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lS CHRIS ZEGERS EEN MULTI-TALENT?Hijheertvele
talenten, maar zingen? Nee!
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er steeds meer vrouwen in
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advocatuur werken, worden de advoca
tenkantoren nog altLld voor het overgrote

deel gelerd door mannen De vrouwen
dre het wel

tot partner hebben geschopt
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biijft groeien,

m.aar ze komen

lere management terecht, hoe
teit van de advocatuur oP de lar
nog gewaarborgd blijven? Wat
i

vrouwen niet zo gemakkelijk to

:

t-oetreden? En wat voor voorc
behalen wanneer vrouwen mer

worden door te groeien in hun
het kantoor?

{

De problemen waarover deze'
gesproken, zijn niet onbekend
Twee jaar geleden

is een inft

voor vrouwelijke Partners vari
vocatenkantoren oPgericht, t
Ronde Tafel voor Vrouwen in
Eens

in

Nederland juich-

de eerste vrouwelijke algemeen deken ooit. Unger's benoe-

tot de maatschap. Als van die tien procent ook

ten en masse toen in juli 2005

ming past in de trend van feminisering die in de advocatuur

nog eens negentig procent man is, hoe klein
is dan de kans dat je als vrouw partner wordt?
We merken dat de uitstroom van vrouwen het
grootst is in de laatste fase als medewerker, vlak
voordat ze doorstomen naar het partnerschap.

Advocaten

Els Unger

tot

algemeen deken
van de Orde van Advocaten werd
benoemd. In de halve eeuw die de
landelijke Orde bestaat, is Unger

gaande is. Ze heeft dan ook de vraag om meer aandacht
de positie van de vrouw

voor

in de advocatuur tot speerpunt van

haar beleid gemaakt. En niet voor niets.
De

feminisering van de advocatuur is een feit. Van de rechtenstudenten is op dit moment 57 procent vrouw. Lag tien jaar geleden

de man-wouw verhouding

in

de

advocatuur no g op 7:3, tegenwoor-

dig is dat 6:4, wat een toename is
vanL0To en die tendens zet gestaag

door. Behalve op het topniveau,
want van de partners van grote
advocatenkantoren is nog bijna ne-

s+ Solomé

N/arry de Gaay
Fortnra n:

gentig procent man. En dat is reden

'Alleen vrouwen
kunnen de
continuiteit van
een maatschap
waarborgen'

deel van de advocaten.

tot ongerustheid, vindt

een groot

Er is door de kantoren geïnvesteerd in die vrou-

wen, dus wat is er aan hand? Kantoren móeten

hun best gaan doen deze advocates binnen te
houden, alleen al om de continuïteit van de
maatschappen te waarborgen.'Aan het woord
is Marry de Gaay Fortman, als managing partner bij Houthoff Buruma een van de wouwen
die wél tot partner wist door te groeien. Samen
met collega-partners Mirjam de Blécourt, Lokke Moerel en Hermine Voirte praat ze op een
druilerige woensdagmiddag over het probleem
van het tekort aan vrouwen in de top van de advocatuur.

Continuiteit
'Slechts tien procent van de ad-

vocaten treedt uiteindelijk toe

Met haar constatering raakt De Gaay Fortman
de kern van een groeiend probleem in de advocatuur: als het aantal vrouwelijke advocaten

in de zoveel tiid komen

gers bijeen om te Praten ove'
advocates. MarrY de GaaY Fort

met Mirjam de Blécourt, Partr
bestuur van Baker & McKenzi'

richters van dit netwerk' De B'
niet onze bedoeling een stand
te richten, we wilden een oi
waarin wordt ge?taàt over de
wen in de advocatuur, om die
te houden en te verbeteren''

Stroomversnelling
De Ronde Tafel voor Vrouw'
tuur bestaat uit een steeds w
z

stelling. De bijeenkomsten
vrouwelijke Partneís uit ver
t
bieden, met niet meer dan
één kantoor Per bijeenkoms
partner bij De Brauw Blacks
dir
was spreker oP een van
die
'Het is leuk om vrouwen
ties zitten te leren kennen'
te
len en om van gedachten

ADVOCA/\T

VROIIY/tN

BUSINESS

'De combinatie van mannen
en vrouwen is altud sterker,
ze houden elkaar sc herp'
blijft groeien, maar ze komen niet in het hogere management terecht, hoe kan de kwaliteit van de advocatuur op de lange termijn dan
nog gewaarborgd blijven? Wat is de reden dat
vrouwen niet zo gemakkelijk tot de maatschap

toetreden? En wat voor voordelen zíjn er te

hebben gemerkt dat sinds de eerste bijeenkomst, inmiddels

het kantoor?

al ruim twee jaar geleden, het bewustzijn op de kantoren
dat vrouwen in hun carrière gestimuleerd moeten worden
in een stroomversnelling is geraakt. Er is sindsdien al heel
veel veranderd.'

De problemen waarover deze middag wordt
gesproken, zijn niet onbekend voor de dames.
Twee jaar geleden is een informeel netwerk

De verandering waar De Blécourt het over heeft,

behalen wanneer vrouwen meer gestimuleerd
worden door te groeien in hun carrière binnen

'die tien procent ook

werk. Tot nu toe is het een vrij kleine groep vrouwen die
het tot een partnerfunctie heeft weten te schoppen, en die
kennen elkaar niet als ze niet op hetzelfde rechtsgebied
werkzaam zíjn.'De Blécourt vult aan: 'Het aardige is dat we

voor vrouwelijke partners van de grotere advocatenkantoren opgericht, de zogenoemde
Ronde Tafel voor Vrouwen in de Advocatuur.
Eens in de zoveel tijd komen deze carrièrejagers bijeen om te praten over de positie van
advocates. Marry de Gaay Fortman was samen
met Mirjam de Blécourt, partner en lid van het
restuur van Baker & McKenzie, een van de op-

Cultuurverschuiving

bijvoorbeeld lange tijd geaarzelà om mensen parttime te
laten werken. Nu blijkt dat juist parttimers eigenlijk altijd
overperformen. In feite komt het dus de werkeffrciëntie ten

meer heeft om partner te worden.'Vo0te: 'Dat herken ik zeker.

goede als je je personeel

Vroeger was de advocatuur een echt mannenbolwerk. Tegen-

Kantoren móeten
advocates binnen te

wen in de advocatuur, om die goed in de gaten
i:'houden en te verbeteren.'

woordig is voor iedereen, zowel voor mannen als voor vrouwen, de tijdsdruk groter, omdat ook mannen zich meer met
de zorgtaken van het gezin bezighouden. Ik denk dat een

continuiteit van

de

rgen.' Aan het woord

Stroomversnelling

is er dus lang

kantoor daardoor moeilijker te runnen is. Alles moet veel
helderder geregeld zijn; verantwoordelijkheden móeten dui-

De Ronde Tafel voor Vrouwen in de Advocat rur bestaat uit een steeds wisselende samen-

delijk aan bepaalde personen worden toegewezen. Dat komt
de efficiëntie ten goede.' Moerel: 'En dat niet alleen. Ik heb

het idee dat vrouwen die kinderen hebben en toch fulltime
werken, er echt voor kiezen om te werken en niet hun tijd

de ad-

stelling. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor
vrouwelijke partners uit verschillende vakgebieden, met niet meer dan twee partners van
één kantoor per bijeenkomst. Lokke Moerel,
partner bij De Brauw Blackstone Westbroek,
was spreker op een van die bijeenkomsten:
'Liet is leuk om vrouwen die op dezelfde posities zitten te leren kennen, om kennis te de-

rrouwelijke advocaten

Ien en om van gedachten te wisselen over ons

n, als managing parteen van de wouwen

ror te groeien. Sarr':n
iam de Blécourt, Lokbrlte praat ze op eefi
:ag over

het probleem

:n in de top van de ad,akt De Gaay Fortman
.d probleem

in

een

men er al snel van uit dat ze wel
veel tild met haar kind zal willen
doorbrengen en dus geen ambitie

in

:vaarin wordt gepraat over de positie van vrou-

Ld?

Moerel reageert: 'De oorzaak dat
vrouwen niet snel partner worden
zit 'm volgens mij in de heersen-

een concrete toename van het aantal wouwen aan de
top. De Blécourt doelt op een cultuurverschuiving die langzaam maar zeker plaatsvindt in de advocatuur. 'Men heeft

zeer

te richten, we wilden een omgeving creëren

medewerker, vlak

ders dan voor vrouwen.' Lokke

de vooronderstellingen. Als

het partnerschair.
rvesteerd in die vrou-

a1s

Lar

gediscrimineerd

vrouw een kind krijgt, dan gaat

richters van dit netwerk. De B1écourt: 'Het was
tiet onze bedoeling een standaard netwerk op

om van vrouwen hei

niet openlijk

binnen de advocatuur. Er worden
hoge eisen gesteld aan partners,
en die zijn voor mannen niet an-

ligt niet zo-

parttime laat werken. Díe aarzelíng
niet lrreer zo erg als enige jaren geleden.'
De Blécourt ziet een groot voordeel in die langzame cultuurverschuiving. 'Ik zie een professionalisering van het beroep.

man is, hoe klein
rouw partner wordt?
Lt

zen plafond willen we niet echt
meer spreken; er wordt beslist

willen verdoen met gezellige kletspraatjes. En ook dat heeft
een effrciëntere werkwijze tot gevolg.'

Blinde vlek
Hermine VoÍrte, partner bij Loyens & Loeff, heeft ook een
aantal bijeenkomsten van de Ronde Tafel bíjgewoond. Zíj

herkent de cultuurverschuiving in haar vak: 'Van een gla-

l\lirjam De Biécourt:
'Als je personeel

parttime laat werken,
komt dat de werkefÍiciëntie ten goedeJ
Solomé ss

No t).C' even eduld, en de
ct el kheid
Ie we nastreven
U
R omt er echt.'
o

mannen, en die denken vanuit een mannenPersPectief. Als
vrouw moet je eerst je leiderschapskwaliteiten tonen voordat je het vertrouwen krijgt dat je eventueel geschikt bent
als partner, terwijl bij een man dat vertrouwen er al is. Uit
onderzoek is gebleken dat als je een maatschap hebt die aIleen uit mannen bestaat, de prestaties altijd minder zullen
zijn, alzijnde heren nog zo goed in hun werk, dan wanneer

er ook vrouwen in de maatschap zitten. Vrouwen denken
anders dan mannen. De combinatie van mannen en vrouwen is dan ook altijd sterker, ze houden elkaar scherp en

Hermine VoCtte:

'Maatschappen vullen
te vaak in wat een
vrouw zou willen, in
plaats van dat hen zelf
te vragenl

vanuit
de maatschap te veel wordt nageSoms heb ik het idee dat er

dacht over wat een vrouw zou willen, in plaats van dat dat aan de

wouw zelf wordt gevraagd.'
Een fenomeen waar Moerel erg
op hamert, is de blinde vlek die
ontstaat wanneer de maatschaP
alleen uit mannen bestaat. 'Vrou-

wen ondervinden van oudsher
een achterstand als ze carrière willen riraken binnen de advocatuur.
Vanuit het mannenbolwerk dat

het beroep vroeger was, wordt het
management gedomineerd door

se Solomé

vullen elkaar aan.'
Volgens Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering en gastspreker bij de Ronde Tafel,
verandert een bedrijfscultuur pas merkbaar in een feminiene richting wanneer minimaal twintig procent van het
management uit vrouwen bestaat. De Blécourt: 'Wat dat
betreft valt er dus nog heel wat te verbeteren in ons vak.
Maar ik zie de toekomst wel vol vertrouwen tegemoet. De
advocatuur is op het moment op diversiteit gericht. Er
wordt erg gelet op èen gevarieerde samenstelling van het
management; alle minderheidsgroeperingen moeten erin
vertegenwoordigd zijn. Ons kantoor werkt wereldwijd,
en we hebben veel Amerikaanse cliënten. De
eerste twee vragen die worden gesteld zijn
altiid dezelfde: 'doen jullie aan diversificatie'
en 'doen jullie aan liefdadigheid'. Als je daar
niet bevestigend op kunt antwoorden, ben je
de cliènt bij voorbaat al kwijt. Ik zie het er van

juridisch gebied, heeft onlangs het Female Development Program opgestart. De Gaay Fortman: 'Dit programma biedt vrouwen die het in
zich hebben om partner te worden, handvatten om zich in een door mannen gedomineerde
maatschap te kunnen handhaven. De wouwen

krijgen een mentor bijvtre ze hun hart kunnen
luchten. Natuurlijk laat je je zwakke kanten,
ergernissen of onzekerheden niet zien op kantoor, maar het kan heel nuttig zijn als je met
je wagen of irritaties even bij iemand terecht
kunt die je er niet direct op afrekent en die je er
zelfs bij kan steunen. Erg leuk, en helaas heel
hard nodig.'
Hoewel er nog veel moet veranderen gaat het
beslist de goede kant op in advocatenland,
dat is de algehele conclusie die de gespreks-

partners kunnen trekken. De Blécourt: 'Kijk
maar naar het verschil tussen hoe het nu is
en hoe het tien jaar geleden was. Nog even
geduld, en de gelijkheid die we nastreven
komt er echt.'O

komen dat deze ontwikkeling zich ook in Ne-

derland door zal zetten. In de toekomst zullen de kantoren zich wel móeten gaan richten
op de carrières van de dames, anders krijgen
ze geen cliënten meer.'

Mentor
lijkt het de goede kant op te
juridische
opleidingen, het instigaan. OSR
In

de praktijk

tuut dat postacademische scholing verzorgt op

Marry de Gaay
Fortman:
Alleen vrouwen
kunnen de
continuiteit van
een maatschap
waarborgen'
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