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WENKE VIR DIE GEBRUIK VAN WHATSAPP MET BETREKKING TOT DIE 

NAKOMING VAN POPIA 

 

1. Algemene wenke: 

1.1  Wanneer die WhatsApp-groep geskep word, moet die administrateur die 

parameters opstel.  

1.2  Die oorspronklike rede waarom die WhatsApp-groep geskep word, is vir 

werksdoeleindes en lede moet nie afwyk hiervan nie.  

1.3  Die administrateur moet seker maak dat elke persoon binne die perke van die 

reëls en die wet optree.  

1.4  Daar word aanbeveel dat elke groep terme van verwysing neerlê of ŉ stel reëls 

saamstel wat die gebruik en werking van die groep bepaal. 

1.5  Stel lede in kennis dat dreigemente en afknouery nie in die groep geduld sal word 

nie. 

1.6  Maak seker dat beheermaatreëls in plek is. 

1.7  Maak seker dat u die toestemming van 'n lid verkry voordat hy/sy by die groep 

gevoeg word. 

1.8  Die lid moet in kennis gestel word dat hy/sy die groep te eniger tyd mag verlaat 

as hulle voel dat onvanpaste optrede of taal gebruik word.  

1.9  Die beste praktyk in hierdie omgewing is dat boodskappe opvoedingsverwant, 

inspirerend of vir die deel van inligting is. 

1.10  Dit is belangrik om te onthou dat aanstootlike boodskappe nie op die groep 

toegelaat word nie. Die administrateur kan 'n lid verwyder as hy/sy ander kollegas 

aanstoot gee en nie met respek behandel nie, hetsy deur onvanpaste optrede of 

plasings.  

2. Die rol van die administrateur is soos volg: 

2.1  Verkry toestemming van ŉ lid om deel van die groep te wees. Die potensiële lid 

moet van die reëls in kennis gestel word, asook die doel van die groep, nl. wat 

daartoe sal lei dat die persoon verwyder kan word, wat die professionele 

standaarde vir die groep sal wees, ens. 
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2.2  Bied advies aan lede oor hoe daar in die groep opgetree moet word en hoe hul 

te werk kan gaan om ŉ klag in te dien. 

2.3  Stel lede in kennis dat vertroulike inligting oor kollegas nie bekend gemaak mag 

word nie. 

 

2.4  Vra individuele lede wat met hulle gedeel kan word al dan nie. Sommige lede is 

nie gemaklik daarmee dat hulle verjaarsdae aangekondig word of dat ander 

lede van hul persoonlike probleme weet nie. Sommige lede wil ook nie hê dat 

hulle kontakbesonderhede met ander gedeel moet word nie. 

 

2.5  Stel lede in kennis wanneer hy/sy by hul toesighouer of arbeidsverhoudinge 

aangemeld sal word vir moontlike oortredings. 

 

3. Wat werknemers moet onthou wanneer hulle sosiale media soos WhatsApp by die 

werk gebruik:  

 

3.1 Respekteer die beoogde doel van die groep. 

 

3.2 Onthou, wanneer  ŉ plasing maak word, dit in die publieke domein verskyn. 

 

3.3 Wanneer kommentaar aanlyn gelewer word, moet dit op dieselfde wyse 

plaasvind soos dit tydens 'n vergadering of 'n openbare forum gedoen sal word. 

 

3.4 Moenie vertroulike of geklassifiseerde inligting bespreek nie. 

 

3.5 Daar word van werknemers verwag om hul eweknieë met respek te behandel, 

beide in die fisiese werksplek en op sosialemediaplatforms. 

 

3.6 Die waardes en gedragskode van die organisasie is van toepassing op alle lede. 

 

3.7 Onthou altyd dat u mening u eie is. 

 

3.8 Wees duidelik en bondig. 

 

3.9 Deur amptelike logo's en kentekens van die Wes-Kaap Onderwysdepartement 

(WKOD) of 'n skool te gebruik, kan u impliseer dat u gemagtig is om namens die 

WKOD of skool te praat. 

 

3.10 Onthou asseblief dat u slegs uself of u persoonlike mening op u 

sosialemediaplatforms verteenwoordig, indien van toepassing. 

 

3.11 Onvanpaste opmerkings kan die regering, u kollegas of u reputasie benadeel. 
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3.12 Vra uself voor ŉ plasing: Is dit van toepassing? Is dit nodig? Is dit die regte tyd om 

te plaas? 

 

3.13 Dink eers voordat u 'n boodskap plaas. 

 

3.14 ŉ WhatsApp-werkgroep mag nie gebruik word om boodskappe of inhoud van ŉ 

persoonlike aard te stuur nie. 

 

3.15 Moenie gemorsboodskappe op die groep plaas nie deur ŉ meem (memes), 

video's, foto's en nuus te stuur wat nie strook met die doel waarvoor die groep 

geskep is nie.  

 

3.16 Moet nooit inhoud, inligting of 'nuus' stuur wat nie geverifieer is nie. Deur 

ongemagtigde inhoud te plaas, kan skadelik wees. 

 

3.17  As u om een of ander rede ongemaklik voel in 'n groep, kan u die groep verlaat 

of die kennisgewings afsit.  

 

3.18  Voordat u 'n klagte aan die groep stuur, word dit aanbeveel dat u eers u mening 

met die groep se administrateur deel. 

 

3.19 Moenie kwaad word as iemand nie op u boodskappe in 'n groep reageer nie. Dit 

word aanbeveel om hom/haar 'n direkte boodskap te stuur. 

 

3.20 As u 'n boodskap, prentjie of video aanstuur en u meer ontvangers kies, moet u dit 

nie na al u groepe stuur nie, aangesien dieselfde inhoud amper nooit geskik of vir 

almal van belang sal wees nie. 

 

3.21 Vermy onderwerpe soos godsdiens en politiek, aangesien 'n individu se 

geloofsoortuigings of politieke voorkeure gerespekteer moet word. 

 

3.22 Moenie gewelddadige of pornografiese inhoud stuur wat as onvanpas beskou 

kan word nie. Dit is altyd belangrik om te onthou dat sommige lede ongemaklik 

kan voel, veral as die inhoud iemand se reputasie beïnvloed. 

 

3.23 Vermy gesprekke met slegs een persoon. As u agterkom dat u met 'n enkele lid 

van die groep in gesprek tree, oorweeg dit om die gesprek na 'n direkte boodskap 

te verander, aangesien die res van die groep moontlik nie daarin belangstel om 

u gesprek met 'n ander persoon te lees nie. 

 

3.24 As u op 'n spesifieke opmerking reageer, gebruik die 'reply' -funksie om verwarring 

te voorkom. 
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3.25 Skryf duidelik en gebruik eenvoudige taal; onthou dat u woorde op verskillende 

maniere geïnterpreteer kan word, gebruik dus kort sinne wat nie verkeerd 

geïnterpreteer kan word nie. 

 

3.26 Moenie emoji's misbruik nie. Sommige hiervan het nie 'n verduideliking nodig nie, 

maar ander kan op verskillende maniere geïnterpreteer word en verwarring 

veroorsaak. 

 

3.27 Vermy dit om groot video's of lêers te stuur, aangesien dit die geheue van lede se 

slimfone kan volmaak of hul data of internetplan kan uitput. 

 

3.28 Wees altyd professioneel en beleefd. 

 

3.29 Vermy persoonlike aanvalle op enige lid in die groep.  

 

 


