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Wordt ABN Amro verkocht? Neemt

technologiegigant Hewlett Packard

computerbedrijf Compaq over? Dan

wordt arbeidsrechtadvocaat Mirjam de

Blécourt (aa) gebeld AI jarenlang staat

deze blondine als één van de weinige

M
irjam de Blécourt is een indrukwekkende verschijning:

blond, zwierig, slank, gekleed in een Missoni-jur(e, met een

beeld-schone Gianfranco Ferré-tas losjes in de hand. Mirjam,

vrouwen aan de top van een doot mannen

arbeidsrechtadvocaat en partner bij Baker & McKenzie, het meest toon-

aangevende advocatenkantoor ter wereld, is ruim 1.80 meter lan g, maaÍ

dit weerhoudt haar er niet van zwarte Pradab met torenhoge hakken te

dragen. De blondine heeft een rustige uitstraling, iets wat past bij haar

bedachtzame manier van spreken. Mirjam: oolk werk natuurlijk in de

advocatuur, een tikje afstandelijke wereld. Dus nee, ik zal er niet snel iets

uitflappen. Ik train mijn mensen ook op discretie. Gisteren at ik in een

restaurant. Aan het tafeltje naast mij zat een groep mensen luid te praten

over iemand van hun werk, toevallig een bekende van mij. Zoiets zal mij
nooit overkomen." Het bedachtzame, het wegen van woorden, is niet iets

wat ze zíchzelf heeft hoeven aanleren. Mirjam: "Ik ben van mezelf al geen

flapuit. Daarnaast heb ik in Leiden in een studentenhuis met 48 meisjes

gewoond - drie doorgebroken panden naast elkaar op de gracht. Daar heb

ik geleerd hoe schadelijk roddelen kan zijn."

'Goedemiddag' om negen uur's ochtends
In 1990 begon Mirjam als arbeidsrechtadvocaat bij het Nederlandse

kantoor van Baker & McKenzie. Tien jaar later werd ze partner. In 2003

Irad ze toe tot het bestuur, een functie die ze vijfjaar lang bekleedde

naast haar arbeidsrechtpraktijk, maar inmiddels heeft neergelegd omdat

Mirjam zich naast de advocatuur meer wil toeleggen op haar andere

gedomineerde wereld. Mirjam: "Toen ik

jong was, dÍoeg Ík een strenge bdl omdat

ik me dan minder kwetsbaar voelde."
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ontslaan naar haar is vernoemd: de methode-De Blécourt. Mirjam: "Niet
olast in, first out', maar snijden op alle afdelingen of hele afdelingen laten

vervallen en dan mensen, van wie de functie vervalt, laten solliciteren

naar een nieuwe baan." Inmiddels is haar positie onaantastbaar, maar ze

vertelt dat ze zich als vrouw extra heeft moeten bewijzen en harder heeft

moeten werken om een succesvólle carrière te hebben: "Wereldwijd is

slechts tien procent van de partners van Baker & McKenzie vrouw' Veel

en veel te wóinig." Volgens Mirjam heeft het'een tijdje geduurd', maar

zien inmiddels ook haar mannelijke collega's het belang van meer vrouwen

aan de top in. o'Langzaam gaat het de goede kant op met de cultuurom-

slag. Ook bij de vrouwen zelf.zij moeten zich bedenken dat ze niet alleen

maár in een kamertje moeten zitten werken, maar moeten vertellen waar

ze meebezigzijn. Als niemand weet waar je mee bezig bent, zul je nooit

partner worden." Toen Mirjam in het bestuur zat, viel haar op da,t vgel

urou*"n na acht tot tien jaar stopten bij Baker & McKenzie. Ze dachtnog

dat deze dames misschien fulltime bij hun kinderen wilden zijn, maar dat

was het niet. Mirjam: "Zeblevenwel werken, maar gingen andersoortige

banen doen. Na onderzoek bleek het om een cultuurissue te gaan. Denk

aan'grappen' als 'goedemiddag' als je pas om negen uur binnenkomt

omdat je eerst je kind.-naar-de crèche hebt gebracht. En als een vrouw er

ro" uitri"t, wordt gedacht 'zekanhet niet aan', terwijl bij een man die er

moe uitziet, verondersteld wordt dat hij 'vast veel grote zaken te doen

"Ilc heh er zo?n hekel aan als

maatschappelijke werkzaamheden' De blondine is expert in arbeidsrecht,

met als spécialisatie collectief ontslag. Haar cliënten: grote Amerikaanse

bedrijven als Hewlett Packard en belangrijke Nederlandse organisaties

als dá centrale ondernemingsraad van ABN Amro. Vóoral in het geval

van overnames en ontslagrondes heeft Mirjam haar handen meer dan

vol. Mirjam: ooTot vier uur's nachts onderhandelen met vakbonden en

ondernemingsraden hoort erbij. Al zijn beide tegenwoordig meer onder-

handelingspartners dan tegenstanders'" Ze bekent dat, ondanks haar

blonde haar en innemende lach,ze wel eens hoort dat mensen bang voor

haar zijn. "Ik schijn intimiderend over te komen. Ik begrijp dat wel: ik ga

voor niemand opzij en als er iets is waar ik het niet mee eens ben, zég ik
dat ook." Mirjam is zo succesvol in haar werk, dat er zelfs een manier van

een s weiger"t koffie te

halerr, omdal hij advocaat is"
heeft'. Mannen zijn ook geneigd voor vrouwen te denken. Als een vrouw

jonge kinderen heeft, is hel ik zerhaar maar niet op die - belangrijke -
klus waarbij ze's avonds tot laat moet onderhandelen. Terwijl de vrouw in

kwestie denkt: waarom krijg ík die klus niet?" Stellig: "AIs je met heel

weinig vrouwen werkt in een mannenomgeving moet je je als een man

gaan gedragen. Ik heb dat ook moeten doen, anders was ik nooit zover

g"korn"n. Het heeft te maken met uit je werkkamer komen, jezelf zichtbaar

maken, vertellen waar je mee bezig ben, wél naar de netwerkborrel gaan,

wél naar de kantoorborrel gaan en je daar laten gelden' Daarin zijn

vrouwen te bescheiden."

Serieuze scheikundebill
Mirjam leidt samen met een andere vrouwelijke advocaat de sectie

arbàidsrecht van Baker & McKenzie. Onder het tweetal werken 26 advo-

caten en natuurlijk vele secretaresses, assistentes en stagiaires. Mirjam:

'olk selecteer onze mensen op cijfers, flexibiliteit, analytisch vermogen en

hard willen werken. Verder moeten ze representatief - iemand moet niet

met een groezeligpak aankomen - gezellig en behulpzaam zijn. Ik heb er

een hekel aan als ik een stagiaire vraag koffie te halen dat die antwoordt

'dat doe ik niet, ik ben advocaat'." Inmiddels heeft ze een natuurlijk over-
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wicht. Mirjam: oTaren 
geleden moest ik een keer onderhandelen over een

grote zaak. Ik was én heel jong én vrouw, dus voelde ik me kwetsbaar.

Toen heb ik een heel strenge bril gekocht, modelletje scheikundebril,
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zodat ik me zekerder zou voelen." Dit was de eerste en de laatste keer

dat ze haar uiterlijk veranderde voor haar baan. Mirjam: "Ook al heb ik
geleerd me te gedragen als een man) zo wil ik er niet uitzien."
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Gevraagd naar het hoe en waarom van haar succes, moet Mirjam even

nadenken. Dan: oolk ben goed om twee redenen: ik ben zó gespecialiseerd

dat ik echt alles weet wat er te weten valt op mijn vakgebied. Daarnaast

zet ik me voor tweehonderd procent in. Iets wat gewaardeerd wordt: ik

fzre.
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heb veel trouwe klanten. Voor hen sta ik altijd klaar. Als mijn dag vol is,

maar een client belt dat er een probleem is, maak ik mijn agenda leeg."

Ze doetveel concessies aan haar sociale leven. Mirjam: "Ik maak lange

dagen. Er zijn weken dat ik drie avonden per week weg ben, maar ook

weken dat ik elke avond op pad moet." Ze is áltijd bereikbaar, ook op

vakantie. Mirjam: "Al doe ik het anders sinds ik ernstige kritiek kreeg van

mijn twee zoons, veertien en elfjaar. Ik heb sindsdien met kantoor afge-

sproken dat ik in de vakantie elke dag twee uur lang bereikbaar ben." Dat

harde werken doet ze niet alleen voor Baker & McKenzie, maar ook voor

verschillende besturen waat ze in zit, zoals Women on Top, Female Cancer

Program en het Concertgebouw Amsterdam. Mirjam: ooDe directeur van

het Concertgebouw is een vrouw, maar verder zitten er alleen maar mach-

tige mannen in het bestuur. Ik ben er trots op dat zij mij hebben toegelaten

tot hun old boys netwerk. Een goed voorbeeld voor het bedrijfsleven."
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De vraag komt boven of er bij een powervrouw als Mirjam een echte

powerman hoort. In het geval van Mirjam wel: haar echtgenoot is de gere-

nommeerde plastische chirurg Adriaan de Blécourt. Mirjam: "Ik denk niet

dat ik het leuk zou vinden om een huidman te hebben. Ik vind het te leuk

dat mijn partner een eigen passie heefi." Maar hoe succesvol haar man

ook mag zijn, hun oudste zgon treedt liever in de voeisporen van zijn

moeder! Mirjam: o'Onze jongste weet nog niet wat hij wil worden, maar

onze zoon van veertien zíet zichzelflater als advocaat voor Chinese bedrii-

ven die zich in Europa willen vestigen. Hij heeft dan ook sinds twee jaar

privéles Mandarijn Chinees, zodat hij alvast de taal spreekt." En zo zaI er

in de toekomst hoogstwaarschanhjk nóg een De Blécourt rondlopen naar

wie gerechtelijke methodes genoemd kunnen worden! Mirjam: 'oEen toe-

komst met hopelijk net zoveel vrouwelijke als mannelijke topadvocaten." tr
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