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Miriam A. de Blécourt, internationaal partner arbeidsrecht Baker & McKenzie,
s pecial isatie: medezeggenscha p en reorga n isatie.

een OR dat niet moet doen. Een vak-
borrd lcan clat wel. De rol van jeannette

rvas dan ook meer richting cle barri
caden. Het is wel belangriik dat ie
onderling eerr aantal dingen schriftelijk
vastlegt.Wanneer zoek 

f 
e de publiciteitl

Wat zeggen we als de pers zich meldtl
Een vakbond heeft ook eerr eigen
belang. Die wil graag aan de buiten-
wereld laten zien dat ze 'voor de zaak

staan'. Dat kan nog wel eens botsen met
het belang van een OR.'

'Hoe kun ie komon waar ie wil binnen de grrnzen van de wet"'Advocaat Mirfam
de Blécourt is ingehuurd door de OR om dat duideliik te malen. ZÍj is bekend van
haar colurnris in Elsevier en staat hoog aangeschreven in iuristenland. Mear ze
werkt zelden voor aen OR.

Mirjam: 'Werkgevers en werknemers
hebben hetzelfde doel voor ogen: ze

willen dat het goed gaat rïet het bedrijf.
Ais advocaat uioet ie ervoor zergcn dat
partijen zich aan het recht ho-uden. Dat
is hetzelfd.e recht voor werkgever en
voor werknemer. Het gaat om het

fioces. 'Wat i.- op welk rnoment cle

beste strategiel Ga ie meteen procede.

renl Neem je een wiendelijker weg?'

Dat zijn afwegingen die een OR maakt
en waarover die raad onderling tot eens-
gezindheid moet komen. Als advocaat

moet ik daarin adviseren. O.m een groep
van ruim twintig menselt te overtuigen,
irroet je hun vertrouwen winnen. lk doe

slechts een voorspelling op basis van

mijn kennis en ervaring, maar lcan geen

bewiizen overleggen. Dat is moeilijk,
maar tegelijliertiid ook het Ieukste van

djt hele proiect. Het scheelde overigens
dat ik n:et een g;etrainde OR te maken
had. Basisdingen hoefcle ik niet uit te

leggen.'

Hoe was het om samen te werken met d.e

vakbond?

Mirjam: 'Meestal werk ik samen rnet cle

vakbond om een sociaal plan te

realiseren. Nr"r werkte ik zij aan zij met

feannette van Dongen van de FNV en

bepaalden \rie samen de strategie. We
trebben elkaar goed aangevuld. Het was

mijn rol om in goed overleg te blijven
rnet de aandeelhouder. De subtiele
benadering. Ik kan niet adviseren orn
de boel plat te gooien en ik vind ook dat

Heef. de OR veel bercikt?

Miriarn: 'Het ging otr vier punten: de
commerciële slagvaardigheid hand-
haven, de conliniiïteit waarborgen, de
sterktes van HoekLoos onaangetast
laten en de werkgelegenheid behouden.
Op die vier punten hebben we steeds
gestuurd. Volgens mij heeft de OR alles
bereikt wal ee kon bereiken en dat is
veel. De structuur is minder drastisch
uitgepakt dan eerst dreigde. Het proces
i.s rustig en conh'oieer-baar voor de werk-
ncmers verlopen. Ën zo, dat ook op een
later tijdstip nog aan de noodrem
geh:okken kan worden. ik zie nog
steeds lreren op de weg. Dat we]. Het
blijft belangrijk om op te letren.
Nahrur-lijk moet ie je coóperatief op-
stellen. Maar de aandeelhouder moet
dat ook blilvel doen. Het is niet zo: we
worden nu serieus genomen en hoeven
niets meer te doen.'
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