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ARBEIDSRECHTADVOCATE MIRJAM NE NIÉCOURT, PARTNER BIJ

BAKER & MCKENZIE BEGINT HET INTERVIEW MET EEN PLEIDOOIVOOR

MEER VROUWEN AAN DE TOP. AAN HET EINDE VAN HET INTERVIEW

ZEGT ZE BIJ WIJZE VAN AFSCHEID:.BLIJVEN WERKEN, HÈ.,

Tekst FlorendnernnLookerenGa,rnpagne FotograÍíe Martinlr{Irsta
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wet wildê u worden toen u tien was?
'Kinderrechter. Rechter liikt me nog steeds een

mooi beroep. Het doorvlooien van dossiers zou

mii ook passen, maar het "kinder"-gedeelte... Nu
ik zelf kinderen heb, lijkt dat m€ te zwaar. Al die

uithuisplaatsingen. Ik zou er wakker van hebben

gelegen. Ik lig nu niet wakker van miin werk. Dat

is prettig. Ik doe wat het beste is voor alle partiien.
Ik zorg bii een ontslagzaak dat er een goed soci-

aai plan komt, dat een reorganisatie niet te lang
duurt. Dat is voor de werknemers ook fiin. Bii een

uithuisplaatsingkun je het eigenlijk nooit goed

doen.'

Hoe bent u gevormd door uw ieugd?
'Ik kom uit een heel hechte farnilie, twee zusies

en een broertje. Ooms en tantes woonden dicht-
bii. Ik heb een heel vriie lagere school bezocht, de

Kees Boeke school in Bilthcven. ik zat er in de klas

met kinderen met wie ik anders rnisschien niet in
aanraking was gekomen. Ik heb er een heel open

blik aan overgehouden. Mijn middelbare school,

het Nieuwe Lyceum, was veel meer een keurslilf.
Honderd regelties haclden de kinderen over wat ie
mocht dragen. Een zwart t-shirt kon biivoorbeeld
niet. Tot op de dag van vandaag heb ik er profijt
van dat ik in beide groepen heb gezeten.'

Wat is uwtàlênt?
'lk kan mensen enthousiast maken voorvan alles.

Ik vind miin werk heel erg leuk. Dat kan ik over-

brengen op cliënten. Ik ben ook positief ingesteld.

Ik zie de humor van veel dingen in. Dat houdt het

werk luchtig en het aansturen van mensen ook. )e

T

bent met grote zaken bezig, met grote belangen.

Als ie samen hard werkt, moet je ook samen kun-
nen lachen. We hebben allemaal een gezonde dosis

zelfspot, maken vaak grappen over onszelf. Ën we

maken het gezellig. Zo hebben we samen de kwart-
finale voetbal gekeken in Oliver's, de kroeg onder
ons kantoor.'

Welke maatschappellike ontwlkkeling heeft een

belangrllke rol gespeeld ln uw carrlère?
'De vrouwenemancipatie. Ik heb samen met
Heleen Mees en Mike fansen, tot voor kort voor-
zitter van Baker & McKenzie Amsterdam, een

rvet geschreven om streefcijfers voor vrouwen in
Raden van Bestuur en Raden van Commissaris-

sen te krijgen. Die wet is nu door de Eerste Kamer

cangenomen^ ïk vind het vooral leuk dat ik een

man enthousiast gemaakt heb om aan de wet mee

te schriiven. Vaak staan we als vrouwen voor zalen

vol vrouwen te praten over de vrouwenzaak, ter-

wiil we iuist ook de mannen moeten overtuigen.
'Vrouwen móeten zich kunnen opstellen als man-
nen. Niet alleen achter hun bureaus bliiven zitten
en zaken uitzoeken, maar de gang op gaan. Naar

borrels gaan. Bestuurtjes doen. Wii vrouwen zien.

daar niet zo snel het nut van in. Voor ons is net-

werken aangeleerd gedrag. Vrouwen moeten dat

ieren. Maar als ie dat eenrnaal doet, zie ie dat het
ieuk is.
'Helemaal eigen wordt dat mannengedrag nooit.
Het is een feit dat ik partner ben bii het grootste

advocatenkantoor ter wereld. Mannen zouden dat

zo zeggen. Ik zeg liever: "lk bcn partner op een

advocatenkantoor".'

R\ Wts,ARBti DSRECHïADVOCATÉ Ml RiAM DË 8LÉCO URï,

Gaboren:B IVAARï 1964

Opleidlngl SIUDIE CIVIEL- EN FISCAAL RECHT LflDEN

LoosÈaan: ADVOCAAï STAGIAIRF BiJ BAKTR & MCKFNZiË
(99O). ADVOCAÀT'fulEDEWÊRKER (1993). PARTNËR (2OOO)

t-ID BISTUUR BAK[R & MCKINZIE (2OO3-2OO7) LID BESTUUR

\,VOMËN ON TOP (2OO7.HËDEN), LID BËSïUUR ARBO UNIE

(2O04-HtDËN) LID BISTUUR lrÊï CONCERïGEBOU\'V FONDS

(2OO7.HTDEN). VOORZIïïËR FEMALE CANCËR PROGRAM

(2OO9'HEDEN), BESTUURSLID FËSTIVAL CLASSIQUE DEN

r-rAAG (2009-t-.ttDEN)
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Wat was uw beste'nee'?
'ik heb nee gezegd tegen de kritiek ciie anderen

hebben op de manier ltaaïop ik miin leven leid.

Vriendinnen en familie zeiden me: "Waarom werk
je, je hebt toch een man met een baan? Zo komt
er niets van je kinderen terecht." Ik zei: "Laten we

over tien iaar nog eens kijken." Nu ziin i,ve tien
jaar r,'erder en mijn twee zoons doen het prima. Ik
houd mijn lveekend I'rii orn leuke dingen met hen

te doen en zie hen regeimatig ook doordelveeks.

En ik ga af en toe n-ret de een of Ce ander een

rveekend!e rveg. Een beetje zoals mannen tnet hun
kinderen omgaan. Zo Coet miin man het ook. In de

tussentijd is er famiiie. en hulp. Veel hulp. Ik denk

dat het onverstaririíg is om daarop te bezuinigen.
'je kunt lvel thuis r,,'illen b,lijven omdat ze zo k.lein

zijn, maar vóór je het weet ziiten ze op school. Dat

realiseer ie je niet als ie jong bent. Dan denk !e: hoe

kom ik die periode doorl Maar voor je het rveet

zijn je kinderen aan het rr;erk en zit ie zelf tltu.is. En

dan komen ze ook niet bij ie thuis zitten. Dat is een

beetje het 1even.'

Zonder mazzel geen succes" Wanneer heeft u

rnazzel gehad?
'Is dat zo. zonder mazzel geen succes? Zonder hard

rverken geen succes. Orn naar de top te komen heb

ikbehoorlijk hard gen-erkt. ïk heb op schooi hard

gewerkt. tk heb harcl gestudeerd. Ik ben gewoon

conscièntieus. Niemancl riie aan de top zit is dat

niet. le moet een soort gedrevenheid hebben, en

tret leuk vinden wat ie doet. Dan heb je helemaal
geen rnazzel nodig. Alleen om gezond te bliiven.
Dat lvel.'

ïiyat rvas de meest voÍFrênde ervaring in uw
leven?
'Dat rnijn r.ader een hartiniarct kreeg toen hii 38

rvas. F{ij heeft hei overieefd" Ik u'as dertien jaar.

Je beseft: de r,rereiri is niet :naakbaar" íe kunt ivel

piannen en hrard werke;:, rna"ar het loopt zoals het

ioopt.'

lloe verhoudt zich dat tot uw vorige antwoord?
'ik cienk dat je iralJ. moeÈ ir'erken voor succes,

maar dat het ook anclers Lan lopen. le rnoet dank-

baar zijn voor wat je geger..en is en van de dingen

clie je overkomen moet je iets pcsitiefs maken.
"Niet klagen, maar dragen eh bldden orn kracht."'

Aan wat is uw huidige status at te leiden?
'Àan niets. En dat lvil ik graag zo houden.'

ln wat voor auto rijdt u?
'iei: ca'bris. Maar niei vcor de status. \ïel onrdat ik
heel ver moet rijden i'oor mijn wer!:. En o:ndat ik
snel wii zijn. i1"1aar ik parkeer hem niet buiren en

ik ga geen exlra rondles rijden door het dorp en ili
ga net zo makkeliik met de treln. Als je iets aileen

voor de status doet, geniet ie er niet van. Aan bezit
is niet af te lezen lvie je bent.'
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