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Waldeck volgt Lambert Veelaal op, die met pensioen gaat.
wordt Waldeck opgevolgd door
van der Zwan, nu waarnemend
consulaire zaken op BuiZaken. Waldeck studeerrechten ln Leiden
deed bü de
de opleiding tolk/vertaler
waaïna
werkte bij de

herlciest
Van der Plas
synode van de Nederlandse HerKerk heeft dominee A. van
Plas uit Waddirxveen herkozen
voorzitter. Van der Plas (55) is
van de behoudende stroming in
kerk, de Gereformeerde Bond.
zit sinds maart vorig jaar de

voor. Ook vice-voorzitter J.
die ouderling-kerkvoogd

F. Pasveer (tweede
lid

en

rssor) werden herkozen als
het dagelijks bestuur.

'Søahid

muziekcollectie
Indonesische ex-president
Wahid (61) beklaagt
verlies van zijn Beetho.VVat

Wahid werd in juli

mij verdriet, is het vervan mijn collectie vart Beethoaldus Wahid tegen het Indonepersbureau Antara. Hij vindt
een functionaris van de presistaf hem zijn verzameling
kunnenmeegeven.

ENSEN

de Blécourt kent alle kanten van een

ontslagprocedure. Als advocate gespecialiseerd in reorganisatie- en

collectief ontslagrecht blj Baker &
McKenzie is zij de afgelopen jaren
bij diverse Nederlandse en internationale reorganisaties betrokken geweest.
'Zo'n groot proces is heel veelzijdig: je spreek met de vakorganisaties, de ondernemingsraad,je geeft
advies hoe het personeel te benaderen, je beoordeelt het persbericht.'
Ondanks de recente massaontslagen in het bedrijfsleven vindt De
Blécourt niet dat de Nederlandse
maatschappij harder is geworden.
'Het is wel geaccepteerder en be-

Overleg met de achterban is in de Nederlandse arbeidsverhoudingen heel ver doorgevoerd,
zeker in vergelijking met het buitenland. Maar het poldermodel heeft niet alles gladgestreken
aan de onderhandelingstafel, vindt Miriam de BlécourFWouterse, gespecialiseerd in reorganisat¡e- en collectief ontslagrecht bij Baker & McKenzie. 'Werkgevers vinden het nog steeds
moe¡l¡jk om met vakorganisaties aan tafel te gaan zitten.'
lands het poldermodel is. 'De adr-

terban wordt

grijpelijker geworden dat bedrij-

orde.

het slechter gaat met de economie.'
Volgens haar speelt er echter nog
een ander aspect mee. 'In Nederland zijn de mensen door het poldermodel gewend geraakt aan

Waar zit nog hetverschil als wetten en regels hetzelfde zijn voor elk
bedrijf.r De Blécourt: 'Hetverschil is
dat ieder bedrijfeen andere cultuur
heeft, en een andere omgang heeft

overleg. Meer dan in andere landen.'

met de ondernemingsraad of

Daarbij komt dat werknemers
vaak minder lang verbonden zijn
met het bedrijf dan in het verleden
en dat is merkbaarbij de onderhandelingen. 'Het komt nu niet veel
meer voor dat mensen binnen het
bedrijf dertig jaar hebben samengever-

Over de vrijwi[ige ontslagrege-

ling die was voorgesteld aan ABN

hetzichtverdwenen.'Maarhetblijft
altijd een emotionele ervaring, ook

Amro-medewerkers zegt ze: 'Het is
rhaìar ddwaag of het een wijwiltige
vertrekregeling is. De vrijwilligheid
is beperkt; als de groep het niet accepteert dan worden ze alsnog ontslagen.'De heftige reacties binnen
het bedrijf kwamen onverwactrt
hard aan. 'De vakorganisaties wfden dit om eens wat nieuws te pro-

dathet sledrt gaat

methetbedrijf.'

aan de

onderhandelingstafel.
Werkgevers vinden het nog steeds
moeilijk om met vakorganisaties
aan tafel te gaan zitten. Maar ik heb
nu voor het eerst meegemaakt dât
de vakorganisaties tegen ons zeiden: onderhandelen jullie het sociaal plan maar uit met de ondernemingsraad. Normaal geeft de or ad-

Naast aftloeüngsregelingen is er
voor de advocaten een rol als begeleider van integratieprocessen. De
Blécourt: 'Bij een proces als bijvoor-

beeld het in elkaar sdruiven van
Compaq en Digital speelt wat de
overblijvende juridische entiteit zal
zijn. Wat doe je met de dubbelfuncties, hoe sdruif je afdelingen in elkaar?'
Het over de grens kijken bij andere bedrijven leidt ook tot wisselwerklng. 'Zo hebben wij eens €€û so:
ciaal plan uit het buitenland overgenomen. Mensen kregen niet alleen
geld mee, ma¿¡r met een intern bemiddelingskantoor hebben we ooft
werknemers kunnen bemiddelen
naar een andere baan. Datwas toen
wij nieuw in Nederland.'
Nu wordt er een stock-optieplan

zijn dat de vakbonden het druk hebben en er wellicl¡t minder mensen
ter beschilking zijn voor dit soort
onderhandelingen.

ruiop-

plaatselijk
waareen zwarte domide natie gaatvoorhouden dat
is op pad naar het

optreden van de regering in
zich
is een foto, gemaakt door
Reed. Ondan}s de verzen van

Herman Gorter: 'ikheb

Bij heftige conflicten willen betrokkenen nog wel eens verkondigen dathetde managers ofdirecteuren human resources niets kan sche-

len dat er zoveel mensen uit moeten. De Blécourt bestrijdt dat idee.
'Sorfrmige directeuren bellen me
tien keerper dag op, dan heb ik direct emotioneel contact. Zij hebben
ook slapeloze nadrten. Soms moeten er ontslagen vallen, maar niemand vindt het leuk.'

De Blécourt studeerde

van een heerschap in driedemaatpaþ colbert
effenstropdas enbril,
overbuik & vest;
jt. Het is Doctor Benjamin
(63), bijna een kop 8rodan zun marsgenoten. Alle marzwarte schoenen, tiental-

Martin Luther King
,

beren, hebikgehoord.'

vies en zijn de onderhandelingen
met de vakorganisaties.'Een reden
hiervoor zou volgens haar kunnen

maart

lll een tweedelig, lidrter gr[is;
bovenste van de drie knoeen kostuumzonder
WILLEM DIJI(HUIS

civiel

redrt in Leiden, maar specÍaliseerde
zjdr later in ondernemings- en ontslagrecht.'Ikwas snel afgestudeerd.
Ikhad hetheel ergleukinlæiden en
wilde nog niet weg. Toen ben ik nog
fiscaal recht gaan studerer¡ dat
goed aansloot bd mijn B-opleiding.
Zo kwamdie studie op mijnweg.'
De Blécourt is afkomstig uit eén
medisdr milieu, waarveel over ziektes en oude mensen werd gesproken. Haa¡ werk in een verpleeghuis
tijdens haar studie maakte haar duidelijk dat zij niet gesctrikt was om in
de zorgsector te werken. 'Ik heb een
wij analytisúe geest en heb toen

l

hetwerk

schil.' De heftige conflicten tussen
werþevers en werknemers zijn uit

Toch heeft het Nederlandse over-

25

de

vakorganisaties. Ook de reden voor
ontslag verscÌìilt. En natuurlijk zijn
de mensen steeds anders.'Hoewel
ze soms aan de onderhandelingstafel mensen van de vakorganisaties
treft die ze al blj eerdere reorganisa.
ties heeft leren kermen. Meestal
hoort dat blj de prettige kanten van

legmodel niet alles gladgestreken

ATt¡hfi & F ÅATS

Nederland heel

leenkrachten die ingehuurd worden. In Amerika is dat nooit aan de

Ook de vakbonden zien dat in. In
die zin is mijn beroep veranderd nu

als mensenweten

in

goed geconsulteerd, waarbij iedereen wat zeggen mag. Dat is bij ons
heel ver doorgevoerd. Het is daarom belangrijk om dat goed uit.te
leggen aan .Arnerikanen.' Want de
Nederlandse ondernemingsraad
heeft ook iets te zeggen over de bonusstrucruur of de hoeveelheid in-

ven soms mensenmoeten ontslaan.

werk. Dat maakt een groot

)

Mirjan

de Blécourt:

'Sorrmige

bellen me tien keerper dagop.'

zelf

keert ze terug naar Amsterdam. 'Ik

kinderen heb.'
Ze ging na haar studie werken bij
Baker & McKenzie op de onderne-

kon nu ook Europese reorganisaties
begeleiden. Vanuit Nederland coördineerde ik bijvoorbeeld de reorganisaties bij Nortel, KPNQwest en
Compaq.'

erg moeilijk vinden, zeker nu ik

mingsrechæectie. ln de praktijk
merkte ze dat medezeggenschaps¡
rectrten alles.wat daarbä hoort haar
hetmeeste aansprak. Eind 1991 be;
gon ze met arbeidsreclit, waarin ze
zidr specialiseerde. Wat voor mij
het leuke isvan ditwerk, is de combinatie van het zakelijke en menselijke contact. Je leert een heel be.
drijf kennen, ook de commerciële

zelf bedaclrt dat ik redrten wilde

kant.'
Ze gaat een tijdje voor Baker &l
McKenzie in Engeland werken en is

studéren. Ik wilde later kinderrechterworden. Maar dat zou ik nu wel

bij een aantal internationale reorganisaties betrokften. Metdie ervaring

In deze tak van de advocatuur
heeft ze veel profijt van haar studie
fiscaal redrt en een voorsprong oP
de meeste andere advocaten omdat
ze geen moeite heeft met het lezen
van dewinst- en verliesrekening. De
Blécourt: 'Ik waag altijd door over
de cijfers en soûls komen we zo tot
andere dan de gekozen oplossingen.'
Zeheeft in haar werk meer met
de werkgevers dan met de werknemers te maken. De Blécoun: 'Ikheb
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dan vaker met onverwactrte situaties te maken omdat er meer partijen bij zijn betrokken. Dat maakt het
voor mij spannender. En uiteindelljk sta ik missdrien nog voor de
redrter als eenwerknemer zijn ontslag aanvecht.'
Todr doet ze heel af en toe nog
werk voof de werknemers. 'Dat is
heel leerzaam want dan zie je de andere'kant weer eens. Ik sdrijf oo.k
éénmaal per maand in Elsevieivanuit de kant van de werknemers. Dat
is goed voor de praktijk en op deze

manier houd ik ook m'n jurisprudentie bij.'
Door de grensoversdrijdende arbeidsconflicten die ze begeleidde,
weet ze ookuit ervaringhoe Neder-

voor een heel bedrijf bestudeerd
want ook daa¡ is in Nederland toestemming van de ondernemingsraadvoornodig. Een anderhot issue

i

.

is de besdrerming van de persoons-

gegeveru. Amerikaanse moederbe-

drijvenwillenvaak even een nieuw
artikel in een personeelsreglement
invoeren, maar daar is toestemming
van de orvoor nodig.

Maar waarom pil ze eigenläk
geen.kinderrechter rneer worden?
Een antwoord kan ze niet onmiddelllik geven. Iåter stuurt ze een e-'
mail: 'Het beroep van kinderrechter
vind ik nog steäds prachtig maar
recl¡ter zün lijk me een eenzaam
beroep. De advocatuur is dynamischer en je kunt een band met cliënten opbouwen. Bovendien lijk het
me toch moeilijk een oordéel te
moeten geven over kinderen.'
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