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1. INLEIDING 

Die Wet op Gelyke Indiensneming (Wet 55 van 1998), soos gewysig, vereis van elke 

Werkgewer om ‘n Gelyke Indiensnemingsplan inplek te hê.  Hierdie is die volgende 

Gelyke Indiensnemingsplan van Nama Khoi Munisipaliteit aangesien die eerste plan 

verval het. 

’n Konsultasie proses moet egter gevolg word met alle belange groepe ten einde te 

verseker die proses ten volle omvattend en deursigtig is: 

aangewese en nie-aangewese werknemers 

werknemers in al die werk kategorieë en beroepsvlakke  

verteenwoordigende vakbonde 

senior bestuurders verantwoordelik vir die implementering van die proses. 

Hierdie proses sluit in die resultate van die oorsig van alle indiensnemingspraktyke by 

die munisipaliteit.  Gevolglik illustreer dit die skakel tussen die huidige werkskragte 

profiel, moontlike struikelblokke in indiensnemingspraktyke en die implementering van 

stappe om gelyke indiensneming te vestig. 

2. DEFINISIES 
 

• “kandidaat” beteken ’n aansoeker vir ‘n  pos wat ’n persoon aansienlik beperk 

tot die uitvoering van sy/haar pligte 

• “aangewese groep” beteken swart mense, vroue en persone met gebreke 

• “swart mense” is die ’n generiese term en beteken Afrikaner, Kleurling of 

Indiese persone 

• “mense met gebreke” beteken mense met ’n langtermyn of herhaaldelike fisies 

of geestelike benadeling wat hul vooruitsigte wenslik beperk met aanvang van, 

of bevordering in hul beroep 

• “benadeelde persone” beteken persone of kategorieë van persone wat 

benadeel is deur vorige of huidige onbillike diskriminasie; en ‘n  

• “geskikte  gekwalifiseerde persoon” beteken ’n persoon wat die 

bekwaamhede, formele kwalifikasies, relevante ondervinding of potensiaal om, 

binne ’n redelike tydperk, die nodige vaardigheid en bevoegdheid te bekom om 

’n sekere taak uit te voer.  

Alle terminologie wat nie in 2 van hierdie beleid omskryf is nie, sal dieselfde betekenis 

hê as die in die toepaslike wetgewing. 
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3. WETLIKE RAAMWERK 
 

• Wet op Gelyke Indiensneming, Wet 55 van 1998 

• Vaardigheidsontwikkeling Wet, Wet 97 van 1998 

 

4. OMVANG EN TOEPASSING 

Die beleid sal van toepasing wees op alle kandidate wat by die munisipaliteit aansoek 

doen vir werk en alle werknemers van die werkgewer, insluitend aangewese sowel as 

nie- aangewese groepe. 

5. DOELWITTE VAN DIE BELEID 

Die Wet op Gelyke Indiensneming vereis dat die Gelyke Indiensnemingsplan die breë 

doelwitte van die plan daarstel en ’n tydrooster voorsien vir die verwesenliking van 

hierdie spesifieke doelwitte. 

Hierdie doelwitte moet: 

• Die effek van die beplanning fase in berekening neem; 

• Die besondere omstandighede van die werknemer; en 

• Die opstel en insluiting van die plan in die IDP van die munisipaliteit 

Die breë doelwitte van Gelyke Indiensneming is soos volg: 

Aanspreek van onder verteenwoordiging van aangewese groepe in alle 

werkskategorieë en vlakke van die arbeidsmag.  Veral onder verteenwoordiging van 

swart mense, soos bepaal in die Wet en mense met gebreke geidentifiseer gedurende 

die numeriese analise wat spesiale uitdagings bied wat deur die munisipaliteit moet 

aangespreek word. 

Identifiseer en ontwikkel strategieë vir die uitskakeling van diens struikelblokke in die 

indiensneming praktyke van die munisipaliteit.  ’n   Aantal  struikelblokke is deur die 

munisipaliteit geїdentifiseer en sal in hierdie beleid aangespreek word. 

Ontwikkel besighede georiënteerde strategieë vir die bereiking van numeriese 

doelwitte en tydrooster vir die implementering van regstellende aksie maatreëls met 

inagneming van die munisipaliteit se missie.       

Prosedures daarstel vir die monitering en toepassing van die implementering   proses. 

Prosedures daarstel om geskille, aangaande die  implementering en      toepassing van 

Gelyke Indiensneming, aan te spreek en op te los. 
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6. BELEID INHOUD   

Die verantwoordelikheid vir die implementering van regstellende aksie maatreëls en 

voldoening met die voorskrifte van die Wet op Gelyke Indiensneming te verseker, berus 

by die Munisipale Bestuurder van die werkgewer of sy/haar aangewese gemagtigde(s), 

kragtens seksie stipulasie van die Wet op Gelyke Indiensneming Wet,1998 (Wet 55 van 

1998).  

Die volgende regstellende aksie maatreëls is geïdentifiseer en ontwikkel om 

werkstruikelblokke aan te spreek en onder verteenwoordiging wat uitgewys is tydens 

die numeriese analise en die hersiening van die indiensneming praktyke van die 

munisipaliteit: 

6.1 REGSTELLENDE AKSIE MAATREËLS 
 

6.1.1 Vermeerdering van die poel van beskikbare kandidate 

’n Beleid van werwing moet ingestel word wat voorsien in interne en 

eksterne werwing van geskikte kandidate van aangewese groepe. ’n 

Gesamentlike poging sal verder aangewend word om die vlakke van 

belangstelling van potensiële kandidate, van aangewese groepe wat vir 

vakatures aansoek doen, te verhoog.  

6.1.2 Aanstelling van werknemers van aangewese groepe 

Bestaande beleide moet ondersoek word om werk struikelblokke by lede 

van aangewese groepe te indentifiseer en aanstelling en seleksie beleide 

behoort die moontlikhede te verhoog om kandidate van die aangewese 

groepe aan te stel in werkskategorieë en vlakke waar dit onder 

verteenwoordigend is.  Beleide aangaande seleksie-maatstawwe en panele 

sal verseker dat billike en nie-diskriminerende seleksie prosedures 

implementeer word.  Sodanige prosedures sal bydra tot die aanstelling van 

geskikte kandidate van aangewese groepe.  Verdere pogings kan insluit: 

6.1.2.1 Die herontwerp of wysiging van indiensneming aansoekvorm en 

dienskontrakte sodat alle diskriminerende of nadelige voorsienings 

en klousules verwyder is.  

6.1.2.2 Toenemende bewustheid dat psigometriese toetse en evaluering 

metodes neig om kultureel partydig en diskriminerend te wees, met 

lae verwagte geldigheid van die ware bekwaamheid van kandidate 

om in ’n werksomgewing te presteer. (ons doen dit nie, moet dit in 

die beleid aangebring word?) 

6.1.2.3 Die toenemende gebruik van bevoegdheid- gebaseerde werwing en  

seleksie metodes, waar die potensiaal van kandidaat en die vermoë 
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om werk te doen, ’n toenemende kandidaat en die vermoë om die 

werk te doen, ’n toenemende prominente rol speel. 

6.1.2.4 Voldoening aan numeriese doelwitte en jaarlikse beginpunte. 

6.1.2.5 Die bevordering van aangewese groepe, met inagneming dat die 

munisipaliteit nie gebruik sal maak van uiterlike vertoon, 

oëverblindery en gunsbetoning, maar sal aangewese groepe 

bevorder deur die     verskaffing van die nodige leiding, opleiding, 

ontwikkeling en ondersteuning. 

6.1.2.6 Besef dat die aanstelling van lede van aangewese groepe sal meehelp 

om ’n meer diverse arbeidsmag te skep, wat sosiale en ekonomiese 

voordele vir die munisipaliteit inhou. 

 

6.2 Opleiding en ontwikkeling van persone van aangewese groepe 

Die munisipaliteit erken die verantwoordelikheid wat op hom geplaas is deur die 

Vaardigheidsontwikkeling Wet van 1998 om werknemers op te lei en te 

ontwikkel.  Die munisipaliteit het gestruktureerde opleidingsprogramme vir 

werkers geskep. 

Hierdie programme kan insluit: 

a. Beurse vir sekondêre en tersiêre opleiding  

b. Werk – verwante opleiding 

c. Opleiding in rigting funksionering, bestuur en toesighoudende vaardighede 

d. Leerlingskappe 

e. Vaardighede 

Sterk klem word ook gelê op raadgewing en afrigting van nuwe werknemers, 

aangesien die ontwikkeling van die werknemers beskou word as toekomstige 

opheffingsmaatreëls teenoor die tydelike korrektiewe maatreël.  Loopbaan 

beplanning en ontwikkeling word dus ’n algehele deel van die ontwikkeling van 

menslike hulpbronne en is opleiding slegs die eerste stap in die proses waar 

kundigheid wat verkry is uiteindelik in die praktyk toegepas word.  Hierdie 

uiteindelike doel kan ook gekenmerk word in die resultaat gebaseerde aard van 

die opleiding wat verskaf is en die doel van die opleiding om die bevordering te 

verhaas van aangewese groepe in die munisipaliteit. 

6.3 Terughouding van mense van aangewese groepe        

Die munisipaliteit is verbind om die omset standaarde te verlaag en die 

terughouding standaarde te verlaag van aangewese persone. Daarvolgens moet 

die munisipaliteit ’n nuwe beleid skep aangaande uitgang onderhoude ten einde 

die munisipaliteit in staat te stel om verdere strategieë te ontwikkel aangaande 

die retensie van mense van aangewese groepe deur die redes vas te stel, 
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waarom mense van aangewese groepe hul diens by die munisipaliteit beëindig.  

Dit sal ook die munisipaliteit in staat stel om met ander werkgewers suksesvol te 

kompeteer in ’n poging om die deins van die mense in die aangewese groep te 

verkry en behou. 

6.4 Billike akkommodasie van mense met gebreke 

Die munisipaliteit aanvaar die akkommodering van mense met gebreke, met 

spesifieke verwysing na die aanpassing van fisiese fasiliteite, met die doel om 

gronde en geboue beskikbaar te maak vir persone met gebreke.  Spesiale 

aandag sal geskenk moet word aan die indiensnemings en loopbaan 

ontwikkeling van mense met gebreke. 

6.5 Stappe om te verseker dat die mense van aangewese groepe aangestel word in 

sodanige posisies dat hulle instaat is tot sinvolle deelname in koporatiewe 

besluitneming prosesse 

Die munisipaliteit moet verseker dat kandidate van die aangewese groepe die 

geleentheid sal kry om aangestel te word vir posisies waar hul instaat sal wees 

om sinvol deel te neem in besluitneming van die munisipaliteit. 

Die aanstelling beleid moet reflekteer die seleksie maatstawwe van Seksie 21 

van die Wet op Gelyke Indiensneming, deur te vereis dat kandidate geskik 

gekwalifiseer is vir die posisies waarin hul aangestel is. 

6.6 Stappe om te verseker dat die korporatiewe kultuur van die verlede 

transformeer word op ’n manier wat diversiteit in die werkplek bevestig en die 

potensiaal van alle werknemers benut 

Die konsultasie forum van die munisipaliteit sluit werknemers in van verskeie 

verskillende vlakke en senioriteit en is ten volle verteenwoordigend van alle 

aangewese en nie-aangewese groepe by die munisipaliteit. 

Die minisipaliteit erken ook die belangrikheid van aanvaarding van algehele 

strategie wat die belangrikheid onderstreep vir die bestuur van ’n diverse, 

veelrassige en multi-kulturele arbeidsmag, vir die doel om ’n maksimale gebruik 

van alle werknemers te verseker.  Dit sluit in die vermindering van negatiewe 

stereotipering en diskriminasie, die vestiging van regstellende aksie programme 

met algemene bestuurspraktyke en strategieë. 
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6.7 Korrektiewe Maatreëls om Struikelblokke uit te skakel wat gedurende die 

Analise uitgewys is 

Indiensneming beleide en praktyke moet deurlopend deur die munisipaliteit 

hersien ten einde enige moontlike diskriminerende inhoud te verwyder en om 

indiensneming struikelblokke van die beleide en praktyke uit te skakel. 

Die seleksie maatstawwe by die munisipaliteit moet deurloppend hersien word 

ten einde toe te laat vir die bepaling van geskikte gekwalifiseerde kanditate, om 

te dien as standaard van seleksie, soos vervat in die Wet op Gelyke 

Indiensneming. 

Die regstellende aksie maatreëls, soos geimplementeer deur die munisipaliteit, 

is bedoel om die skepping van totale struikelblokke vir aanstelling en 

bevordering van persone van nie-aangewese groepe te voorkom.  Daar moet 

seker gemaak word dat die goedgekeurde maatreëls nie op enige manier 

diskriminerend is teen persone van nie-aangewese groepe. 

7. NUMERIESE DOELWITTE 

’n Numeriese analise moet uitgevoer word om vas te stel wat die verteenwoordiging 

van die werknemers intern is in enige diensvlak en werkskategorie, sowel as ekstern, 

om eksterne verteenwoordiging vas te stel van die verskeie groepe op beide ’n streeks-

en provinsiale vlak.  Hierdie analise sal die munisipaliteit in staat stel om kwantitatiewe 

mikpunte te stel wat realisties en haalbaar is, gegewe die bepaalde omstandighede van 

die munisipaliteit as werkgewer. 

Numeriese doelwitte moet ontwikkel word vir die aanstelling en bevordering van 

mense van aangewese groepe ten einde die onder-verteenwoordiging van aangewese 

groepe aan te spreek. 

Die volgende faktore moet in ag geneem word met die ontwikkeling van numeriese 

doelwitte: 

• Die graad van onder-verteenwoordiging van aangewese werknemers in die 

verskeie diens kategorieë by die munisipaliteit, soos bepaal deur die numeriese 

analise. 

• Die arbeid omset vlak van die munisipaliteit moet bepaal word as uiters laag.  

Dit bied ’n aansienlike stremmende faktor rakende die implementering koers 

van die regstellende aksie maatreëls en die daarstelling van die numeriese 

doewitte deur die munisipaliteit.  Moontlike maatreëls wat oorweeg kan word 

ten einde hierdie probleem aan te spreek, sluit in die aanbied van vrywillige 

skeidingspakkette aan die senior werknemers deur gesamentlike instemming. 
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9. KONSENSUS 

Die verteenwoordigende unies, sowel as die bestuur van die munisipaliteit moet 

betrokke wees in die konsultasie proses rondom die numeriese analise, die hersiening 

van die indiensneming stelsel en beleide en die opstelling van die Gelyke Indiensneming 

Plan.  Die partye moet streef om ’n hoë standaard van konsensus in die konsultasie 

proses te behaal. 

Werkswinkels, bygewoon deur verteenwoordigende vakbonde en bestuur, moet gehou 

word wat gebruik sal word as die geleenthede om alle partye te konsulteer, in te lig en 

te onderrig in die proses wat gevolg en die rol wat gespeel moet word deur die partye. 

 

10. IMPLEMENRERING EN MONITERING 

’n Verslag wat die vordering met die implementering van Gelyke Indiensneming 

uiteensit, met die spesifieke verwysing na bereiking van numeriese doelwitte, moet 

elke ses maande saamgestel word deur die persoon verantwoordelik vir die 

implementering en monitering. 

Die bogenoemde verslag moet beskikbaar gestel word vir alle konsulterende partye vir 

insae en kommentaar.   

’n Opsomming van die bogenoemde verslag moet aan alle personeellede gesirkuleer 

word deur middel van omsendbriewe en kennisgewings op kennisgewingborde. 

Die bogenoemde opsomming moet ’n uitnodiging bevat aan alle werknemers om hul 

kommentaar of vrae voor te lê oor die vordering met die implementering van die plan 

aan die verantwoordelike persoon of persone wat in die plan gespesifiseer is. 

11. KOMMUNIKASIE 

Omsendbriewe, boodskappe en kennisgewings op kennisgewingborde sal gebruik word 

ten einde alle wernemers in te lig oor die beskikbaarheid van die Gelyke Indiensneming 

Plan dokumentasie.  Afskrifte van die Gelyke Indiensneming dokumentasie sal ook 

versprei word aan partye wat deelgeneem het in die konsultasie proses. 

12. BELEID OORSIG 

Kragtens Artikel 20(1) van die Wet op Gelyke Indiensneming is die tydsduur van die 

Gelyke Indiensneming Plan vir die Munisipaliteit tussen 1 tot 5 jaar.  Die tydsduur van 

die plan is gebaseer op die beplande behoeftes van die munisipaliteit, met spesiale 
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verwysing na die behoefte om bereikbare numeriese doelwitte te stel wat oor ’n 

redelike tydperk behaal kan word. 

13. BEGROTING EN HULPBRONNE 

Die finansiële en hulpbronne implikasie(s) aangaande die implementering van hierdie 

beleid, moet gekwalifiseer en bepaal word. 

14. FUNKSIES EN VERANTWOORDELIKHEDE 

Die Munisipale Bestuurder aanvaar algehele verantwoordelikheid vir die 

implementering en monitering van Gelyke Indiensneming proses. 

15. BEWARING VAN DOKUMENTE 

’n Afskrif van alle relevante Gelyke Indiensneming dokumente moet gehou word in die 

Menslike Hulpbronne Afdeling ter insae deur werknemers van die munisipaliteit. 

16. BOETES         

Nie-nakoming van enige van die bepalings vervat in hierdie beleid sal beskou word as 

wangedrag en teen opgetree word in terme van Dissiplinêre Kode. 

17. GESKIL OPLOSSING   

’n Werknemer of unie wat ontevrede is met enige aspek van die implementering van 

Gelyke Indiensneming proses kan só ’n beswaar verwys na die Menslike Hulpbronne 

Afdeling by die munisipaliteit wat dan die persoon en/of persone, verantwoordelik vir 

die implementering en monitering van die Gelyke Indiensneming proses, moet inlig. 

Sodra ’n beswaar verwys is na die persoon/persone verantwoordelik vir die 

implementering en monitering van Gelyke Indiensneming moet sodanige 

persoon/persone ’n konsultasie reël met die beswaarde partye en die bestuur binne 14 

dae nadat die saak verwys is na sodanige persoon of persone.  Die konsultasies kan 

gesamentlik of apart gedoen word waar die persoon en/of persone verantwoordelik vir 

die reëling van die konsultasie, soos vroeër vermeld, moet optree as bemiddelaar 

tussen die partye in ’n poging om ’n gesamentlike aanvaarbare oplossing vir die dispuut 

te vind. 

Indien ’n bevredigende oplossing van ’n beswaar, soos vroeër beskryf, nie binne 30 dae 

gevind kan word na die verwysing van sodanige dispuut aan die verantwoordelike 

persoon nie, moet die beswaarde party die dispuut verwys na die relevante forum, 

ingevolge die relevante Wetgewing of Ooreenkomste. 
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18. AANVAARDING VAN BELEID 

Die Munisipale Raad het die beleid goedgekeur op .............................................. 2012 

as die Gelyke Indiensnemingsplan waaraan alle rolspelers van die Munisipaliteit, moet 

voldoen. 

 

BRONNE 

(1) Die volgende bron is gebruik met die opstel van die beleid: 

(a) SALGA Gids vir Munisipaliteite aangaande Menslike Hulpbronne Beleide 

 

 


