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LANGS DË FEMINISTISCHE MEETLAT DooR ALIES PEGTEL EN MARIANNE VERHOEVEN

Langs de feministische meeÍlaf neemt maandelijks een Nederlands

bedrijÍ de emancipatoire maat, Dit aan de hand van een persoonlijk

interview - met hun topvrouw oÍ -man en afgezet tegen de

benchmark. Met historische dank aan Cisca Dresselhuys.

MIRJAM
DE BLEC
Topadvocate Mirjam de

Blécou rt (52) is partner
bij Baker McKenzie,
een van de grootste
advocatenkantoren

ter wereld.Zewerd in
2}rr,2Or2 en 2016 en

2or7 verkozen tot beste

arbeidsrechtadvo caat

van Europa en maakte

naam met een nieu\M

ontslagmodel dat naar

haar is vernoemd: de

methode-De Blécourt.
Bovendien is ze een

actieve voorvechter van

meer vrouwen aan de top.
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LANGS DE FEMINISTISCHE MEETLAT

reedlachend stapt Mirjam de Blécourt door
het marmeren paleis van het Baker McKenzie

House aan de Zuidas inAmsterdam,waar
Baker McKenzie is gehuisvest. Zoals iedere

ochtend is ze vanuit haar huis in de omgeving

van Utrecht naar Amsterdam gereden. Ze is net terug van

vakantie in Brazilië, maar ze voelt zichzíchlbaar alweer

thuis op het kantoor waar ze sinds l99O voorwetkt.Ze
zou makkelijk thuis kunnen werken, \Mat dat betreft is

de advocatuur 'echt wel gemoderniseerd', maar ze kiest

bijna altijd voor kantoor: 'Veel gezelliger'.

Schakelen van omgeving gaat haar makkelijk af; ze schat

dat ze minimaal eens in de twee maanden voor haar

werk een week in het buitenland zit. Met 77 kantoren

in 47 landen is Baker McKenzie een van 's werelds

grootse advocatenkantoren, een reden waarom De

Blécourt nooit de behoefte voelde om uit te zien naar

een andere werkomgeving . Ze zallater in het gesprek

bekennen dat ze gedurende de jaren wel aanbiedingen

heeft gekregen, maar daar nooit serieus op in is gegaan

omdat ze bij Baker McKenzie voortdurend de kans kreeg

om nieuwe initiatieven te ontplooien en zichzelf te

ontwikkelen. Ze zat in tal van internationale maatschap-

commissies en was zeven jaar bestuurslid van de

Amsterdamse maatschap. Haar juridische trackrecord

is imposant. Een greep uit haar recente wapenfeiten:

in 2OI5 droeg ze er met een artikel in de krant aan bij
dat de ontslagvergoeding voor werkgevers ouder dan

vijftig jaar werd verhoogd. Ook ontwikkelde ze een

informatieve poster waarin alle vormen van ontslag op

grond van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

beknopt worden weergegeven. Het leverde haar vorig
jaar voor de derde maal de titel op van beste vrouwelijke
arbeidsrechtadvocaat van Europa.

Naam als topadvocate hadze al veel langer, onder

meer als bedenker van een nieuw model van collectief

ontslag en reorganisatie. De Blécourt wilde afvan het

afspiegelingsprincipe 'first in - Iast out', en ontwierp een

methode waarbij medewerkers na een reorganisatie

op nieuwe functies kunnen solliciteren. In haar

ontslagmodel blijven niet de langst zittende werknemers

in dienst, maar de meest geschikte mensenvoor de job.

Trots is ze niet alleen op haar inhoudelijke prestaties. Ze

vindt het heel leuk dat in'haar' sectie arbeidsrecht naast

een andere vrouwelijke partner, zeventien vrouwen en

twee mannen zitten. "Een unicum. Maar zolang er bij
andere secties nog altijd veel meer mannen dan vrouwen

werken, blijf ik de voorkeur aan vrouwen geven totdat de

balans ov er aI fiftyfifty is ;'
Toen ze 27 jaar geleden begon als advocaat had ze niet
kunnenvermoeden dat ze zich zou ontwikkelen tot
voorvechtster van de vrouwenzaak' Want terwijl haar

eigen carrière in de lift zat , enzein 2O0O als partner werd

benoemd, vielen om haar heen tientallen andere vrouwen

af .Zelf lrokze zich niets aan van opmerkingen of het niet

zielig was voor haar zoons - inmiddels 2L en23 jaar -dat

hun moeder fulltime werkte.Zevoelde zich gesterkt door

een uitspraakvan haar echtgenoot: "'We zullen over tien
jaar wel zien met wiens kinderen het beter gaat"' Maar

dat de weg naar de top voor vrouwen niet vanzelf ging,

zathaar dwars. Binnen haar beroepsgroep ontwikkelde
De Blécourt initiatieven om vrouwen hogerop te helpen.

MetWomen on Top-oprichtster Heleen Mees lobbyde

ze met succes voor invoering voor streefcijfers voor

vrouwen in het bedrijfsleven. De Blécourt schreef de wet

die in 2013 werd ingevoerdvoor en die zegt dat de raden

van bestuur en raden van commissarissen tenminste

voor dertig procent uit vrouwen moeten bestaan.

Vrouwen zijn al iaren in de meerderheid bii de
studierichting rechten. Ze beginnen ook vaak met
een opteiding tot advocaat' Hoe verklaar iii dat ze

massaal afhaken als het partnertraiect in
zicht komt?
"Wij buigen ons als internationaal kantoor al jaren over

deze vraag, intern is er ookveel onderzoek gedaan naar

de gebrekkige doorstroom van vrouwen. Ikzelf dacht

vroeger dat veel vrouwen aftraakten nadat ze kinderen

hadden gekregen omdat ze moeite hadden om de vele

ballen in de lucht te houden. Maar dat bleek helemaal

niet de reden van hun vertrek te zijn; dezelfde vrouwen

bleken naderhand leuke andere banen te vervullen'"

Wat dreeí deze capabele vrouwen dan weg uit
de advocatuur?
"De cultuur. Als je je kinderen naar school had gebracht

en iets na negen uur binnenlmram, dan merkten collega's

bijvoorbeeld op: 'Ook goedemiddag.' Grappen die

helemaal niet grappig zijn, maar die heel persoonlijk

door wouwen werden opgevat."

Wat hebben juttie met deze wetenschap gedaan?

"We hebben mentor- en coaching-programma's
ingesteld, we hebben een dtverszfy-commissie ingericht

die trouwens is herdoopt t ot ínclusíon-commissie. En

met succes, van alle partnerbenoemingen dit jaar was

veertig procent vrouw. Als je in de minderheid bent, voel
je je al snel buitengesloten. Ik herken dat overigens, want

zeker in het verleden was ik vaak de enige vrouw. Ik heb

me daardoor best weleens eenzaam gevoeld."

Denk je dat iii harder hebt moeten werken dan
een man om in de maatschaq te komen?
"Zeker. Veel enveel harder."

Waar lag dat aan?
"Ik was me in mijn tijd niet bewust van de verschillen

tussen man en vrouw. Ik heb me echt aangepast aan

de mannen, ik ben mannelijk gedrag gaan vertonen

om uiteindelijk verder te komen. Ik moest wel want
vrouwelijk gedrag werd niet begrepen."

Wat bedoel je daarmee?
"Gewoon hardop zeggen: 'Ik wil partner worden, ik wil
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'Gewoon hardop zeggen: lk wil partner
wordêh, ik wil partner worden, ik wil partner

worden. Veel vrouwen vinden het van nature
moeilijk om zichzelf op de borst te slaan en hun

ambitie hardop uit te spreken'

partner worden, ik wil partner worden.' Veel vrouwen
vinden het van nature moeilijk om zichzelf op de borst te
slaan en hun ambitie hardop uit te spreken."

Het is een stereotype beeld: vroutnrcn ziin vooral
met de inhoud en resultaten van hun werk bezÍq,
mannen focussen op een strategie om hogerop
te komen.
"J4 mannen zijn veel meer met politiek bezig. Vrouwen
zitten vaak hard te werken op hun kamer achter een
gesloten deur. Maar als je verderwilt komen zal je toch
echt je kamer uit moeten komen en anderen vertellen wat
je doet, anders weet niemand dat."

Vrouwen maken zichzelf onvoldoende zichtbaar?
"Dat is een van de redenen dat vrouwen in de

advocatuur niet doorstromen. Ze worden ook minder
voor commissies gewaagd, ze zijn minder geneigd om
zichzelf hiervoor aan te melden. Daarom hebben we
bij Baker McKenzie Nederland besloten om in iedere
commissie tenminste één wouw aan te stellen. In ons
internationale 'Lift-programma' ben ik sponsor van een
jongere collega in het buitenland, voor wie ik deuren
open en die ik introduceer bij andere collega's. Ik heb
zelf in de praktijk doorgekregen hoe het werkt, maar nu
zijn er gelukkig programma's die de verschillen tussen
mannen en vrouwen inzichtelijk maken. Maar eerlijk
gezegd vind ik niet dat we ons net zoals mannen met
kantoorpolitiek bezig zouden moeten gaan houden of ons
mannelijk zouden moeten gedragen. In een ideale wereld
zou dat niet nodig hoeven zijn. Onze cliënten zijn gediend
bij advocaten die sociaal zijn, inhoudelijkonderlegd en
die weten ho e ze zichbij de rechter moeten gedragen.

Je hebt niet zoveel aan een advocaat die vooral met zijn
profilering bezigis."

Maar hoe kan het toch dat in Nederland mannen
en vrouwen samen opgroeien, samen worden
opgeleid, en dat er dan toch op de werkvloer
zu I ke g rote ged ragsversch i I len zij n?
"Ik worstelde ook met deze kwestie. Maar ik ben
getrouwd met een arts en hij zei ooit heel basaal:
'Vrouwen en mannen zijn biologisch verschillend. Daar
kan je nu eenmaal niets aan doen'.'Ik daeht, leerwaar de

verschillen zitten en werkvandaaruit. Toen ik gewaagd

werd voor het bestuur van de maatschap dacht ik eerst:
hoe weet ik nu hoe ik een bedrijf moet leiden? Dat is
typischwouwelijk, want eigenlijkweet niemand dat. Je

moet het gewoon doen en dan leer je het vanzelf.

Heb jij al die jaren fulltime gewerW?
'ïa. Ik zat daar onlangs over na te denken: hoe komt het
toch dat ik altijd maar ben doorgegaan? Ik denk dat je
met een soort ambitie-gen wordt geboren. Ik heb het
niet zo op competitie. Gezelschapsspelletjes vind ik
verschrikkelijk, ik meet me niet af aan anderen, maar
ik heb wel ambitie. Wat ik doe, wil ik goed doen. Ik vind
het niet erg dat het in de advocatuur e en ratrace is naar
de top, datje veel uren moet schrijven en lange dagen
maakt. Dat is overal zo, als je verder wil komen, moet je
bezeten zijn van ie werk."

ls jouw moeder wat dit betreÍt een voorbeeld
geweest?
"Mijn moeder zei regelmatig: 'Mannen hebben een veel
leuker leven,'waarop ikvroeg: 'Hoezo?!' Mijn moeder
antwoordde: 'Nou, mannen gaan leuk naar zakenlunches,
die zitten veel op de weg, die ontmoeten allemaal mensen
op een vanzelfsprekende manier, omdat het nu eenmáal
bij hun werk hoort."'

Werkte jouw moeder?
"Ze deed als HR-medewerker de planning van een
bedrijf. Dat deed ze parttime vanuit huis. Als ze zeí dat
mannen een leuker leven hadden, dan zei mijn vader:
'Onzin, je hebt het juistbeterbekeken als je nietwerkt.'
En datvindt mijn zusje ook, zij werkt niet. Wij hebben
dus allebei onze eigen dingen -wat bij ons past - uit onze
opvoeding gehaald."

Was jouw vader een rolmodel?
"Mijnvader had de eerste particuliere verpleeghuizen
in Nederland. Ik heb twee zusjes en een broertje.
Wij hebben veel in de verpleeghuizen meegewerkt,
slaapzalen schoonmaken enzo. We hebben van huis
uiteen enorm arbeidsethos meegekregen. Maar mijn ene
zusje zeggweleens:'Je bent gek datje iedere dag naar
Amsterdam rijdt, waarom doe je dat eigenliik?"'
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En wat antwoord iij haar dan?
"Dat ik mijn werk over het algemeen heel erg leuk vind
omdat ikveel mensen ontmoet en omdat ikveel kiikjes
in de keuken mag nemen bij verschillende bedrijven.
Bovendien kan ik daarnaast ook nog invloed uitoefenen
op de politiek. Maar soms bel ik mijn beste vriendin van
de middelbare school, die werkt ook niet, en dan zeg
ik:'ZaI ik mijn baan opzeggen, dan kom ikbij jou in de
tuin zitten en dan gaan we lekker samen naar Bali., Ik
zou me wel vermaken. Ik ben er ook niet op tegen dat
hoogopgeleide vrouwen de keuze maken om te stoppen
met werken om voor hun kinderen te zorgen. Ik vind niet
datje er alleen toe doet alsje betaald werk hebt. Eigenlijk
vind ik ook dat vrouwen die voor de kinderen zorgen
daarvoor betaald moeten worden door hun man.,,

ls jouw man altijd suppoÉive geweest ín
jouw carrière?
"Zeker, maarAdriaan is een hele traditionele man, uit
een hele traditionele familie. Ikwerkte al als advocaat
bij Baker McKenzie in Amsterdam toen hij een van de
drie opleidingsplaatsen kreeg voor plastisch chirurg in
Maastricht. Hij ging ervan uit dat ik met hem mee zou
gaan, en daar ging ik zelf eigenlijk ook vanuit. Ik was
net 31jaar, zwangervan onze eerste zoon en we hadden
samen een nieuwbouwhuisje gekocht in Beek. Ik had in
Maastricht een baan gevonden als advocaat, dus Adriaan
was heel blij. Maar ik zat in dat nieuwbouwhuis in Beek
en iets knaagde: mmm, hier zit ik dan. Toen vroeg ik hem:
'Schat, hoe lang denk jij dat je in Maastricht wil bliiven.,
En toen zei hij: 'Oh, als mijn opleiding over 3,S jaar is
afgelopen dan ga ik terug.' Waarop ik zei: 'Dan blijf ik in
Amsterdam.' En tot mijn verbazing reageerde hij met:
'Dat begrijp ik eigenlijk wel."'

Maar jullie hadden samen dat huis gekocht
in BeeK!
"Daar is hij blijven wonen. De weekends bezochten we
elkaar om-en-om. Ik woonde in een éénkamerwoning

MIRJAM DE BLÉCOURT

met de baby in de Raadhuisstraat in het centrum van
Amsterdam. Jur lag in het halletje, want ik had verder
geen ruimte. En dan zeiden mijn vriendinnen: .Dat is wel
heel zielig dat jouw kind in het halletje ligt., Ik was dan
helemaal van de kaart. Maar Adriaan zei: .Wat geeft dat
nou, over een paar jaar ligt hij niet meer in het halletje.,
Dan kon ikweer even vooruit."

De meesfe kritiek kwam van je vriendinnen?
"Eigenlijkwel, ja."

louw man zorgde niet deels voor juttie zoontje?
"Nee, en daar was ik bij tijd en wijle natuurlijk heel erg
boos over. Ik had als een van de eersten een mobiele
telefoon, zo'n enorm exemplaar, omdat mijn baas het
belangrijk vond dat hij mij altijd kon bereiken. Dan reed ik
naar Maastricht met dat toestel, en dan belde ikwoedend
Adriaan als ik weer eens in de file stond. En dan zei hij:
'Lief e, ik zet vast het bad aan.' En als ik dan aankwam,
nam hij Jur over en dan deed hij het weekend alles met de
baby."

Hoe had jij de opvang geregeld?
"Ik had geen kinderdagverblijf, want ik wist niet hoe ik de
opvang had moeten regelen als Jur ziek werd. Bovendien
sloten de crèches toen nog om 17.80 uur, dat was voor mij
niet haalbaar. Ik had hulp van mijn moeder, zus en broer.
Het was een heel georganiseer en gesleep, want ik had
geen parkeervergunning en dus moest ik met de baby in
de kinderwagen in de tram nadat ik hem bij mijn familie
met de auto had opgehaald. Maar ik vond het niet erg. Mijn
tweede zoon, Nicolaas, werd geboren net toen mijn man
klaar was met zijn opleiding tot arts, en toen zijn we met
ons hele gezin in het dorp van mijn ouders gaan wonen.
Waarmee het probleem was opgelost."

touw man heeft nooit gezegd: stop toch gewoon
met werken,
"Nooit. Terwijl hij in al die drie jaar in Maastricht iedere

NAAM: Mirjam de Blécourt
GEBOREN: B maart 1964
OPLEIDING: privaat recht en fiscaal recht aan de
Rijksuniversiteit Leiden

LOOPBAAN: 1990- heden advocaat Baker McKenzie,
Bestuursfuncties binnen Baker McKenzie. Nevenfuncties
waaronder bestuurslid Stichting het Concertgebouw Fonds,
bestuur Festival Classique, Bestuurslid Stichting ArboUnie,
Voorzitter Female Cancer Foundation

OPMERKETIJK: zwom twee keer de Amsterdam City Swim,
door de grachten van Amsterdam

TAATST GETEZEN BOEK: Het Suikervogeltje,
Pauline Vijverberg

VOOR HET TAATST GELACHEN: lk lach iedere dag wel om
iets. Mensen met humor vind ik enorm aantrekkelijk
GEHUILD: Overlijden van mijn moeder en van blijdschap b1 de
geboorte van het zoontje van mijn broer
tIEVELI NGSFILM: Thelma and Louise
HOBBI ES: reizen, fotograf ie, lezen, mediteren, boecldhísme

Mirjam de Blécourt is getrouwd met plastisch chirurg Adriaan de
Blécourt. Ze hebben twee zoons van 21 en 28 jaar,
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avond muesli heeft gegeten. Hij had één kom en één
lepel."

En je moeder zei ook niets ontmoedigends?
"Mijn moeder heeft me juist heel erg met mijn zoons
geholpen. En ook met haar opmerking dat ik eens aan
kinderen moest gaan denken, want het kwamvolgens
haar nooit echt goed uit. Ik denk dat ik anders niet zo snel
over kinderen had nagedacht, ikwas zo druk met mijn
werkbezig."

En jouw man r.s een belangríjk klankbord.
"Heel belangrijk. Maar de netwerkbewe gíngWomen on
Zop is voor mij ook heel belangrijk geweest. Daar kwam
ik allemaal wouwen tegen van wie ik dacht: we lopen
allemaal tegen hetzelfde aan, wat heerlijk. Ikweet nog
toen ik binnen de advocatuur voor de wouwenzaak
ging strijden dat mensen dachten: 'Hallo, wat ben jij
aan het doen? Wat ben jij voor gekke vogel, doe maar
niet.' Maar ik deed het toch. ik heb met Marry de Gaay
Fortman bijeenkomsten georganiseerd voor vrouwen
van verschillende advocatenkantoren. Het was binnen
de advocatuur not done ommet de concurrentie af te
spreken. Maar wij vonden het juist leuk om van elkaar te
leren. Daarmee zaten wij wouwen dus ook al woeg op de
barricade."

Voor iemand die de barricades bestijgt, is het
hegrijpelijk dat je trots bent op de wet die je hebt
geschreven en die bedrijven aanspooft om in
de top minstens dertig procent vrouwen aan te
stellen.
"Ik ben er niet zozeer trots op dat ik die wet heb
geschreven, ik ben er veel trotser op dat we de wet
uiteindelijk door het parlement hebben gekregen. Het
was geen sinecure, Heleen Mees en ik hebben gelobbyd
van 2O06 tot 2013. Iedereen die we sprakery hoogleraren,
captaíns of índusfry of politici zeiden:'Dit gaat nooit
lukken, vergeet het maar."'

Wat was de weerstand?
"Argumenten varieerden van ontkenning'er is helemaal
geen probleem'tot'het lostzichvanzelfwel op, er gaan
veel meer meisjes studeren'. Alles wat je kanverzinnen
kwam voorbij. Er was weerzin om regels zwart op wit te

stellen, liever geen regels, iedereen moet vrij zijn om het
eigen beleid te bepalen. Die weerstand wees mij erop dat
Nederland eigenlijk aartsconservatief is."

Tot nu toe zijn er twee bedrijven van de 200 die
voldoen aan de wettelijke streefcijfers: AkzoMobet
en PostNL. Ook bij de Rijksoverheid is nog geen
dertig procent van de raden van bestuur en raden
van commissadssen vrouw, Ben je teleurgesteld
over dit magere resultaat?
"Het is bij lange na niet genoeg, maar de percentages
gaan wel eén beetje omhoog. Zeker in de raden van
commissarissen is het aantal vrouwen flink toegenomen.
Ik heb zelf twee kanttekeningen: de wet is alleen voor
grote ondernemingen, eigenlijk zou het ook voor
kleinere bedrijven moeten gelden. En ik vind dat als de
streefcijfers niet worden gehaald,er harde quota moeten
komen. Je kan mentorprogramma's inrichten wat je wil,
de awq.reness vergroten, maar de eehte omslagvolgt pas
als de top van ondernemingen uit een substantieel deel
vrouwen bestaat."

Is de wet niet te vrijblijvend? Als de bedríjven de
streefcijfers niet halen, volgen er immers geen
sancÍíes.
"Dezewetwas voor dit moment hethoogst haalbare.
Een aantaljaren geleden was het totaal ondenkbaar
dat bedrijven verantwoording zouden afleggen over
het vrouwenbeleid in hun jaarverslag. Wat wij wouwen
zouden kunnen doen, is aandelen kopen en de waag
stellen op een aandeelhoudersvergadering:'Waarom
hebben jullie je cijfers niet op orde?' Dat zou heel nuttig
zijn;'

Met NPO-baas Shula Rijxman zat De Blécourt in
september 20tB in een veelbesproken uitzending
van DWDD. Ze was uitgenodigd om aan Matthijs van
Nieuwkerk en Jan Mulder uit te leggen waarom vrou'ffen
minder snel geneigd zijn om op tv te verschiinen. Ze
vertelde dat wouwen soms niet in een talkshow gaan
zitten als ze toevallig die dag gebeld worden en net een
verkeerdjurkje aan hebben. Ze probeerde uit te leggen
hoe heftig beeldvorming voor een wouw op fv werkt,
maar dat snapte niemand en ze is weggezet op sociale
media als iemand die alleen over jurkjes kan praten.

'Mljn ou.dste zoon Jur studeert naast sinologie
ook rechtêh, voor hem is het best leuk dat de -
nieuwe ontslagregeling zijn naam draagt'
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EI N DSCORE
Ondanks haar successen is De Blécourt niet anders
gewend dan dat ze zich staande moet houden in een
weerspannige wereld. Het is volgens haar onvermijdelijk
als je verder wil komen, dat je af en toe uit je comfortzone
treedt. Zo was het ook toen ze een nieu,w model bedacht
om collectieve ontslagen te regelen. Inmiddels is de
'Methode de Blécourt' c ommon practice.

Hoe spannend was het toen je de eerste
rechtszaken voerde over het níeuwe
ontslagmodel?
"Zoals met veel dingen vond ik het op dat moment best
eng. Ik dacht: 'O jee, ik moet deze zaak wel winnen anders
is mijn carrière voorbij!,,,

touw methode, ook wet de 'stoelendansmethode,
genoemd, ís inmiddels algemeen aanvaard.
"Dat is wel heel leukja.',

ls De Blécourt trouwens jouw eigen naam?
"Het is inmiddels wel mijn eigen naam, maar
oorspronkelijk is het Adriaan zijn naam. Toen ik zwanger
in Amsterdam bleef en hij in Maastricht ging wonen,
besloten we te trou\Men en heb ik zijn naam aangenomen.
Ik weet nog dat ik vreemd opkeek toen mijn secretaïesse
mijn naambordje op kantoor had veranderd: wat krijgen
we nou? Maar mijn oudste zoon Jur studeert naast
sinologie ook rechten, voor hem is het best leuk dat de
nieuwe ontslagregeling zijn naam draagt.,,

ls het belangrijk om als carrièrevrouw met
weerstand en tegenslag om te kunnen gaan?
"Het helpt altijd omdat je jezelf dan beter leert kennen,
Ik heb mezelf goed leren kennen toen mijn moeder heel
ziek werd. Ik slaagde erin haar drie avonden in de week
te bezoeken, en in de weekends was ik bij haar. Maar toen
ben ik wel gaan mediteren. Ik dacht ik moet rustig leren
worden in mijn kop, nu wordt het wel heel veel.,,

Mediteer je nog sfeeds?
"Ik ben onlangs met Adriaan naar Buthan geweest, hij
heeft een zware bergwandeling gemaakt en ik heb daar
een week in een klooster gezeten. Ik wilde eens kijken
hoe ik me voel als ik niet aan het hollen en vliegen ben.
Soms kan het voelen alsofje van jezelf wegloopt door
altijd maar bezig te zijn. Ik heb daar in het klooster
ontdekt dat ik het eigenlijk best goed met mezelf kan
vinden."

Als laatste: je bent tid van de W\ je adviseert de
partij ook. Zou je na 2Z jaar bij Baker McKenzie
vertrekken als je wordt gevraagd voor een
politieke post?
"Oh, dit zijn altijd van die onmogelijke vragen! Ik zou
denk ik de politieke verantwoordelijkheid niet uit de
weg gaan. Maar ik ga er pas over nadenken als ik gevraagd
zouworden." O

10

I

5

4

3

2

0PZIJt|\]R,gl2017 45


