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Wieweeqineen
volgendkabinet
Mirjam de Blécourt (48) werd dit jaar verkozen ror besre
arbeidsrechtadvocaat van Europa. Maandag vliegtzts voor
een handelsmissie naar Turkije met premier Rutte. ,,Goh,
ja,wateen heftige straf kreeg Moszkowicz."
tekst oenrrr,r,p prxsoo foto RTNcEL cosrrNcA
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,,Ik heb een snelle sportauÍo met een
open dak. Als ik van mijn werk naar
huis rijd, lijkt het of ik op een boot
zit. Ik heb een grote hang naar vrij-
heid. Het werkt door in alles wat ik
doe. Ik wil niet behnot worden, ik
wil mijn eigen ding kunnen doen. Je
zal mij overigens niet net 20O kilo-
mefef per uur over de weg zien
scheuren. Een vriendin vanmij zei
eens schertsend:'Het is de enige
sportauto die nooit boven de 9O uit-
komd."
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,,Ik was dertien jaar en zat ziek thuis
toen mijn vader naar zijn borst
greep. Mijn moeder belde meteen de
arnbulance, in de wetenschap dat
zijn ooms allemaal aan een hartaan-
val waren ove rleden. Het rnoment
dat de ambulance wegreed, staat rnij
nog helder voor de geest. Ik was
doodsb.rng. Die zie ik nooir meeÍ rc-
rug, dacht ik, Dat rnijn vader er nog
is. is ccrr worrder. Ik kan niet zeggcn
of mijn leven anders was gelopen als
ik zonder hem verrlcr had moeten
leven. Wat ik wél weet is dat ik door
die ervaring bijzorder goed kan re-
lativeren: wat er ook gebeurt, het
kan alrijd erger."
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,,Als meisje van tien wilde ik kinder-
rechtcr worden. Die droonr is nog
steeds levend, al zie ik mezelf zoiets
eerder aan het eind van mijn carrière
doen. Wat voor rechter ik zou zijn?
Een empathische. Harde straffen en
uithuisplaatsingen lijken mij niet
de oplossing voor een misstap, Ie-
deréen begaat toch wel eens een mis-
stap? Ik geloofin de zachte hand."
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,,Christine is mijn grote voorbeeld.
Ik heb met haar samengewerkt toen
ze arbeidsrechtadvocaat was bij Ba-
ker & McKenzie. Een rustige vrouw.
Zehadhaat zaakjes goed op orde.
Minder bekend is haar recalcitrante
kant. Als lMF-topvrouw is Christine
een nette verschijning, maar in haar

advocatentijd dr oeg zij leren broe-
ken en had zij een wilde krullenbos.
Ze kwam altijd op voor de rechten
van vrouwelijke advocaten. Toen
een aantal van hen bij Baker &
McKenzie zonder aanwijsbare reden
werd overgeslagen om partner te
worden, sloeg zij met'haar vuist op
tafel. Met resultaat. Dat vond ik heel
stoer. Dat Lagarcle vorigjaar de fel-
begeerde positie bij her IMF binnen-
sleepte, verbaasde mij niet. Zij deed
het op karahteriscieke wijze. Niet als
een bulldozer, maar door draagvlak
te creëfen."
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,,Werd ik genoemd voor een minis-
terschap; Ja? Door wie dan? Ik ben
48 jaar en werh al 21 jaar in de advo-
catuur. Dln gt je nadenken: war zit
er nog meer in het vat? lk zou het
moeilijk vinden altijd in de spor-
light te staan. Of Rutger Castricutl
vafiPowNed tegen het lijf te lopen,
haha. Tegelijkertijd lijkt het mij
spannend om op een ministerie als
Sociale Zaken aan de knoppen te zit-
ten, Dingen te ve rbe teren. Nou ja,
wie weet in een volgende kabinet. Ik
ben lid van VVD, ja."
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,,In het nieuwe regecrakkoord is af-
gesproken dat minstens 30 procent
van de topfuncties bij de overheid in
?077 door vrouwen bezet moet zijn,
Zeven van de twintig nieuwe kabi-
netsleden zijn vrouw Kortom: een
mooi resultaar. De afgelopen jaren
heb ik samen met Heleen Mees en
advocaat MikeJansen een wet voor-
bereid die ervoor moet zorgen dat in
2015 minstens 30 procent van de
grote vennootschappen door vrou-
wen wordtgeleid. Om die wet er-

Yoga is moeilijker
dan het fiscaal en
civiel recht samen

door te krijgen, moesten wij veel
lobblwerk verrichten. Zat íkbíj
staatssecretaris Frans Weekers van
Financiën, zegt-ie: 'Is het nou écht
zo moeilijkvoor vrouwen!'Ja, dus.
Ik heb hem verteld hoeveel moeite
het mij kostte om partner te worden
bij Èaker & McKeirzie. En dat head-
hunters stuk voor stuk bevestigen:
een topman heeft nog altijd de voor-
keur. Soms klagen mensen dat top-
vrouwen vro€gtijdiS het bijltje erbij
neergooien. Zoals Marie-Christine
Lombard van TNT Express. Maar
wat dachtje van de bouwfraude?
Daar waren alleen mannen bij be-
trokken. of Wim Kok heeft die het
als toezichthouder bij ING nou zo
goed gedaanl"
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,,Goh, ja, wat een heftige straf kreeg
Moszkowicz deze week opgelegd.
Het schrappen uit het ambt van ad-
vocaat riekt naar symboolpolitiek,
niet! Ik had zelfgerekend op een
halfjaar voorwaardelijk en een half
jaar onvoorwaardelijk. Het zal mij
bcnieuwen of de straf in hoger be-
roep standhoudt."
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,,Ik vind het goed dat in het regeer-
akkoord is afgesproken dat heÍ
UWV ontslagen bij bedrijven blijft
toetsen op redelijkheid. Ook juich ik
het toe dat je in cao's mag afspreken
datbij ontslagen niet automatisch
'last in, first out' geldt, Alleen vraag
ik mij af waarom bedrijven zoiets
niet ook met hun eígen onderne-
mingsraad kunnen afspreken. En
waarom er geen duidelijke schei-
ding wordt gemaakt: collectieve
ontslagen via he t UWV, individuele
ontslagen via de kantonrechter. Dat
oudere werknemers de dupe worden
van de maximeringvan de ontslag-
vergoeding staat vast. De kans dat
zij een andere baan na scholing vin-
den is nihil."
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,,Veel vrouwelijke advocaten dragen
een androgyn pak met platte schoe-
nen en een mannenbril. Ze denken:

zo word ik serieus genomen. Ik doe
daar niet aan mee. Neem deze lange
laarzen lze steekt haar ranke been in
de luchtl. Ik vind de snitheel mooi.
cewoon: móói. Als ik er zo uitzie,
voel ik mij zelfverzekerd. Daardoor
krijg ik ook meer voor elkaar. Overi-
gens houd ik het altijd decent. Ik
kan hier ook z ó gaan zitten lze
knoopt haar bovenste [<noopje
openl, maar dat doe ik dus alleen als
il< met mijn man uit eten ga."
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,,Vorig jaar brak er een bestuurscri-
sis uit bij Ajax, nadat vier commissa-
rissen van de club zonder overleg
me t medecommissarisJohan Cruijff
een nieuwe clirecteur hadclen be-
noemd: Louis van Gaal. Cruijff scha-
kelde ons kantoor in, waarop ik sa-
rnen rnet twee collega's naar Barce-
lona vloog voor een gcsprek. Toen
Cruijffaan hct eind van de dag een
taxi voor ons wilde aanhouden,
klapten honderden Spanjaarden
hun handen stuk. Een gekke erva-
ring. Ik heb mij nooit gerealiseerd
wat Cruijff bij mcnsen losmaakt. En
van voetbal hacl ik ook geen kaas ge-
geten. In het kennismakingsgesprek
met de trainers vroeg ik aan Dennis
Bergkamp en WimJonk of ik hun
namen mocht noteren. De enige die
ik herkende was Bryan Roy, de cx
van Nada van Nie, die vaak in ile bla-
den staat,"
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,nledere zondag doe ik yoga met een
privéleraar aan huis. Drie uur langi
een uur oefeningen, daar ben ik niet
echt dol op. Dan een uur meditatie,
dat is heerlijk. En tof slot een uur
theorie. Yoga doorgronden is moei-
lijker dan het civiel en fiscaal rechf
bd elkaar. Maar ik ga het nooit uit de
weg, ik volg rouw mijn lessen, Als
ik het voor het zeggen had, zou ik
yoga in het bedrijfsleven invoeren.
Het hoofd van werknemers loopt
vaak over. Hun dagen zijn gevuld
met telefoontjes, werklunches, ver-
gaderingen, Yoga maant tot rust. Al
doe je het tien minufen per dag, je
zalziendat.}rlet een wereld van ver-
schil maakt."
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