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'lkwerkniet
elke nacht

tottwee uur'
Miriam de Blécourt (+ilis

topadvocaat. Bii massaontslagen
zit zii aan de onderhandelingstafel.

'Ik ga pas vechten als het echt moet.'

Z
e is r.83 meter maar draagt hak-
ken van nog eens ten minste
acht centimeter. Heeft ze ook
nog lange blonde haren, een krl-
Ier smile en een prachtige, strak

gesneden iurk om haar liif. Met zelfuerze-
kerde pas en rechte rug loopt ze door de
gangen van het hoge glazen gebouw van
advocatenkantoor Baker & McKenzie aan
de Zuidas. Dit is een stoere vrouw. Dat zie ie
meteen.
Het beeld klopt. Tijdens massaontslagen
en overnames bij Hewlett-Packard, Abbott
en ABN Amro zat zii aan de onderhande-
lingstafel. Ze is arbeidsrechtadvocaat en in-
ternational partner bii Baker & McKenzie.
Veel wouwen zouden niet weten hoe ze het

tekst BRITT STUBBE fotografie ROBIN DE PUY

moesten combineren: een echtgenoot,
twee zoons en een functie waarin je biina
altiid bereikbaar moet ziin. Ook voor De
Blécourt was dit niet altijd gemakkelijk.
Maar ze heeft doorgezet. Daar is ze nu zo
blij om dat ze wouwen stimuleert carrière
te maken door zich in te zetten voor de
emancipatieorganisatie Women on Top.
Ook schreef ze met Heleen Mees en Mike
Jansen, tot voor kort voorzitter van Baker &
McKenzie Amsterdam, een wet die is aan-
genomen door de Eerste Kamer, om streef-
ciifers voor vïouwen in raden van bestuur
en raden van commissarissen te krijgen.
Vrouwen willen wel, zegt De Blécourt. Maar
het is lastig. Daarom moet het hun gemak-
kelijkerworden gemaakt. Envïouwen moe-

ten eens durven toegeven dat er ongelijk-
heid is. Mannen verdienen meeÍ. En bekle-
den de meeste topposities.

Waarom denkt u dat het voor veel vrouwen
moeilijk toegeven is dat ze in een achterge-
stelde positie verkeren?
"Ik denk dat je je als vrouw in een mannen-
omgeving niet zwak moet betonen. En
wouwen hebben het idee dat ze zwak zijn
als ze ongelijkheid aan de kaak stellen. Ik
vond dat in het begin ook lastig. Maar op
een gegeven moment besefte ik dat het juist
sterk is om te vechten voor een betere posi-
tie. En ik wil na een meeting ook wel eens

over jurken en lipsticks kletsen in plaats
van over auto's en sigaren."

Wanneer kwam uw strijdvaardigheid boven?

"In het bestuur zagen we wouwen vaak
voortijdig aftraken in hun weg naar de top.

Jaren was in hen geïnvesteerd en ineens ga-

ven ze het op. Ikbegreep dat niet en besloot
dat ik dat afttaken moest helpen voorko-
mgn.tt
Was dat voortijdig afhaken niet de eigen keu-

ze van die vrouwen?
"Ik dacht dat het kwam doordat ze kinde-
ren hadden gekregen. Toen ik kleine kinde-
ren had, vond ik het ook zwaar. Maar het
bleek vooral de mannencultuur aan de top
te ziin die vrouwen ging tegenstaan. Dat
mannen goedemiddag roepen als wouwen
om negen uur binnenkomen omdat ze hun
kind nog naar de crèche moesten brengen.

En als je kinderen hebt, denkt men dat ie
niet meer wilt reizen en geen grote klussen
meer wilt doen. Anderen gaan ineens voor
je denken. Die cultuur moetveranderen."
Maar bedrijven baseren hun strategie waar-
schijnlijk op de ervaring datveelvrouwen zelf
niet zo nodig naarde top hoeven als ze merken
hoe zwaarhet is.

"Dat is echt een aanname. fe moet vrouwen
soms extra aansporen, juist omdat ze wei-
nig wouwelijke voorbeelden zien. In de ad-
vocatuur hebben we al een paar jaar het/e-
male development program. Maar ik merk
dat als ik vrouwen daarnaartoe stuur, ze

vaak reageren met: waarom moet ik naar
een speciaal wouwenclubje? Wii vrouwen
willen liever one of the boys zijn. Maar dat

zijn we nu eenmaal niet. Waar mannen in
de gang roepen welke grote zaak ze nu weer
gaan doen, blijven wij liever in ons kantoor.
Daarom pleit ik ook voor een bestuur dat
voor de helft uit vïouwen en vooÍ de helft
uit mannen bestaat, want vrouwen zien het
wel als een andere wouw heel hard werkt
maar dit nietvan de daken schreeuwt. Voor
mannen is dat schreeuwen vanzelfspre-
kend, dus als ze een wouw niet horen, zal
ze ook wel niet willen. Simpel."
Vrouwen voelen zich vaak schuldigtegenover
hun kinderen als ze hard werken.
"Er ziin ook mannen die halverwege een

vergadering weglopen omdat ze hun kind
van de crèche willen halen. Als je kinderen
hebt en je toch carrière wilt maken, moet ie
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echt regelen dat iemand anders ie kind op-

haalt. Je kunt echt geen belangrijke verga-

deringen missen."
U had een au pair.

"Precies. Ik had het goed geregeld. Als ik
een ontslag op staande voet binnenkriig,
kan ik gewoon niet naar huis. Als je de eer-

ste jarenwel zelf ie kinderenvan schoolwilt
halen, moet die toppositie voorlopig in de

ijskast. Je gaat er compleet voor of niet. Te-

gen jonge mannen die hier binnenkomen
en van wie ik weet dat ze elk weekeinde
hard feesten, zeg ik hetzelfde. Wie naar de

top wil, moet nu eenmaal een ander leven
leiden dan de meeste mensen."
U bent positief over de ambitie van vrouwen'
in tegenstelling tot Heleen Mees. Zij zegt dat
de meeste vrouwen niet hard willen werken.

"Mijn man zegt ook dat hij niet snapt waar
ikvoorvecht. Volgens hemvinden de mees-

te vrouwen het heerlijk om parttime te wer-
ken of om thuis te zitten. Hii is plastisch chi-
rurg en heeft een tijd minder gewerkt, zodat
hil de kinderen kon ophalen van school.
Daar zag hil wouwen vooral koffieafspra-
ken met elkaar maken voor de volgende
ochtend. Hii kreeg niet echt de indruk dat
die wouwen ambitieus waren. Ik geloof dat
niet. Ik denk dat ze misschien ziin tegenge-

werkt omdat ze kinderen kregen. Ofze heb-
ben het gevoel dat dit zo is. Ofze nemen za-

ken te persoonlijk op. Ze hebben misschien
net dat ene zetie nodig om aan het werk te
gaan. fa, ikbliif positief."
U leek al heel jong te zijn voorgeprogram-

meerd voor de top. U studeerde in Leiden da'
gen met de gord'tinen dicht.
"Ik vond dat zelf heel normaal. Ik wist niet
precies wát ik wilde bereiken toen, maar

wel dát ik iets wilde bereiken' Ik had ook

een hoop lol. Ik woonde in een huis met

meer dan veertig meiden. 's Avonds mocht

ikvan mezelf best even naar de kroeg."

Maarde volgende ochtend wel weervroeg op.

"Jazeker. Ik hadwel discipline. Het zou goed

zijn ionge mensen dat al te leren op de mid-

delbare school. Ik kreeg dat thuis al mee.

Als ie ergens aan begon, maakte le dat af. En

als je iets doet, doe ie datvol overgave. Maar

mijn vader kwam wel tegen me zeggen dat

mijn boeken nu echt r
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mifn boeken nu echt dicht moesten als ik
weer eens tot tien uur zat te leren. Die disci
pline zat echt in mezelf. Mijn oudste zoon
heeft dat ook. Hii wilde naar het gymnasi-
um. Ik zei dat je met klassieke talen niet zo
veel kunt terwijl de studie heelveel tijd kost.
Dat hij ook naar het atheneum kon en na
schooltijd iets kon doen waar hij echt iets
aan zou hebben. Hij kwam toen meteen met
het idee voor een cursus Chinees en spreekt
nu heel aardig Mandarijn."

Hoe veel discipline was nodig om partner te
worden?
"Ik moest vooral leren dat ik zichtbaar
moest ziin. Dat vond ik soms best lastig.
Verder moet je doorzetten als obstakels op

ie weg komen. Vrouwen zijn geneigd tegen-
slagen persoonlijk op te nemen, terwiil ie
dan iuist moet doorgaan. En ie moet een
gÍote account binnenhalen, zoals Shell,
waardoor je andere mensen aan het werk
kunt houden. Ik had goede klanten en al
aardig wat mensen voor me aan het werk."
Kan het zijn dat een minder getalenteerd ie-
mand de maatschap binnenkomt omdat hij
harder kan schreeuwen dan een stillere, beter
gekwalifi ceerde kandidaat?
"Ia, dat kan. Maar als er plek is voor een
nieuw lid in de maatschap stem ik ook snel-
ler op iemand van wie ik weet wat hij doet.
Mannen doen dat heel goed. Voordat de
stemmingen plaatsvinden, krijg je ineens
verzoekjes om te lunchen. In eerste instan-
tie vind ik dat erg doorzichtig, maar als die
lunch dan gezellig was, is het eigenliik
vooral slim. Mannen doen alleswat nodig is
om te komen waar ze willen."
Waarbent u heel erggoed in?

"Ik draag, denk ik, wel bij aan het op de

kaart zetten van Baker & McKenzie. Nee, dat
denk ik niet, dat is zo. Dat weet ik ook wel."

Hetduurde ten minste twintig seconden voor-
dat u antwoord gaf.
Lachend: "Ja, ik weet het. Miin wouwelijke
bescheidenheid raak ik nooit helemaal
kwift. Vrijdag was ik op televisie en werd ik
aangekondigd als topadvocaat. Dan krimp
ik echt ineen. Maar een beetje bescheiden-
heid is ook niet erg. Er zitten ook voordelen
aan het vrouw-zijn. Ik kan goed de inter-
menselijke verhoudingen in de gaten hou-
den."

Dus om ervoor te zorgen dat mensen massaal

kunnen worden ontslagen, is het belangrijk
om intermenselijke verhoudingen goed in de
gaten te houden? Dat klinkt paradoxaal.

"Ik begriip dat het een paradox is. En be-
grijp me niet verkeerd: ontslagen ziin alles-
behalve leuk, maar juist daarom is het zo
belangriik om het op een menselijke ma-
nier te doen. Om tot een goed sociaal plan te
komen. Voor de cliënt omdat het niet te
lang duurt. Voor de ondernemingsraad en
de bonden omdat ze er het beste uit hebben

gehaald voor de achterban. Ik vind het heel
leuk oplossingen te verzinnen die voor alle
partijen gunstig zijn. Ik ben geen vechtad-
vocaat. Nou ja, ik kan het wel, maar pas als
het echt moet. Ik heb een groot empathisch
vermogen plus een lange adem."
Tijdens een zaakvan collectieve ontslagen bij
een groot bedrijfbent u altijd te bereiken. Het
vorige interview moesten we stoppen omdat
een grote klant u acuut nodig had. Bedrijven in
Amerika bellen ook vaak's nachts door het
tijdverschil.
"Ik werk geregeld tot een uur of twee. Maar
echt niet elke nacht hoor."
U heefttwee zoons. Ziet u hen wel genoeg?

"Dat wordt een man nou nooit gevraagd,
Maar mijn antwoord is ja. Ik denk dat een
goede moeder niet continu bij haar kinde-
ren hoeft te zitten. Ik zou daar zelf niet ge-

lukkig van zijn geworden. Wat niet wil zeg-
gen dat ik ze nooit mis. Ik heb ook wel ge-

twiifeld of ikweerwildewerken nadat mijn
eerste zoon geboren was. Mijn man werkte
en woonde toen ook nog in Maastricht en
weer werken betekende dat ik hier in Am-
sterdam moest blijven met de baby."
Kreeg u in die t'rjd scheve ogen van mensen die
niet begrepen waarom u zo voor uw carrière
ging?

"Daar spraken mensen natuurlijk schande
van. Iktwilfelde wel, maarhet bleef knagen
dat ikmijn hele carrière moest opgeven om-
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dat ik moeder was geworden. Mijn moeder
zag hoe ongelukkig ik werd van die ver-

scheurdheid. Ze zei toen: 'Ga nou gewoon

weer werken. Als ie na een maand denkt: ik
wil liever bii miin kind zitten de hele dag,

dan stop je ermee."
Maaru begrijptduswel datermoeders ziin die

stoppen met werken om voor de kinderen te
zorgen.
"fa, dat snap ik. Maar ik zie ook heel veel
moeders die halve dagen op de golfbaan

staan en in de nagelstudio zitten. Die hele-
maal geen taarten bakken met de kinderen
of samen de natuur ingaan. Dan denk ik:
wees gewoon eerliik en zeg dat je geen zin
hebt om te werken. Dat is ook prima, maar
verzin geen smoezen."
U vindt een vrouw die nietwerkt niet lui?

"Nee hoor, ik heb daar helemaal geen ooÍ-
deel over. Alleenwilikvan zo'nvïouw geen

kritiek dat ik niet genoeg bii mijn kinderen
ben."
U kreegveel kritiek?
"Heel veel. Er waren zelfs vrienden die me

recht in mijn gezichtzeiden datik geen goe-

de moeder was. Ik zei dan: 'Laten we over
tien iaar eens kijken wat de leukste kinde'
ren ziin geworden voor de maatschappij.'
Nu zeggen diezelfde wienden dat ze wel
eens een beetje jaloers zijn omdat ik mijn
eigen leven niet heb opgegeven en nog leu-
ke zoons heb ook. Wij zijn echt een beetie
kleinzielig in Nederland. In Italië en India
werken moeders ook gewoon."
U werkt niet gewoon, maar uitzonderlijk hard.
U heeftmetuwkinderen afgesproken datu op
vakantie'maartwee uur per dag' op uw Black-
berrymagkijken.
"Dat is toch een goede afspraak? Ze kunnen
me echt wel tlvee uur per dag missen. Dan
gaan ze iets leuks met hunvader doen."
Maar is het niet erg dat kinderen hun moeder
die regel moeten opleggen?

"Ik ben juist blii dat mijn man en zoons me

erop wijzen als ik soms een beetie doorsla.
En mijn zussen zeggen dat ik iuist êén van
de leukste moeders ben die ze kennen. Als
ik thuis ben, sta ik te voetballen met miin
jongens, terwijl zii vaak uitgeteld op de

bank liggen. Het gaat niet om de kwantiteit
maaÍ om de kwaliteit. Miin iongste zoon
gaat graag met mij de stad in; twee van de

vier zaterdagen per maand lopen we samen

'lk zie ook heel veel moeders die
halve dagen op de golfbaan staan
en in de nagelstudio zitten'

door Utrecht. Heerliik. Laatst laramen we
een oude schooljuf van hem tegen. Zê zei:

'Nounou, ie moederheeftookeenstijdvoor
jou.' Hii zei: 'Dat doet mijn moeder hartstik-
kevaak, hoor."
U heeft een olifantenhuid geltweekt tegen
vrouwenkift.
Lachend: "Waarschiinliik wel. Ik heb nooit
gedaan wat mensen van mii verwachtten.
Het gaat erom dat mijn kinderen teweden
zijn. Ik lig op vakanties in de woestijn met
mijn zoons naar de sterren te kiiken. Of we
gaan een week samen wandelen in Nepal.
Dat vinden zii veel belangrijker dan een

moeder die met thee op ze wacht."
En uw manvindt hetookprima een onconven-
tionele vrouwte hebben.

"Miin man was van huis uit gewend dat een

wouw bij de kinderen bleef. Hij vond het
even weemd dat ik bleef werken, maar hij
vond het belangrijk dat ik deed wat ik wil-
de. Maar hiiwaagt zich wel eens af waarom
ik zo graag zo hard werk. Die neiging heeft
hii zelf minderdanik."
Uw man is plastisch chirurg. Uit onderzoek
blijkt dat mooie vrouwen sneller een goede

baan krijgen. Moeten oudere vrouwen aan

zichzelflaten sleutelen om hun goede positie

op de arbeidsmarktte behouden?
"Actrices en presentatrices wel denk ik.
Miin man kriigt trouwens ook steeds meer
mannen die een facelift willen. Plastische
chirurgie vind ik een mooi vak. Miin man
opereert veel hazenlippen en brandwon-

-den in Rwanda. Maar ook de cosmetische
kant vind ik interessant. Hij maakt zo veel

'mensen gelukkig door iets te verhelpen
waar zij zich al iaren aan stoorden. Zelfheb
ik nooit gemerkt dat uiterlijk ie verder
brengt, sterker: het kan zelfs tegen ie wer-
ken. In het begin van mijn carrière zette ik
tijdens vergaderingen een strenge bril op
om mijn blonde haren te compenseren."
Zou u hetzelfdoen?
"fa, ik zou het zelf ook doen. Als ik me er-

gens echt aan zou storen, zou ik me door
mijn man laten opereren."
Hier op uw afdeling lopen prachtige vrouwen
in strakgesneden pakjes en met hoge hakken.

ls het toeval dat de mensen die voor u werken
mooizijn?
"Ik selecteer niet op uiterlijk, maar ik ben
wel gevoelig voor mensen met stijl. Dat
geldt net zo goed voor de mannen. Als ie de
top wilt bereiken, moet ie je best doen. Op

alle vlakken. Dat hebben de mensen die
voor mij werken goed door." I
ADVERTENTIE

GOUDSruD'.TUWELIER

H.ronsËraat íí Amsteldam

tal: O2O-62O624O www.iuw.liotgoË.nl


	1
	2
	3
	5
	6

