HUMAN RIGHTS, INCLUSIVITY & ENVIRONMENTAL ISSUES CHAPTER 7 

11 
 

 
Taal 
• Besigheid kan spesifiseer dat alle kommunikasie slegs in een spesifieke taal moet wees en van 
werknemers verwag om 'n sekere vlak van vlotheid in daardie taal te hê. 
• Voorsien opleiding in die amptelike taal van die onderneming. 
• Stel 'n tolk aan sodat almal ten volle kan verstaan wat in 'n vergadering gesê word. 
• Alle besigheidskontrakte moet in 'n maklik verstaanbare taal wees en moet beskikbaar wees in die 
taal van keuse vir die betrokke partye wat die kontrak onderteken. 
• Geen werker mag uitgesluit word in vergaderings wat slegs in een taal aangebied word nie. 
 
Ouderdom 
• Bevorderings moet nie gekoppel word aan ouderdom nie, maar eerder aan 'n spesifieke stel 
vaardighede. 
• 'n Besigheid mag nie kinders van 15 jaar of ouer in diens neem nie. 
• Die ouderdomme van permanente werkers moet van 18 tot 65 wissel, insluitend alle 
ouderdomsgroepe. 
• 'n Besigheid mag 'n persoon wat ouer as die normale aftree-ouderdom is, in diens neem, 
mits daardie persoon die geskikste kandidaat is. 
• Ondernemings moet ouer werknemers aanmoedig om jong werknemers se potensiaal te help 
ontwikkel. 
• Jong werknemers moet aangeraai word om ouer werknemers te respekteer en te leer. 
• Die besigheid moet werknemers aanmoedig om sensitief te wees vir verskillende perspektiewe van 
verskillende ouderdomsgroepe. 
 
Gestremdheid / Fisies uitgedaag / Mense met gestremdheid 
• Besigheid moet werksgeleenthede verskaf vir mense wat fisies gestremd. 
• Akkommodeer mense wat fisies uitgedaag word deur fasiliteite te verskaf /opritte vir rolstoele, ens. 
• Verseker dat werkers met spesiale behoeftes nie gemarginaliseer / uitgesluit word van 
werkplekaktiwiteite nie. 
• Besigheid moet goed ingelig wees oor hoe om met gestremde werknemers te doen. 
• Beleide en programme moet die behoeftes van mense met gestremdhede insluit. 
• Skep 'n organisasiekultuur / klimaat wat bevorderlik is vir mense met gestremdhede. 
• Werknemers moet opgelei word oor hoe om met kollegas met gestremdhede te werk. 
• Besigheid moet eksterne kundiges bring om te help met gestremdheid en akkommodering kwessies. 
• Verseker dat werknemers met gestremdhede regverdig behandel word. 
• Fokus op vaardighede / werkprestasie van die gestremde werker, eerder as sy / haar 
ongeskiktheid / moontlike probleme wat hy / sy in die toekoms kan bring. 
 
Geloof / Kultuur 
• Besigheid moet sensitief wees vir spesiale versoeke van verskillende kultuurgroepe, 
bv. dae af vir kultuurvakansies / feeste. 
• Sorg vir spesiale voedsel- / voorbereidingsmetodes in die werkerskantien. 
• Besighede moet kulturele verskille van werknemers erken / respekteer. 
• Die besigheid mag nie teen werknemers diskrimineer op grond van hul kulturele agtergrond nie. 
• Besigheid moet nie werknemers dwing om werk te doen wat teen hulle godsdiens kan wees nie. 
 
VOORDELE VAN DIVERSITEIT IN DIE WERKPLEK 
• Diversiteit in arbeidsmag verhoog die vermoë van 'n onderneming om probleme op te los / te 
innoverend / te diverse markte te voorsien. 
• Werknemers waardeer mekaar se diversiteit en leer om te verbind / te kommunikeer oor grense van 
verskille. 
• Diversiteit in die werksmag verbeter moraal / motivering. 
• Werknemers toon groter lojaliteit teenoor die besigheid omdat hulle gerespekteer / aanvaar / verstaan 
word. 
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• Gediversifiseerde werksmag kan besighede 'n mededingende voordeel gee, aangesien dit beter 
dienste kan lewer. 
• Om verskille te respekteer / te demonstreer, maak goeie besigheidsin / verbeter winsgewendheid. 
• Diverse besighede verseker dat sy beleid / praktyke elke werknemer bemagtig om op sy / haar volle 
potensiaal te presteer. 
• Belanghebbendes evalueer toenemend besighede oor hoe hulle diversiteit in die werkplek bestuur. 
• Werknemers van verskillende agtergronde kan verskillende perspektiewe vir die besigheid bring. 
• 'n Gediversifiseerde werksmag stimuleer debat oor nuwe / verbeterde maniere om dinge gedoen te 
kry. 
• Werknemers verteenwoordig verskillende groepe en is dus beter in staat om kliënte se behoeftes te 
erken en verbruikers te bevredig. 
• Besighede met 'n uiteenlopende werksmag is meer geneig om 'n goeie openbare beeld te hê en meer 
kliënte te lok. 
 
Omgewingskwessies 
 
Rolle van gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers in die beskerming van die 
werkplekomgewing 
• Verseker dat beskermende klere voorsien word vir alle werkers. 
• Identifiseer potensiële gevare in die werkplek 
• Inisieer / bevorder / Onderhou / hersien maatreëls om die gesondheid en veiligheid van werkers te 
verseker. 
• Kontroleer / moniteer die doeltreffendheid van gesondheids- en veiligheidsmaatreëls met bestuur 
• Verseker dat alle toerusting wat nodig is om werk te verrig gereeld verskaf / onderhou word 
• Bevorder veiligheidsopleiding sodat werknemers potensiële gevare kan vermy / proaktief kan optree 
• Verseker dat gevaarlike toerusting onder toesig van opgeleide / gekwalifiseerde werkers gebruik 
word. 
• Verseker dat werkers se gesondheid en veiligheid nie bedreig word deur gevare wat voortspruit uit die 
produksie / verwerking / berging / vervoer van materiaal / toerusting nie. 
• Werk saam met die werkgewer om enige ongelukke / klagtes van die werkers rakende gesondheid en 
veiligheid in die werkplek te ondersoek. 
• Verseker dat werkgewers voldoen aan WVBS 
LET WEL: (Gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers word deur mede-werkers verkies om 
namens hulle op te tree in die oplossing van gesondheids- en veiligheidskwessies in die werkplek.) 
 

Verantwoordelikheid van werkers om menslike gesondheid en veiligheid in die werkplek te 
bevorder 
• Werkers moet sorg vir hul eie gesondheid en veiligheid in die werkplek. 
• Samewerking en nakoming van die reëls en prosedures, bv. dra voorgeskrewe veiligheidsklere. 
• Raporteer onveilige / ongesonde werksomstandighede aan die betrokke gesag /bestuur. 
• Rapporteer ongelukke aan die werkgewer teen die einde van die skof 
• Gebruik voorgeskrewe veiligheidstoerusting 
• Neem redelike verantwoordelikheid vir hul eie veiligheid  
• Stel die werkgewer in kennis van enige siekte, wat die vermoë om te kan werk, beïnvloed. 
 
Verantwoordelikhede van werkgewers in die bevordering van menslike gesondheid en 
veiligheid in die werkplek 
• Verskaf en onderhou al die toerusting wat nodig is om die werk te verrig 
• Hou die stelsels in plek om te verseker dat daar geen skadelike impak op die gesondheid en 
veiligheid van werkers is nie. 
• Verminder / verwyder gevare vir werkers en verskaf persoonlike beskermende klere 
• Verseker dat die werkers se gesondheid nie beskadig word deur gevare wat voortspruit uit die 
produksie / verwerking / berging / vervoer van materiale of toerusting nie 
• Werkgewers moet weet waar potensiële gevare kan wees en maatreëls tref om die skade uit te 
skakel of te beperk 
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• Werkers moet ingelig word / instruksies / en onder toesig wees om potensiële gevare vir hulle te 
beperk. / Nooduitgangseurtekens moet vir alle werknemers sigbaar wees. 
• Toerusting moet onder toesig van 'n aangewese opgeleide werker gebruik word 
• Voldoen aan veiligheidswette wat poog om 'n gesonde werksomgewing te bevorder 
 
Maniere waarop ondernemings die omgewing kan beskerm en menslike gesondheid in die 
werkplek kan bevorder 
• Wette en regulasies moet nagekom word sodat winste nie ten koste van die omgewing gegenereer 
word nie. 
• Besoedeling en ander omgewingskwessies moet altyd oorweeg word in alle 
besigheidsaktiwiteite, bv. veilige wegdoening van afval / storting van giftige afval, ens. 
• Word betrokke by omgewingsbewusmakingsprogramme. 
• Die omgewing kan beskerm word deur produksietegnieke te verander ten gunste van skoner en 
groener tegnologie. 
• Water vir menslike verbruik moet getoets word voordat dit gebruik word. 
• Bevorder natuurbewaring deur natuurlike hulpbronne te versorg. 
• Verminder besoedeling, deur hergebruik, vermindering en herwinning. 
• Verminder verbruik van goedere / dienste wat nie omgewingsvriendelik is nie. 
• Registreer by/ Betrek erkende instansies / liggame wat “green peace” bevorder. 
• Fisiese werksomstandighede moet altyd werksvriendelik wees en veiligheid en beroepsgesondheid  
bevorder 
• Fisiese werksomstandighede, bv. voldoende beligting / ventilasie moet beskikbaar en funksioneel 
wees. 
• Masjiene moet gereeld gediens / onderhou word. 
• Onderrig mense oor higiëneprobleme. 
• Moedig werknemers aan om gereelde gesondheidstoetse te doen. 
LET WEL: (Die fokus is op hoe die besigheid dit moet doen) 
 


