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Mirjam A. de Blécourt, partner blj advocatenkantosr Baken & McKenzíe

'lk ga pas vechten als een compromis niet mogelijk is', zegt Miriam de Blécourt, partner bij Advocaten-
kantoor Baker & McKenzie in Amsterdam, over zichzelf, Geen vechter, maar wel een voorvechtêr van meer
vrouwen in de top van het bedrijfsleven. 'We zijn dê laatste jaren nauwelijks iets opgeschoten wat dat
betreft.'Een gesprek over de positie van vrouwen, de arbeidsmarkt versoepeling van het ontslagrecht en
haar eigen methode: methodê Btécourt,

deor Ronald Euitenhi.eis*

foto's; Kees AS

Hoe kan het anders. Ook Baker & McKenzie is als
één van 's werelds leidende advocatenkantoren
neergestreken op de Amsterdamse Zuidas. Het
kantoor aan het Leidseplein werd niet alleen te
klein, langs de A10 Íappen de ,lawyers' nog mak-
kelijker dan voorheen binnen bij grootbanken als
ING en ABN AMRO, bedrijven in het WTC en ande-
re toekomstige bewoners van de Zuidas. De entree
met mooi marmer en stijl oplopende trap heeft
ook iets van de grandeur van de haute finance,
maar dat is volgens Mirjam de Blécourt ook zo,n
beetje het enige uiterh'jk vertoon van Baker &
McKenzie. 'Voor de rest zijn we een heel toeganke-
lijke organisatie zonder veel opschepperij., De ver-
huizing zegt ook iets over de groei van het
kantoor. Baker & McKenzie groeit gestaag en de
website staat ook bol van teksten waarin gezocht
wordt naar vers talent. Op alle fronten wordt
geworven. En toch is er volgens De Blécourt geen
sprake van een explosie van de arbeidsmarkt van
de advocatuur waarop schaarste zou domineren.
'Nee, het groeit allemaal gestaag, maar het is niet
zo dat we geen advocaten meer kunnen vinden.
Het aanbod van nieuw werk kunnen we nog steeds
aàn met nieuwe getalenteerde juristen., Het beeld
past bij wat De Blécourt in 2004 in een interview

zei: dat ze niet zo veel op had met die optimisten
die meenden dat de economische crisis snel voorbij
zou zijn. 'Daarvoor zie je nog te veel bedrijven
voorbijkomen die mensen kwijt willen,, zei ze des-
tijds. Zo stellig is ze nu overigens niet meer. Ook De
Blécourt ziet de economie aantrekken en op ter-
mijn verwacht ze zeker krapte op de arbeidsmarkt.
'De vijver wordt leger. Ook in de advocatenwereld..
Baker & McKenzie heeft een eigen antwoord op
die naderende schaarste. Ze zijn een informeel
kantoor met jonge mensen die praktische adviezen
geven. Waar vier dagen werken en en passant een
kind thuis verzorgen tot de mogelijkheden
behoort. Zelfs als je partner bent. De Blécourt: ,We

zijn geen stijf, ontoegankelijk, saai advocatenkan-
toor. Die entree is wat dat betreft echt niet repre_
sentatief. We zijn een club die de passie van het
vak in werknemers naar boven wil halen. Het
harde werken komt dan vanzelf. Mensen niet met
een zweep slaan, maar proberen in hun ziel te krui_
pen om betrokkenheid te realiseren. Gezelligheid,
creativiteit en openheid is hier belangrijk. En

bovenal: passie voor het vak. Wat bij ons extra
trekt, is het internationale karakter van ons kan-
toor.' En toch moet ook Baker & McKenzie zich in
de kijker blijven spelen om nieuw talent binnen te
halen. lnmiddels nodigt zij studenten uit voor een
workshop in het buitenland van Boedapest tot

* Ronald Buitenhuis is freelanee journalist

Hastrategiê jaargang 3 - maart 2007 - nummer 2



intenview

'Werkgever, vakbonden en ondernemi ngs-
raad hebben inmiddels al polderend

eeR modus ge vonden om elkaar te vinden'

New York. Er worden talentclasses opgezet waarin
jonge studenten wordt geleerd te onderhande-

len...... En ga zo maar door. De Blécourt: 'Nee, dat

deden we inderdaad vijf jaar geleden niet. ln die

zin is er wel iets veranderd op de arbeidsmarkt.'

Ze zijn zelfs bezig om vrouwelijke Turkse en

Marokkaanse kandidaten die een rechtenstudie

hebben voltooid, te werven. 'Zo geven we ook ant-

woord op het vrouwen- en diversiteitsvraagstuk.'

Op de voorvechtersrol voor vrouwen in leidingge-

vende posities van De Blécourt, komen we later

terug. maar op dit punt zegl zei 'Boeiend om te

zien dat in 1956 voor het eerst getrouwde vrouwen

werden toegelaten op de arbeidsmarkt. Domweg

omdat er toen krapte heerste. Dat zien we nu weer

gebeuren.'

Arbeidsrecht
Niet alleen intern bij Baker&McKenzie - qua wer-

ving en selectie - heeft De Blécourt te maken met

de arbeidsmarkt. ook als gespecialiseerd arbeids-

rechtdeskundige ervaart ze dagelijks de arbeids-

mobiliteit in de Nederlandse economie. Nationaal,

maar ook daarbuiten is mr. Mirjam bekend om de

methode Blécourt. Wat houdt die in? ln 1998 gin-

gen Compaq en Digital samen. EÍ moesten mensen

uit, maar in plaats van het last-in-first-out principe

te hanteren, stelde De Blécourt voor om alle men-

sen te ontslaan, om vervolgens iedereen weer te

laten solliciteren op de beschikbare banen. Destijds

baanbrekend. De Blécourt: 'En tot op de dag van

vandaag voer ik het principe nog door. Het werkt

nog steeds.' Maar anno 2O07; is er echt sprake van

een kentering? Komen we zo langzamerhand in

Nederland mensen te kort? Alcatel gooit er immers

toch weer stapels mensen uit, dito KPN en NedCar.

Hoe beoordeelt De Blécourt de arbeidsmarkt? 'Ja,

er komt schaarste, maar wat je nu ziet is dat bedrij-

ven aan het reshuffelen zijn. Bedrijven zoeken

nieuwe kwaliteiten. lemand moet bijvoorbeeld

niet alleen één kunstje goed beheersen. maar ook

commercieel zijn. Of neem de outsourcingtendens:

bedrijven zetten hele groepen mensen buiten de

deur. Zelfs HR wordt geoutsourced. Of dat verstan-

dig is, is een andere vraag, maar er is sprake van

een ander soort arbeidsmobiliteit.' De gevolgen

daarvan ziet ze overigens ook terug bij de vakbon-

den. 'Vakbonden zijn veel minder star en dogma-

tisch dan vroeger. Ze denken mee in oplossings-

richtingen. Dat heeft ook te maken met de grote

fusie- en overnamegolf. Er verplaatsen zich grote

groepen mensen, en vakbonden hebben het nu bij-

voorbeeld veel meer over integratie van arbeids-

voorwaarden dan louter over het vechten voor

behoud van banen. Er is sprake van een andere

dynamiek op de arbeidsmarkt.' Andere arbeids-

markttrend die De Blécourt waarnêemt, is dat bon-

den behulpzaam zijn om ingeval van grote

reorganisaties in sociale plannen werknemers kan-

sen te geven om zich na ontslag te verzelfstandi-

gen. 'Belangen van werkgevers, werknemers en

vakbonden lopen anno 2007 steeds meer parallel.

Er is een enorme drang naar zelfstandigheid, die in

sociale plannen wordt verankerd' Mensen die ont-

slagen worden, kiezen steeds vaker voor eigen

ondernemerschap.' Wat voor vakbonden geldt,

geldt ook voor Ondernemingsraden, merkt De

Blécourt in de praktijk. Eigenlijk vindt ze het wel

mooi. 'Laat het maar in het veld gebeuren. Werk-

gever, vakbonden en ondernemingsraad hebben

inmiddels al polderend een modus gevonden om

elkaar te vinden. We hoeven het niet allemaal van

bovenaf op te leggen.' ln die zin. zat ze ook niet te

wachten op versoepeling van het ontslagrecht iets

dat overigens toch niet is geregeld in dit regeerak-

koord. Toch noemt ze het niet regelen van een

ander ontslagrecht door het nieuwe kabinet ook

een gemiste kans. 'Het zou zeker de flexibiliteit en

mobiliteit hebben vergroot. lk denk dat verregaan-

de regulering niet gewerkt zou hebben, maar het

was wel mooi geweest als er een verbreding van de

mogelijkheden in de wet zou ziin opgenomen. Een

soort cafetariamodel voor ontslag, dat in een soci-

aal plan op maat zou kunnen worden vastgelegd.
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ftfiÍrjam A" de Efléeourt, partnren bij advoeatenkantoor Baker & MeKenzie

'De commrssie Tabaksblaf pestond
uit mannen en ls geschreven
door mannen. Dat ís al veelzeggend'
Zodat je ook zou kunnen spelen met zaken als
opleiding, sollicitatiebegeleiding, coachen. deta_
chering, outplacement, netwerkbegeleiding, enzo-
voort.' Nu kunnen we uiteindelijk alleen terug-
vallen op de kantonrechtersformule.

Vanuit haar arbeidsmarktpraktijk signaleert De
Blécourt meer trends, waar bedrijven in een vroeg
stadium over na moeten denken bij het opmaken
van hun beleid. Zoals daar zijn discriminatiezaken.
Van vrouwen die geen hoofddoek mogen dragen
en mensen die onterecht niet worden bevorderd,
tot mensen die worden gediscrimineerd vanwege
huidskleur en vrouwen die mínder betaald krijgen
dan mannen in soortgelijke functies. Alles komt in
steeds grotere aantallen bij de rechtbank en com_
missie gelijke behandeling voorbij. De Blécourt:
'Het heeft me verbaasd hoe lang het heeft ge_

duurd voordat deze trend vanuit Amerika, via
Engeland, hier is aangeland. ln Amerika speelde dit
in 1994 al. Maar we gaan er de komende jaren
onherroepelijk veel mee te maken krijgen. Bedrij_
ven zullen zich moeten wapenen tegen dit soort
ontwikkelingen; er eerder over moeten nadenken,
zich beter moeten voorbereiden en het verankeren
in beleid.' Een andere trend is werkgeversaanspra_
kelijkheid. Denk aan RSl. Binnen haar eigen werk_
veld van de advocatuur voorziet ze de volgende
ontwikkeling. 'Bedrijven zullen ons niet alleen op
onze prijs beoordelen, maar ook op de omgang
met milieuzaken of liefdadigheid. Advocatenkan-
toren zullen zich ook steeds verder gaan specialise_
ren. Kijk alleen naar ons; we hebben een hele
grote praktijk in arbeidsrecht.,

Vrouwen
Krijgt het vak van arbeidsrecht haar volle passie.
minstens zo gepassioneerd kan ze worden wan_
neer het hoofdstuk vrouwen ter sprake komt. Sinds
een dik half jaar heeft ze dit thema omarmd. Doet
ze mee in netwerkgroepen als Woman On Top en
Woman On Board. Op dit vlak noemt ze zích zelÍs
een feministe. 'Normaliter ben ik niet zo'n vechter.
lk probeer in mijn praktijk zoveel mogelijk tot com_
promissen te komen. Overleg dus. Als het compro_

mis niet wordt bereikt ben ik niet voor de poes,
dan verander ik in een vechtende tijger.' Op het
gebied van vrouwen in de top. komt het vuur los.
Ze gaaï er spontaan harder van praten. ,Het 

is

ronduit teleurstellend hoe het gesteld is met vrou-
wen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven.
We zijn daar de laatste jaren nauwelijks iets in
opgeschoten. Vier procent van de top van het
Nederlandse bedrijfsleven is maar vrouw. Dat is
bedroevend. En ik zie ook geen verbetering., Deels
geeft ze zichzelÍ en haar seksegenoten de schuld.
'We laten gewoon niet vaak genoeg zien wat we
kunnen. We verstoppen ons op onze kamers zon_
der de buitenwereld te vertellen wat voor een
prachtige dingen we doen., Maar ook de mannelij_
ke collegat ontkomen niet aan de toorn van De
Blécourt. 'Er zijn nog zo veel vooroordelen. Er
wordt zo vaak voor vrouwen gedacht. Zo van:
"Laten we haar die zware klus maar niet geven,
want ze is zwanger of heeft net een kind gekre_
gen." Of haar kind is ziek, of of of.... Maar is er
misschien geen partneÍ die dat oplost? Mannen
moeten eens ophouden om voor ons te denken.
Mannen hebben ook nog altijd kloongedrag. Zien
graag iets van zichzelf terug in een opvolger of col_
lega. Zoeken iemand die op hen lijkt. Waarmee ze
kunnen lachen in de bar., Oké, er zijn kleine licht_
jes aan de horizon. De directeur van Greenpeace is
een vrouw Kluwer heeft een topvroury de orde
van advocaten heeft voor het eerst een vrouwelij_
ke deken en in de politiek worden steeds meer
vrouwen minister, staatssecretaris of kamerlid.
Maar dat is nog lang niet afdoende. De Blécourt:
'Pas als je 26 procent vertegenwoordiging hebt in
een raad van bestuur, dan heb je kritische massa.
Pas dan kun je het verschil gaan maken. Daar zijn
we nog ver van verwijderd. Een van de problemen
die ík zie, is dat vrouwen het na zeven/acht jaar
voor gezien houden. Dan zÍjn ze moe gevochten.
Dat laatste stapje moeten ze ook nog zetten. Het is
veelal bescheidenheid dat ze dat niet doen. Of het
geen kwestie van tijd is voordat vrouwen echt
doorbreken aan de top? lk denk het niet. Je moet
een beetje een kerel zijn. Vrouwen moeten wat
mannelijker worden, en mannen wat vrouwelijkel
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