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Netwerk Aanval op het glazen plafond

Meer vrouwelflke advocaten aan de top
de' len, hoofd beleidsontwikkeling bij
giste- de Nederlandse OrdevanAdvocaten
vanwou- en Els Ungeq, oud-deken van de orde
wenindeadvocaiuurtebespreken. zette zehet internationale netwerk
Zewillendoorhetoprichtenvan .., op.
een internationaal netwerkmeer Al in 2004 werd een Nederlandse
- Ronde Tafel voor wouwen in de ad-'
aandacht wagen voor diversiteit in
Vrouwelijketopadvocaten uit
hele Europese Unie kwamen
ren samen om de positiè

deleidingvari-advocatenkantoren. vocatuur opgericht. In dat jaar bleek
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wouwen en manneir, beter ienderen.
Het onderzoek is dit jaar herhaald,
en wees hezelfde uit. De Blécourt:

'Bovendienreagerendiëntenerposiaan bij het Barbizon Palace in
sterdam. Op hun hogeàakken lopen tief op. Het voordeel komt dus van
zedeTopernaardeingangvanhetho- twee kanterri
telopomdemeetíngvuráuemiddag Het liikt erop dat de advocatuur
voorttezetten. De28 deelnemers aan niet meeromwouwen heen kan. De
de Internatioftal Round Thble, een net- advocatenmarkt groeit jaarliiks met 6
werk opgericht door én voorwouwe- procent het aantal studenten neemt
lifketopadvocaten, pratenmetelkaar af..En 67 procentvan de mensen die
over het verbeteren van de carrière- nog rechten gaan studeren, is vrouw
'Het is steeds moeilijkervoor adperspectieven voor wouwen in
advocatuur. Zojuisthebben alle deel- vocatenkantoren om talentvolle me-

de

nemers een verklaring ondertekend dewerkersaanzichtebinden',verielt

metdeinhoud:eencultuuromslagin Unger. 'Het is belangrijk om ook
de advocatuur te bewerkstelligen

ten

wouwen te stimuleren door te groei-

gu.nstevan carrièreperspectievenvan ennaardetopl Ungermaaktezich in
haar periode als deken van de Neder-

wouwen.

Een

internationaalvrouwennetwerk moetvoor een cultuuromslagin de advocatuurgaan zorgen.

'Doorditnetwerkoptezettenwil- landse Orde van Advocaten sterk

len we aandacht vragen voor meer
diversiteit in de besturen van advocatenkantoren in heel Europa. Want er
valt nog heel wat te verbeteren', vertelt Marry de Gaay FoÍman, initia- '
tiefneemster en partner bij advoca-

voor diversiteit.'En sinds mijn aantreden in 2005 is er met name op het
gebied van bewustwording een hoop
veranderdj Maar nog steeds uit zió
dat niet in grote aantallen wouwen
aan de top. Hoewel de Nederlandse
versievan de RondeTafel inmiddels

tenkantoor Houthoff Buruma. Samen met Mirjam de Blécourt, partner wel al enige vnrchten heeft afgewor-

bii Baker&McKenzie, Ankvan Eeke- pen.

leren onderhandelen, opvallen, en
allerhande andere vaardigheden die

wouwen in de raden van bestuur. Het
programma loopt nu een-jaarl
Al met al komt Nederland er niet
heel sleót van af in vergelijking met
andere Europese landen. Het peÍcen-

bijdragen aan een succesvolle carrière. Ank van Eekelen: 'Dat heeft tot
nog toe geresulteerd in twee benoe-

tagevÍouwenin debesturenversdrilt
met twaalf in Nederland niet van de
overige landen. Maar initiati evenío-

mingen en twee nominaties voor

alshf Fe male D eu elopment

Een van de resultaten is het Female
Development Programm. Advocates

krijgen een mentor toegewezen en

Pro gramme
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heb je alleen nog maarhier. De deelnemers aan de Intemational Round
Table gaan nu kiiken ofze een dergelijk programma ook in hun land kunnen invoeren. Hetplan is dateens per
jaar dewouwen bij elkaarblijvenkomen. De Blécourt: 'En zo hopen we

een cultuuromslag te kunnen makeni o

