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Omslagartikel ledereen in de cloud 46
Door de revolutiein cloud computing gaan grote delen van uw leven online. De wereld

wordt sneller en efficiënter, voor consumenten en ondernemers ontstaan kansen. Elsevier

legt uit hoe het werkt - en watde gevnenzijn. Plus: de handigste cloud-programma's.
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spijkerharde firma, is gepokt en gemazeld in
reorganisaties en collectieve ontslagen en

heedt even maklcelijk op voor multinationals
als voor vakbonden en ondernemingsraden.

'Ik zie het punt niet. Het leuke van mijn
vakis mensenbij elkaarbrengen en oplossin-
gen bedenken die sociaal zijn en waannee
iedereen blij is. Duizend mensen ontslaan is
niet leuk voor duizend mensen, maar je kunt
ze wel helpen - met geld of begeleiding naar
een andere baan. Als een werkgever wil dat
het snel gaat, moet hij betalen. Moet het
goedkoop, dan duurt het langer, want mensen
moeten kunnen solliciteren. Ik moet van fo-
tografen meestal streng kijken, want ik ben
advocaat. Het is een vooroordeel waarvan ik
me nooit zo veel heb aangetrokken.'

Ze maakt zich zorgen. In 2014 heeft een

aantal wijzigingen in het ontslagrecht plaats.

Zo komt de maximale ontslagvergoeding op

75.000 euro te liggen en wordt de route naar

de kantonrechter wijwel afgesloten. Uit-
keringsinstantie U'WV gaat alle ontslagen,

ook de individuele, toetsen.

'Het UWV is prima uitgerust om collec-
tieve ontslagen te beoordelen. Ze kunnen er
jaanekeningen lezen en inschatten of er een

bedrijfseconomische noodzaak is. Maar om
ze nou ook over individuele ontslagen - van-
wege disfunctioneren of seksuele intimidatie

- te laten oordelen, dat vind ik een slecht
plan. Ik heb heel veel mensen bij het IIWV
gesproken en die hebben ook geen flauw idee
hoe ze datmoeten doen.

'De overheid gaat bedenken waaÍom
iemand ontslagen kan worden en maakt een

lijstje dat ze bij het UWV moeten afvinken.
Valt de beslissing negatief uit voor de werk-
nemer, dan kan die nog naar de kantonrech-

ter. Maar die mag ook alleen maar naar dat

lijstje kijken. Hij mag niet meer zijn eigen af-

wegingen maken en de omstandigheden mee

laten wegen. Dat is in strijd met de wet, die

bepaalt dat er hoor en wederhoor moet plaats-

hebben. En het doorbreekt de trias politica.
'Door het maximeren van de ontslagver-

goeding zullen er enorme ontslaggolven ko-
men. Daar kun je vergif op innemen. Ik voer
veel gesprekken met directies. Die zeggen

nu: we ontslaan zoveel mensen, meer kan

niet, want dat wordt te duur. Vanaf volgend
jaar is dat anders. Veel van mijn cliënten zijn
multinationals met een vestiging in Neder-

land. Het wordt veel goedkoper en dus mak-
kelijker om die bedrijven hier te sluiten. Dat
wil het kabinet niet, neem ik aan.

'lVaarom doen we dit ook alweer? Onder

meer om meer jongeren aan het werk te krij-
gen. Er komen zo veel ontslagen aan, dat dat

niet gaat lukken. Al die ouderen die worden
ontslagen, krijgen dan ook nog eens maxi-
maal 75.000 euro mee. Dat is onvoldoende

om een eigen bedrijfe te beginnen. En ko-
men die mensen nog aan de bak? Hoe willen
we dat allemaal voor elkaar krijgen?' r

'lk heb fl ink
last van
kloongedrag'
Ze vocht met succes voor een wet om meer vrouwen
aan de top te krijgen. Dat mannen eerder voor een man
l<tezen, begrijpt advocaat Miriam de BlécouÍt (48)
wel. 'Ik neem ook bijna alleen maar vrouwen aan.'

Ron Kosterman Foto's Marco Bakker

M ilffi ,':;'i::H,ï#'i*Y:' ;J.
I I I oragen ars een man. Dar eerste

klopt, dat tweede vereist uitleg. 'Ik kan op
mijn strepen staan, ik kan kachtig venvoor-
den wat ik wil en vind. Ik laat me niet opzij
zetten. Ik vertel over mijzelf en waarmee ik
bezig ben. Zeker dat laatste is niet vrouwen
eigen. Ze vinden dat tijdverspilling of zelfs
opschepperij. Maar dat is het natuurlijk niet.
Want als je het niet doet, weten mensen het
niet, kennen ze je niet en kom je niet verder.'

Ze is topadvocate en leidt mede de sectie

arbeidsrecht op het Amsterdamse kantoor
van Baker & McKenzie, 's werelds gootste
advocatenkantoor. Daar is ze ook bestuurslid,
partner en lid van de internationale diversi-
teitscommissie. De Blócourt maakt zich hard
voor de vrouwenzaak Niet dat ze zware shag

rookt, ze doet het met humor. Noem het

ook, dus laten we dat maar doen dan. Vervol-
gens denkt de man die tegenoverhan zit: dat
is niet echt een heel goede advocaat. Wat ik
van headhunters hoor, is dat er, ondanks alle
mooie woorden, nog steeds meer vraag is
naar mannen. Ze dtagentien keer een vrou\ry

voor, maaÍ tevergeefs. Dat vind ik vrij absurd.

Waarom dat is, weet ik niet. Dat interesseert
me ook niet zo. Het moet worden opgelost.

'Natuurlijk zijn er vrouwen die niet naar
de top willen. Maar voor vrouwen die dat wel
willen, blijft het lastig. Het is toch ook een

business casevoor een bedrijf? Ik heb bij ons

gezien dat er echt heel goede vrouwen na
acht jaar weggingen. Dat is kapitaalvernieti-
ging. Of bedrijven met meer vrouwen beter
presteren, weet ik niet. Een mix is goed. Een
man neemt risico, een vrouw onderzoekt.

'Ik begrijp het wel, Ik heb ook flink last
van kloongedrag. Ik neem bijna alleen maar
vrouwen aan. Van de 23 advocaten in onze
sectie zijn er 20 vrouw We hebben zes secre-

taresses en één secretariële
man, op wie ik heel trots ben.
Ik ben aan het inhalen op ons

kantoor. Eerst vrouwen aan-

nemen, daarna weer een man.
We zijn met onze sectie de

numrner één in Nederland. We
doen het zo slecht nog niet.'

De Blécourt laat niet los.
Worden die streefcijfers niet
gehaald binnen vijf jaar, dan
gaat ze pleiten voor een 'wette-
hjk vrouwenquotum. Zo'n
pleidooi lijkt wat tegenstrijdig
voor een succesvrouw. Er is
meer aan De Blécourt dat voor
enige verwarring zotgt. Ze
werkt voor een, als het moet,

woord 'streefcijfers', en ze be-
gint hiomfantelijk te bulderen:
keeg ze toch maar mooi voor
elkaar,. Ze is een van de initia-
tiefnemers van de pas inge-
voerde wet die maakt dat be-
drijven ernaaÍ moeten sheven
30 procent van de topposities
door vrouwen te laten bekle-
den. Waarom doet ze zoiets?

'Ik heb er ook last van ge-

had, Maarikheb me aangepast.

Op je shepen staan niet per se

mannelijk? Nou, in de zaken-
wereld wel. Mannen zeggen
wat ze willen, en zo gebeurt
het. Vrouwen denken eerder:
nou ja, op die manier kan het

WAAR?
RestauÍant lzakaya,
AmsteÍdam

WAT?
vooneenrcrrrr Tonijn in

Peruviaanse stijl op

toast en tempura van

mais
omrx Een glas sauvig-
non blanc, water en een

cappuccino

KASSA
€ Ê7 ,50

Ze studeerde civiel en

fiscaal recht in Leiden.

ln 1990 begon ze als
stagiair bij Baker &
McKenzie. Tien jaar la-

ter was ze partner. Ne-

venfuncties bij onder
meer de Female Cancer

Foundation, AÍbo Unie

en het Concertgebouw
Fonds. De Blécourt is

gehuwd en heeft zonen

van 18 en 15 jaar.
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