
Zaakgewonnen? Champ agne !
Cursus helpt vrouwelijk talent te klimmen in door mannen gedomineerde advocatuur

ry

Christinc lrcàsscn

Zc kom€n uit Amstcrdàm, Parijs,
BÍussel, Frànkfut ofLonden, zijn
in dcdertigcn tin)merengocd aan
deweg in de advocatuur. Maarde
láabte hordes naarde top Droetcn
ze rrog nog nêmen. Bn jnist dát
blijkt voor ro!1ven vaak mocilij-
kct dan vooÍ manlten.

'Ik n)cÍktc dat het lastig€r was
vooÍ mÍ om op te klimmcn tot
partner. Ik had,nééronrzet, mdér
advocatcD voor rne aan hct werk,
eD tóch... UitcirrdclÍkhebikcrecn
jaar langcr ovq gcdaaD om par!
ner tc worden', vcÍclt Mirjarn dc
Bléconft, die in 2ooo toctÍad als
partncrbÍ Baker& À!cKcnzic, haar
gchoor tijdens de aflrap van het
eerstelDteiDatiorMlq/omeD Lcad-
cÍship PÍogÍamme, vorigcweck in
Anrsterdam.'Als een vrourv cr
bleekuibict,uaagt men zich afof
ze misschie[ ovcrspànncn is,of dc
kind€ren haar's nachts wakker
hcbbeD gchoudcD. Een maD mct
cen vermoeid gezicht krijgt tc ho-
ren dat hijvastáan een bclangrÍkc
zaakbczigis', veryolgt zc.

Ecn dik dozijn wouweD luisted
aandachtig náar het relaas van de
frêlc blondinc, die inmiddcls mct
cer andete vtourvclijke partner
een seotie arbcidsrcchtDret 26 ad-
vocaten onaleÍ haarhoedc hccft.

Zc herkennen het geschetste
becld. De prestatics van vrouweD
worden niet alleen aDders beoor-
decld door dc - in ovcrSïote
mceldcrhcid mannclijkc - pad-

'Ze wíllen íenand die
laat zien dat ze over
tíenjaar hctuerschil
kan maken'

hun mannclijkc collcgá's,
'ikthvec meisjesvanvierjaarbi

clkaaÍ en ze zockcn de overecn-
komstcn. "Wat hcb jÍ ccn mooi
jurkje aan."'Jij hcbtóók ccn hccl
tDooi juÍkje aàn." 'vat is jouw
nrocdcrlici" "Dcjouvcis ookhcel
licf."Jongedcs gaan zij aan zij te
gen clkaaÍ op zilten pochcn: "MiD
vadeÍ is.-." "tr{àar míjn vadcr is
nog-i'

Loklie MocÍcl, patDcÍ bij advG
catenkantooÍ Dc Blauw Blackstc
nc wcstbroek, wil maar zcggcn:
hct compctitieve, rcspectievelijk
hct coóperátieve gedrag zit er bij
de veÍschillcndc scksen ál jong in.
Jaren later trekken mannen ophet
s€hoolplcin zordcÍ aaÍzclcn hun
visitckaànjc bij de uang wat vooÍ
werk ze docn. Een rourvelijke ad-
vocaat bU ccn topkantoordaaren-
tegen zal aDdere rnoeders vertel-
len dat zcjurist is, nrisschien zef
gcn dat zc advocaat is, maár haàÍ
kantoor Diet noernen, illustreert
Moe.cl. Dat beschaidcn gedrag is
q volgcns À{ocrcl, dic zclf sinds
1999 panncr is, lnede debet aan
dat relatief rveidg qouwen door-
storncn naàÍ dc top in dc advoca-
tuuÍ. zichtbaerhcid is csscnticcl
onr conrpá8notr te rvorden.

aválk thc coÍridors,'drukt ook
Diana cood, de ce$te vÍourvdic in
1988 bij het Britse LiDklaters ir hct
directie werd gekozen, de deel-
ncetDsters aan het Intemation{l
Women Lcadership PrograrnrDc
op hethàft .PánDcrbij ecn àdvoca-
tenkantooÍword jc niet omdatje
briljant bent en hard weÍkt, bena-
druktcood.'Ze willeD ierland die
nict allcen nu goed is, màar dic
laat zicn dat zc over ticnjaár hct
vcrschil kan makcn. Don't \voÍy
about ássetingyou$elf.'

geprcntwordcn.
Zoookbij Hesterdevlies,sinds

ditjaaÍ associatc partnci bij Ken-
Dcdy Én der Laan. Dc Vries (45)
volgdc hct Femále DevelopmcDt
Progmnrmc iD 2oo7.'lkrvàs vooÉl
heel hard mct mijn wcÍk bczigcn
deed dat gocd.'Ondcrtusscn rrr-
gat zc om zichzelfste* tc profile
rcn. waar De vries vóóÍ hcl tmjcct
op recepties lvelisrvaer op m ensen
afstapte on cen plaatjc te maketr,
stelt ze zich nu doelgedcht€r voor.
'Ik hcb mijn pcÍsonal branding
klaa!. Alsje iD aDdeihalve minuut
ecn aantal pdkkelende dingcn
wcet tc zeggcn, dan houd jc die
aándacht\ast. voorhcen stond ik
soms nrecrte babbelen, nu zeg ik
duidclijk dat ik hooÍd ben van dc
privacj'?raktÍkglocp bij Kenncdy
vaD deÍ Laan eD dat ik Seprorno-
v€erd ben op beschenlio8 vatr
persoonsgcgscns.'

Mcnscn blijkcnzulksoortinlbÍ-
mátie gïaag te hoÉn, en hcl is bc
vcndien lcuk onr te meldcn, con-
slatceÍdc Dc Vrics. 'Jc lccÍt in hct
tmjectop ecn and€te manicrom tc
gaan met het sooÍ vàn beschei
denheid datvcelrouwen cigcn is.'

Nogz0h tcgclivicrjcsuccesscn.
oDtkurk eerst de champagnc Da
een gcslaagdc zaak in plaats %n
hcteen tegaan evaluercD\vat ccn
volgcnde keer betq Droet.

Hetwas eenwijze les voorRem-
kc schecpstra (39), dic %naf half
2oo6totjulivoígjaarhetFDPvolf

Als een vrouw ernoe
uítziet, lraagt trren
zich afofzc nísschíen
overspannat is'

gcwcldigventileerdatikwecrccns
eenzaakgewonneD heb.'

tnmiddcls is dcze spcciálist op
hct gebied van arbcidsrecht cn de-
taprctcctie€NaD dooldrongcn dat
het nuttig is onr vakêr háar mond
open te docn. zondcÍ haar pcr-
sooDlijkhcid gcweld aal ac docn,
benadruktze,'lkblijlbij mijD Icest
zodat ik mc crprettigbÍ vocl.'

En neem risico's. Wacht niet tot
jc 1oo%zekcrwcet datjc icts kuDt
onr erje vinge! voor op te steken.

Pien van vccÍsen, senior mcde-
wctkeÍ bij dc corporatc mcrger &
acquisitioD-praktÍk van Loyens &
Loeff in Londen, is enthousiast
overhaar eerstc cursusdá8. Zewist
hct in theorie natuurlijkwcl, nraar
devoorbccldcn drukkcn haarmct
dc ncus op de feitcn: 'Alsje ergens
nietomwaagt, kÍijgjehetéchtniet
cadeau',zegt de 3oiárige ádvocate
bcslist. ook zij maakt zich onbe
wust schuldigaan'q?ischwourvc-
lijk gedrag, heell ze zich 8ereali
seerd. 'Er zijn ccht rvcl situáties
rvaanan ikdcnk:vcrdomd dat doe
ik iiderdáad altijd rvel cn mijn
mannclÍke collegà's nooit. MijD
fo!tcn opnocmcn bijvoorbccld.'

VanVecÍscn is cÍopgespitst orn
techniekeD te leret die gerichtzÍt
op'nouja, misschicn is hctwatte
femini$tisch gezegd maaÍ dat is
hct toclr: hets,crkcn i[ cen maD-
nencultuur. Het is lrelángrijk onr
tesnappcn hoe datwcÍkt.'

vaÍ Vcc$cn ztt silds MccjàáÍ
iD LoDden. Het lDternational wo-
mcn Leadership Paogrammc is
rvat háar betreft goed getimed; als
ze Dredio 2oo9 terugk€eft naar
Anlstcrdanr wordt zc gcacht ccn
team tc boulven en rncDsen op te
lciden.'Hct is tijd dat ik mijlvol-
gende stapzet. Dit komtgoed uÍ.'

te woiden.' Foto: Diederik van der Laan

Vrouwenzaken
Gelijke ewaringen
. ln2006hêêft dêdiversitêits.

commissie van de Ordê van
Advocatênmet OSR

JuÍldische Opleidingen het
Female Developmênt
Programmê (FDP) opgezêt,
es trajed vêneen kleinjaar
v@r talentvolle vrouweliike
advo(àtên, Bijnà allê grotê

kantoren sturen jaarl ijks twe
kandidaten. Het FDP
(ombinpefrlêssêndmr
tÊinêrs en doorvrouweliike
rolmodellen in de advo(atuur,
Deln@msters krijgên een
wouwelijke Dartner van êen

M€t su((esi Íulm 309ívandê

rers var àdvocatenkarrtoÍeD, de Zichtbaarheid.Hctiseenvarrde de en rnedio 2oo7 bij Baker &
Dlcestcn van hen gedrigen zich ongcschreeD regels die de deel- McKenzie hcàl panoeÍ tvcÍd, 'Ik
(declsonberrust)ookandersdan nccnrstersaánhetprográDmáin- zitmceropdeinhouddandatik

doorgestroomd tot partnq,

Hêt vorigê week 9êlêncêerdê
lnternational Women
Leadership Programmê, ook
ontwikkeld sams mêt OS&
behandelt in drie sessies
grosso modo dezelfd€
ondêruêrpênèls het FDP,
l.let bestaat uit in totaal zes
(urs!sdêgen ln Amsterdam,
BrusselenPariis.

ln dedriê aursussteden
dinerendedeelnemsters aan
het lntêrnational Womên
LêadêGhip Progrêmmê mêt
leden van de Ronde Tafel.
Dezê groep vrouwêlijkê
partoeÍs van de vljftlen
topêdvocatenkêntoren in

Íegelmatig bii êlkaar.
LêdênvandedooroSR
georganisesde Ronde Íafel
fungêrs ook als mêntorvoor
dêelneemsters aan het FDP,
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