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Je moet lef
hebben orn
cenlère te rne n

Soms is vrouwelijke bevlogenheid nodig orn een cultuuromslag in
gang te zetten, Miqam de Blecourt (a5), parlner b1 Baker & McKenzie
en moeder van Jurriaan(15) en Nicolaas (12), accepteert het niet dat
goede vrouwen niet in de top komen, Miqam: 'Het knaagt aan nrijn
gevoel voor rechtvaardigheid,'
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irjam werkt negentien jaar fulltime als
arbeidsrecht advocaat. Mirjam: "Hoewel ik

een traditionele man heb en zelf ook uit een

traditioneel nest kom, heb ik het schikbarend

lage aantal vrouwen in de top altijd
onverteerbaar gevonden. Het klopt gewoon niet en als jurist

hou ik er niet van als iets niet klopt. Daarom zet ik mij actief in

voor meer diversiteit. Je moet als vrouw lef hebben om carrière

te maken. lk heb zo vaak kritiek gekregen omdat ik vijf dagen

werk. 'Fijn dat jij het anders mag doen', zeg ik dan altijd maar.

Dan zijn ze wel stil." Vlak voor het interview met Lof geeft Mirjam

op de radio bij BNR haar mening over de mogelijkheid om een

topbaan te doen in drie dagen. "Eerst had ik nee gezegd. lk

dacht: daar gaan we weer." (Diepe zucht.) "Maar het kan niet.

Rond dit onderwerp is alle publiciteit meegenomen; zelfs als het

onderwerp met ouderwetse vragen van ouderuvetse journalisten

wordt ingevuld."

Prikkelen

Hoewel Mirjam zelf als jonge moeder weinig kon profiteren van

flexibele werktijden oÍ vierdagencontracten op topniveau zet ze

zich nu vol in voor andere vrouwen. Mirjam: "lk zie vrouwen hun

werk doen má uiterste precisie en binnen de deadline. Tussen

dit handwerk en hun gezinsleven hebben ze nauwelilks tijd

voor borrels en profilering. lk zie mannen er wat dat handwerk

betreft veel meer de kantjes vanaf lopen. Maar zij besteden wel

tijd en aandacht aan hun zichtbaarheid en maken hun ambitie

overduidelijk. Een ambitieuze vrouw daarentegen zegt gerust

tijdens een functioneringsgesprek: 'Partner worden, tja ik weet

niet...' Dan geeÍ je het verkeerde signaal. Een man kan zich niet

voorstellen dat je dat zegt. Laat staan dat hij de mogelijkheid

openhoudt dat je het misschien niet meent. Dat le alleen wat

extra bevestiging nodig hebt. Dus prikkel ik vrouwen om zich

te profileren en confronteer ik mannelijke partners met hun

vooroordelen. Toch denk ik diep in mijn hart: het zou eigenlijk

niet nodig moeten zijn dat vrouwen zich net als mannen moeten

profileren om zichtbaar te zijn. Waarom zien mannen in de top

die extra kwaliteit van vrouwen die ik wel zie over het hooÍd?"

Female Leadership

Eén van de concrete hulpmiddelen binnen de advocatuur

(waar Baker & McKenzie aan heeft meegewerkt) is de opleiding

Female Leadership voor high potentials van een aantal grote

kantoren. Remke Scheepstra (40), eveneens partner bij de

sectie Arbeidsrecht van Baker & McKenzie en op de rand van

haar zwangerschapsverlof, volgde deze opleiding. Remke: "ln

een groep van zestien vrouwen werk je negen maanden aan

diverse onderwerpen waar je als vrouw je voordeel mee kunt

doen; profilering, ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten

of de balans tussen werk en privé. Er is ook een Íacultatief
programma waarbij je onderwerpen kunt kiezen die het

beste aansluiten bij jouw persoonlijke ontwikkelingspunten.

Daarnaast krijgt iedere deelnemer een mentor van een ander

kantoor. Dat intensieve contact zorgt ervoor dat de opleiding

meer verdieping krijgt en je waardevolle feedback krijgt op jouw

persoonlijke ontwikkeling."
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