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rNrERvrEw Mirjam de Blécourt
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Ik kan erg op mUn strepen staan.'
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rNrERvrEw Mirjam de Blécourt

ls student in Leiden hield ze drie jaar lang
haar gordijnen dicht. Mirjarn (46): 'Ik wil-
de gewoon studeren en niet afgeleid wor-
den.' Het typeert haar. 'Ik was degene die

iedereen motiveerde en meesleepte om
samen te studeren. De jongeren trokken

aan me op.' Had ze geen last van een

stoÍlig imago? 'Dat is het laatste wat mensen over mij zouden
zeggen. Ik ben serieus, maar heb daarnaast ook veel lo1.' En dat

bhjkt tijdens het gesprek wanneer ze gebeld wordt door haar

man Adriaan en de nieuwe secretaresse hem abusievelijk aan-

kondigt als Adam. Mir.lam neemt de telefoon op, voert relaxed
een geanimeerd gesprek met haar partner en hangt weer op. 'Is

dit een scoop?' vraag ik plagerig. Jouw man heet toch Adriaan,
en niet Adam?' Zelacht onbedaarhjk.
Vat deden je ouders?
'Mijn vader had verpleeghuizen voor zieke oudere mensen.

Mijn moeder werkte altrjd mee. Ik
heb van dichtblj meegekregen dat
je snel ouder wordt en alles uit het

leven moet halen zolang het nog
kan. Dat heeft me wel gevormd.
Net als het hartinfarct van mijn va-

der toen ik dertien was. Ik was thuis
en zag het gebeuren. Geiukkig heeft
hij het overleeÍd. Ik heb altijd een

hele goede band met mijn vader en

moeder gehad en ging vaak met hen

nree. Ik zat dan uren met die oude

mensen te kletsen. Daar heb ik veel

van geleerd. De belangrijkste les die

ze me hebben meegegeven, is dat je
kinderen het allerbelangrijkste zijn
in je leven. Een oudere vrouw met
wie ik veel sprak. hee[r me nog iets

'Door miin zusie
die fulïtime r
voor haar
KINDEREN

zorst^ zve ik in
datÏ. qiet hoeft
te werken om

gelukkig te z\n

is introvert en hoeft niet zo nodig naar feestjes. We zijn al-
lebei wel heel gelijkmatig van karakter. En heel bevlogen. We
hebben nooit discussies over de opvoecling van de kinderen,
al is hrj we1 wat strenger. Adriaan heéft mrj geleerd om over
de grenzen heen te kijken. Mijn opvoeding was zeer lieftlevol,
maar heel erg Nederlands. Wrc gingen altijd gewoon op vakan-
tie naar Frankrrjk en Zwitserland.'
Sinds een jaar ben je voorzitter van de Stichting Fernale
Cancer Prograrn. Hoe ben je daartoe gekomen?
Adriaan maakte me er op een gegeven moment op attent dat

ik ook iets zou kunnen doen voor vrouwen in het buitenland,
die misschien nog wel harder hulp nodig hebben dan de Ne-
derlandse vrouwen voor wie ik me inzet. Ik heb toen gekozen
voor de Stichting Female Cancer Program. Deze Stichting on-
dersteunt het gevecht tegen baarrloederhalskanker in ontwik-
kelingslanden door samen met lokale partners kostenefrectieve
screening-programma's op te zetten in arme en moeilijk toe-

gankelijke gebieden. Een belangrijk
onderdeel van het werk is het onder-
handelen met stamhoofden om die

vrouwen te mogen laten screenen.

Ik ben er helemaal door gegrepen.

Alsje een vrouw opereert en ze kan
daardoor geen kinderen meer krij-
gen, dan had je haar misschien beter
niet kunnen opereren, want dan is

ze in die landen niets meer waard.
Daar had ik nooit bij stil gestaan.'

Hoe belangrijk is vriendschap
voor jou?
'Heel belangrijk. Mijn beste vrien-
din Yvette ken ik ai vanaf de mid-
delbare school. Ik was in de brug-
klas al I.83, 211 was net ietsje langer
en kwam naast me zitten. Ze woont

aa

anders meegegeven. Na haar dood kreeg ik een kleine erfenis;
haar scheerapparàat. Daar ben ik nog erg mee gepest door mijn
zusj es.'

Jouw rnan is plastisch chirurg. Hoe is de taakverdeling
bij jullie thuis?
Adriaan heeft een trjd vier dagen per week gewerkt. Niet eens

zozeer vanwege de kinderen, maar omdat hij dat prettig vond.
Nu heeft hij het daar te druk voor. Hrj werkt bij de Bergman
Kliniek en in Afrika. Hij opereert regelmatig in Uganda en

Rwanda. Dat zou hij het liefst fulltime doen, maar ik wi1 niet
naar Afrika verhuizen. Adriaan is 's avonds altijd tussen vrjf en
zes thuis. Ik eet weinig thuis, want ik ben vaak 's avonds bezig
met mijn werk en mijn nevenfuncties. Adriaan is een leuke
vader. Als hij thuis is, pakt hrj de kitesurÊspullen en trekt er

met de jongens op uit.'
In welk opzicht vult jouw rnan jou aan?
(Bedachtzaam) ''We zijn heel verschillend. Ik ben heel extravert
en open en vind het leuk om feestjes te organiseren. Adriaan

)

vlak brj me en is een soort zus van me geworden. 'We kennen
elkaars ouders ook heel goed. We spreken elkaar elke dag wel
even. Ze heeft drie hoogbegaafcle zoons en heeft daar haar han-
den vo1 aan. Ze zitten op de Ruimte in Soest, een school waar
je in je eigen tempo je talenten kunt ontwikkelen. Ze is geen

carrièrevrouw. We houden elkaar op de rit. A1s ik het even

moeilijk heb op mijn werk, bel ik haar op en vertelt ze me dat

thuis zijn ook niet alles is. En soms verloopt dat gesprek juist
vice versa. Ik ben door haar en mijn zusje, die ook fulltime
voor haar kinderen zorgt, in gaan zten dat j e niet per se hoeft te

werken om gelukkig te zrjn.'
Heb je tijd voor hobbies?
'Iedere woensdagavond heb ik thuis yogales. Of het lekker is?

Ja, maar daarvoor doe ik het niet. Ik vind de hele idee achter

yogà zo interessant.' Ik schiet in de lach. Zíj ook. Is het niet de

bedoeling dat je je een beetje ontspant tijdens yoga? Mirjam:
'Ik zie de luchtigheid er ook wel van in, hoor. Ik vind het wel
grappig als ik zo mijn best sta te doen om op één been te blij-
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ven staan met mijn armen in de lucht. Adriaan en ik zijn gek

op verre reizen en zijn al vaker naar India geweest. We vinden
de cultuur allebei heel erg boeiend. Binnenkort gaan we met

het hele gezin naar het Kumbh Mela-festival in Haridwar, dat

is het grootste Hindoeïstische Gest in India. 
-We 

gaan daar in
een tentje slapen. Onze oudste heeft het er helemaal mee gehad

en zegt: "Ik ga nooit meer naar Afrika of India." Die gaat iater

gewoon weer met zgn gezín naar Frankrijk.'
'W'at is het beste advies dat je je kinderen kunt geven?
'Mijn advies aan hen is vooral niet het advies van iedereen op

te volgen. Ik wil dat ze zoveel mogehjk lol hebben in hun le-
ven en achter hun keuzes staan. Jurriaan, onze oudste zoon, is
vijftien en weet al goed wat hU wil. Hij wil rechten en Chinees
gaan studeren. Vier uur in de week studeert hij Chinees, dat

vindt hij 1euk. Hrj spreekt het al goed. Afgelopen jaar zijn we
naar Peking geweest en dan zit hij
in de taxi een beetje met de taxi-
chauffeur te kletsen. Mljn andere C

Veel mensen ervaren het als een tnethode die tot veel
onzekerheid en een gevoel van willekeur leidt.
Ja, maar dat is het juist niet. De methode is door een aantal

rechters getoetst en die hebben er een aantal randvoorwaarden
aan verbonden. Zo moet er een objectief assessment geweest zijn
en een persoonlijk gesprek van minimaal drie kwartier. Als het
goed is, is het juist een heel rechtvaardige methode. Niet al-
leen mijn klanten maken gebruik van de constructie. Of er met
de randvoorwaarden inderdaad altijd even nauwkeurig wordt
omgesprongen, weet ik niet. Het blijft natuurlijk hoe dan ook
voor de getrofrenen pijnlijk dat ze hun baan verliezen. Hoewel
er ook mensen zijn die op deze manier met een vertrekpremie
met een vervroegd pensioen kunnen en eindeh.lk dat huisje in
Frankrijk kunnen gaan kopen.'

Je verwierf niet alleen naamsbekendheid door de rne-
thode de Blécourt. Je bent
ook één van de founiling mo-
thers van Women on Top, wat
was daartoe de aanleiding?
'Heleen Mees is de initiator ge-
weest. Ze had samen met Neelie
Kroes het idee opgevat om eman-
cipatie een nieuw impuls te geven.

Lousewies van der Laan heeft me

brj Heleen geïntroduceerd, omdat
we veel dezelfcle ideeën hadden.

In het bestuur zitten Liesbeth van
Tongeren, Heleen Mees, Sandra

Rottenberg en ik. 'We zitten blj
elkaar en verzinnen allemaal ac-

ties. De directe aanleiding was dat
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Hoe vul je de cornbinatie werk
en kinderen praktisch in?
'Ik heb er vanaf het begin van
mijn carrière voor gekozen om
oppas aan huis te hebben. Die op-
lossing geeft niet alleen de kinde-
ren, maar ook mezelf rust. Ik hoef
niet om zes uur naar de crèche

te racen. Nu wonen we al weer
een tijd naast mrjn ouders en mijn
zusje in Bosch en Duin. Er is ook

Femke Halsema
als MINISTER-

PRESIDENT
zouin het streven
vanWomenon

Top passen'

o
z;
v
:

z
O

z
o
C

c-
()
z

o

o

c

::
-
I

...

z

:

ot

9
>l

(J
7.

11

een neef in de straat komen wonen. De kinderen zijn vaak bij
mijn ouders.'

Je bent de uitvindster van de rnethode de Blécourt. Met
deze constructie snijdt een bedrijf in zijn personeelskos-
ten door de rneeste functies op te heffen. 'Werknerners

moeten opnieuw solliciteren, nadat ze eÍt rnasse zijn
ontslagen. Je bent weleens 'de vrouw rnet het mes' ge-
noernd.
Ach, als ze me in het echt ontmoeten, zien ze wel hoe ik wer-
kehjk ben. Als ik sociale plannen maak, houd ik altijd erg de

menselijke kant in het oog. Dat is ook wel mijn kracht. Ik heb

de methode samen met een cliënt, Hewlett-Packard, bedacht.

De methode zorgt ervoor dat functies door de beste persoon
ingevuld worden. Je laat bestaande functies vervallen, maakt
nieuwe functies en laat de werknemers solliciteren. Een hele

simpele oplossing. Ik vind de methode zelf eigenlijk heel

menselijk. Het lijkt me veel moeilijker om te accepteren om
te worden ontslagen omdat je als laatste bent binnengekomen
of omdat je in een bepaalde leeftijdscategorie zit. A1s je hoort
dat iemand anders nu eenmaal geschikter is voor een bepaalde

functie lijkt me dat beter te verteren. Blj een schaatswedstrijd

gaat dat ook zo.'

ik enkele jaren geleden als bestuurslid brj Baker & McKenzie
signaleerde dat veel potentiêle vrouwelijke partners na acht tot
tien jaar vertrokken. Vanwege de kinderen, dacht ik eerst, en

dat kon ik goed begrijpen. Maar dat was helemaal niet zo, ze

gingen naar een ander bedrijf, bijvoorbeeld naar ABN of naar

het Rijksmuseum. Dat was voor mij een reden om me te gaan

verdiepen in hun beweegredenen. Ik kwam tot de conclusie dat

het aan de cultuur lag. Het is niet grappig als je iedere dag met
"goedemiddag" begroet wordt als je iets later bent omdat je je
kinderen naar de crèche moet brengen."
Hoe kornt het dat jij wel volhield?
'Ik kan me goed handhaven in een mannenwereld doordat ik
erg op mijn strepen kan staan. Dat hebben mijn ouders ons al

van jongs af aan geleerd. A1s je iets wil moet je ervoor gaan en
je niet omver laten blazen. Aan de andere kant kan ik ook goed
relativeren en de humor van bepaalde situaties inzten.'
Is de advocatuur een mannencultuur?
'B!j Baker & McKenzie is de cultuur inmiddels wel veranderd.
Het bestuur heeft zich gecommitteerd om het streefcijfer van
zesentwintig procent vrouwen te gaan halen, we zitten nu op
éénentwintig procent vrouwen in hogere functies. Zelfs de

mannelijke advocaten hier moeten er om lachen dat het al brjna van
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l-

rNrERvrEw Mirjam de Blécourt

o
z;
;
l

t
z
o

z
o
o
I

l

I
o
z

@,:
o
I
O
o

o

z

:
o

-

:
z

:
o
:
I
o

f,
o

()

=

is gelukt. Mijn streven is om zesentwintig
procent te behalen; dat percentage schijnje
nodig te hebben om een cultuur daadwer-

kelijk te veranderen. Dat percentage zou in

een paarjaar tijd gradueel naar veertig pro-
cent op moeten lopen. Met Heleen Mees

en een mannelijke partner Mike Jansen op

kantoor heb ik hierover een wetsvoorstel

geschreven dat door de Tweede Kamer is

aangenomen en nu bij de Eerste Kamer ligt.'
Dat kunnen jullie wel willen, Ít7aar

denk je echt dat lret gaat lukken? Ne-
derlandse vrouwen staan er nu een-

rnaal orn bekend dat ze vaak kiezen
voor een parttime baan.
'Ik denk toch dat vrou\À/en andere keuzes

zouden maken als de randvoorwaarden

goed zouden zijn. Als je nou in een leuk

tearn zit en een leuke baan hebt, waarom

zou je dan stoppen of partrime gaan wer-
ken?'

Om rneer tijd met de kinderen door
te brengen.
'In de Britse Vogue stond net een artikel

over allemaal leuke vrouwen die er voor

hadden gekozen om thuis te blijven voor de

kinderen. Een prima keuze als je daar hele-

maal achter staat enje er gelukkig mee bent.

Eén vrouw in het artikel betreurde echter

haar keuze toen haar man haar verliet. Dat

is wel iets om over na te denken. Ik wil
graag goede randvoorwaarden creëren voor

vrouwen om te kunnen werken.'

Vinden jouw kinderen het niet etg dat
je zoveel weg bent?

\k

ffi
ïÊ

'Toen ze kleiner waren vond Nicolaas, onze.iongste zoon.

het af en toe we1 jammer. Dan nam ik een middagje vrij of
gingen we een weekendje rnet zio tweetjes weg. Zo heb ik
dat een beetje opgevangen. Als de kinderen ontzettend aan

me waren gaan trekken of me heel erg gemist hadden weet

ik niet wat ik had gedaan. Dat is echter nooit gebeurd. In het

weekend ben ik heel vrohjk met de kinderen en dan gaan

we lekker taarten bakken of andere leuke dingen doen. Nu
ze wat ouder worden, zqn ze wel blij dat ik niet de hele dag

thuis zit en ze naar hun huiswerk vraag. Ik heb altijd mijn

telefoon bij me en ze mogen me altrjd bellen. Ik neem altijd

op, ongeacht met wie ik in gesprek ben. Het maakt een cliënt

ook niets uit.'
Zou je het leuk vinden als Femke Halsetna rninister-
president zou worden?
'Dat zou helemaal in het streven van Women on Top passen.

Ik weet trouwens nog wel drie goede kandidaten: Lousewies

van der Laan,'Winnie Sorgdrager en Liesbeth van Tongeren.' I

CV N{I\}r\N,{ DE, BLFICOURf
Geboren 8 maart 19ó4 (internationale vrouwendag!)

in Bosch en Duin.

Burgerlijke staat getrouwd met plastisch chirurg Adriaan

de Blécourt en moeder van Jurriaan (15) en N icolaas (12).

Opleiding in 1987 en 1990 in Leiden aÍgestudeerd in Civiel

recht en Fiscaal recht.

Carrière 1990: arbeidsrechtadvocate bij het Nederlandse

kantoor van Baker & McKenzie. 2000: Partner Baker &

McKenzie. 2003-2008: Lid van bestuur Baker &

McKenzie (naasi arbeidspraktijk). Experi in arbeidsrecht,

met als specialisatie collectief ontslag. Haar cliënten: grote

Amerikaanse bedrijven als Hewlett- Packard en belangrijke

Nederlandse organisaties als de Centrale Ondernemings-
raad van ABN Amro"

2OO8-heden naast partnerschap en eigen arbeidsprakiijk

o.a. voorzitter bij de Stichiing Female Cancer Program, be-

siuurslid van Women on Top en bestuurslid van de Stichting

ConcertgebouwÍonds en Stichiing Festival Classique. Haar

volgende project: vrouwenrechten in Congo.
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