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DIS NIE GESPOG - DIS JOU REG 

Dr. Cecile Gericke (65) is die skrywer van Breek deur jou Glasplafon , ’n sefhelpboek 

wat daarop gemik is om vroue te help om selfverwesenliking te bereik. 

 

Gericke se boek is geskryf aan die hand van ’n reeks praatjies deur haar, waarin sy 

onder meer probeer het om praktiese uitdagings te takel soos “wanneer sy meer 

verdien as hy” 

 

Glasplafon? Arbeidswette in Suid Afrika het tog oor die afgelope dekade so verander 

dat ’n mens amper nie meer kan praat van ’n glasplafon nie, of hoe? Gericke splinter 

die gedagte stukkend met ’n verrassende waarneming. ’n Deel van die glasplafon, 

verduidelik sy, word deur vroue self veroorsaak. “Dit is in die gene van ’n vrou om 

primêr moeder en vrou (vir haar man) te wees. Hulle sit steeds met skuldgevoelens in 

the werkplek, al het hulle au pairs en beklee senior posisies.” Vir baie vroue wentel hul 

roeping rondom ma-wees. Gericke meen dis hartseer dat baie vroue se “kern” 

vernietig word na moederskap.  

 

Hulle funksioneer steeds in die werkplek, beklee die rol van moeder en van vrou, maar 

die beginsel van “ek kan my eie mens wees” is skielik weg. Maar hoe breek jy deur ’n 

glasplafon wat jy self in stand help hou?  

 

Vroue, sê Gericke, moet hulself in die werkplek bemark. Sy skets ’n voorbeeld. 

 

’n Belangrike geleentheid duik by die werk op: kans vir iemand om die maatsakppy in 

Frankryk te verteenwoordig. Die vroulike werker weet van die geleentheid en dink sy 

behoort die kans te kry. Sy sit stil by haar lessenaar, oortuig daarvan dat haar 

bestuurder weet sy verdien die kans en dat hy haar sal nader. Haar manlike kollega 

dink hy behoort die werk te kry, stap by die bestuurder in en vertel hom hoekom hy 

Frankryk toe gestuur moet word. Raai wie kry voor die einde van die week ’n 

vliegtuigkaartjie? 

 

Vroue, meen Gericke, dink steeds wanneer hulle hulself in die werkplek bemark kom 

dit neer op ’n gespog. Nee, sê sy. Dis nie spog nie. Dis bemarking. Daar is natuurlik 

ander faktore wat ook veroorsaak dat ’n vrou voel sy het ’n doodloopstraat by die 

werk bereik. ’n Konserwatiewe bestuurder kan byvoorbeeld help om so plafon in stand 

te hou. “As hy by die werk van jou as vrou verwag wat hy by die huis van sy vrou 

verwag ......” skets Gericke die prentjie. In so ’n situasie sit jy dalk in ’n vergadering en 

die skinkbord met tee daag op. Die konserwatiewe bestuurder sal van jou as vrou 

verwag om die tee te skink. Gericke se raad is dat jy nie die tradisionele rol moet 

vertolk nie, maar dat jy die skinkbord aanskuif na die jongste manlike kollega by die 

vergadering. 

 

Wat van emosionele intelligensie? Is dit nie juis iets wat in ’n vrou se guns tel in die 

werkplek nie? Ja en Nee. Nee, as ’n vrou dink emosionele intelligensie beteken jy 

moet “sag” wees. Ja, sê Gericke, as jy die definisie van emosionele intelligensie onder 



die knie het. “Emosionele intelligensie beteken ek is intelligent omtrent my toepaslike 

emosies vir die situasie”, verduidelik sy. Hoewel daar soms in die werkplek voorbeelde 

is van vroue wat bitsig raak teenoor mekaar, meen Gericke vroue is deesdae meer 

geneig om mekaar te ondersteun. Maar, sê sy, hulle verstaan steeds nie die konsep 

van die ‘Old Boys Club’ nie. Mans het die vermoë om mekaar as ’n groep boontoe te 

stoot. Ons (vroue) verstaan dit nie. 

 

Sy skets weer ’n prentjie. Dis vroegoggend by die kantoor en jy sit agter jou rekenaar, 

druk aan die werk. Kyk jy op, sien jy jou manlike kollegas om die koffiemasjien kuier. Jy 

dink dalk hulle is onproduktief. Die werklikheid? Jy werk. Hy netwerk. En dan wonder jy 

hoekom jy nie ’n vliegtuigkaartjie Frankryk toe in jou “in” boks kry nie ........ 

 

Wat is die grootste fout wat vroue in die werkplek maak? Gericke sê dis vroue se 

onvermoë om hul huis se sake by die huis te los. Mans los huis-goed in die kattebak in 

die parkeerterrein. Vroue sleep dit saam werk toe. En dit het niks te doen met die 

oproep wat jy kleuterskool toe maak om te hoor of jou seuntjie nog oukei is nie. “Jou 

kop moet by die werk wees. Dit gaan nie oor die hoeveelheid ure wat jy by die werk is 

nie, dit gaan oor uitset. Dit gaan nie oor die tyd nie, dit gaan oor die kop-spasie.”  

 

Beteken dit ons moet almal gedrewe, ambisieuse sakevroue wees? Gericke sê daar is 

niks fout daarmee as dit ’n vrou se missie in die lewe is om net ’n ma te wees nie. Maar 

sy meen tog ’n vrou moet selfs in so situasie daarna streef om haarself te bekwaam 

sodat sy nie heeltemal afhanklik is van haar man nie, want soms is “tot die dood on 

skei” nie die geval nie. “Doen ’n rekenaarkursus. Gaan werk halfdag by ’n dokter se 

spreekkamer. Doen net iets om in die mark te bly, selfs al is dit net om ’n geldjie te 

verdien waarmee jy vir jouself grimering koop.”  

 

Die ander fout wat vroue maak, is om nie suksesse te vier nie. “Jy wil tog nie erkenning 

gee vir iets wat jy bereik het nie, want jy dink Sannie gaan dan sleg voel”, verduidelik 

Gericke. Haar raad is om in so ’n situasie ’n e-pos te stuur aan alle belanghebbendes 

waarin jy verduidelik “Ek voel trots, want ......” 

 

Jy kán jouself bemark, sê sy, sonder om arrogant te wees. 

‘VIND JOUSELF EN WEES JOUSELF’ 

Wat is die beste raad wat ’n ma vir haar dogter kan gee? Gericke antwoord dadelik: 

“Wees onafhanklik. Jy trou met hom omdat jy wil, nie omdat hy jou meal ticket is nie. 

Jy moet enige tyd vir jouself kan sorg. Dit moet ’n geval wees dat jy by hom wil bly, nie 

dat jy by hom moet bly nie. En hou aan om jouself voortdurend te verbeter. Woon 

kursusse by. Lees boeke. Gaan luister na praatjies. Vaardighede is belangrik”.  

 

Vroue is maklik geneig om met ’n swak selfbeeld te sukkel. Tot 85% van ons het ’n 

negatiewe selfbeeld, sê Gericke. “Ons is nie geleer om erkenning aan onsself te gee 

nie. En ’n swak selfbeeld beteken on is emosioneel afhanklik, wat sleg is”.  

 

Sy meen een van die belangrikste maniere om aan jou selfbeeld te bou, is deur jou 

denke. “Wat sê jy vir jouself oor jouself in al jou wakker-wees ure?” Haar raad is om 

elke dag vir jouself ‘n “beste vriendin” te wees en jou eie positiewe eienskappe by 



jouself te bevestig. ’n Laaste gedagte? “Wees jouself. Lewe met siel en substansie. 

Wees outentiek. Vind jouself en wees jouself.” 

  
 


