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Bosselaar  &  Strengers  Advocaten  versterkt  focus  
  
Dé  legal  partner  in  Corporate  en  Real  Estate  voor  ondernemers  en  organisaties  in  de  sectoren  
Gezondheidszorg,  Vastgoed  &  Bouw  en  Agri  &  Food.  Dat  is  wie  Bosselaar  &  Strengers  wil  zijn.  
  
Om  optimaal  te  kunnen  leveren  wat  de  cliënten  van  vandaag  en  morgen  vragen  en  wat  zij  van  een  
hedendaags  advocatenkantoor  mogen  verwachten,  heeft  Bosselaar  &  Strengers  haar  focus  verder  
verscherpt.    
  
Al  langer  werd  ingezet  op  meer  gespecialiseerde  juridische  dienstverlening  en  is  het  ‘full  service  model’  
ingeruild  voor  een  steeds  specifieker  aanbod  van  rechtsgebieden  in  een  beperkt  aantal  sectoren.  Bosselaar  
&  Strengers  zet  nu  uitdrukkelijk  de  volgende  stap  naar  concentratie  en  verdieping,  zowel  in  rechtsgebieden  
als  in  sectoren  als  in  service.  
  
De  keuze  voor  versterking  van  de  focus  heeft  er  ook  toe  geleid  dat  Bosselaar  &  Strengers  in  goed  overleg  
afscheid  neemt  van  haar  insolventiesectie.  Een  beslissing  die  goed  samenvalt  met  de  wens  en  keuze  van  de  
betrokken  partner  Janina  Maduro  om  een  volgende  stap  in  haar  carrière  te  zetten.  Zij  zal  met  haar  sectie  per  
1  juli  a.s.  overstappen  naar  advocatenkantoor  Holla.    
  
Bosselaar  &  Strengers  verhuist  deze  zomer  binnen  Utrecht  naar  een  nieuw  kantoor,  dat  nog  meer  is  
ingericht  op  duurzaamheid,  digitalisering,  inspiratie  en  samenwerking  met  cliënten  en  met  elkaar.  Samen  
met  een  nieuw  logo  en  een  nieuwe  huisstijl  die  het  kantoor  alsdan  gaat  voeren  kan  de  nieuwe  koers  van  
Bosselaar  &  Strengers  niemand  nog  ontgaan.      
  
Voor  meer  informatie  in  verband  met  dit  persbericht:  
Katja  Smids,  Marketing  &  Communicatie,  k.smids@bs-advocaten.nl,  030  234  7  234  
Gerben  Bosma,  managing  partner,  g.bosma@bs-advocaten.nl,  tel.  030  234  7  234  
  
  
  
  
  
Nadere  toelichting  op  de  focus  
  
Met  de  focus  op  Corporate  en  Real  Estate  (ondernemingsrecht,  arbeidsrecht,  vastgoedrecht,  bouwrecht  en  
omgevingsrecht)  verdiept  Bosselaar  &  Strengers  haar  gespecialiseerde  kennis  en  ervaring  krachtig  op  de  
rechtsgebieden  die  de  kern  vormen  van  de  dagelijkse  werkelijkheid  van  haar  cliënten  en  relaties.  
  
Met  de  focus  op  de  sectoren  die  direct  te  maken  hebben  met  de  ‘primary  needs’  (gezondheid,  wonen/werken  
en  voedsel)  is  Bosselaar  &  Strengers  nog  krachtiger  verankerd  in  de  sectoren  waar  de  uitdagingen  van  de  
toekomst  wat  haar  betreft  het  grootst  zijn:  die  op  het  snijvlak  van  overheid  en  markt,  met  grote  belangen  en  
een  complexe  opgave  voor  ondernemers  en  voor  (semi)publieke  en  publiek-private  partijen,  die  vragen  om  
toekomstbestendige  juridische  structuren,  duurzame  samenwerkingen  en  creatieve  combinaties.  
  
Met  de  focus  op  de  advocaat  die  zo  nodig  ‘litigator’,  maar  op  de  eerste  plaats  vooral  ‘trusted  advisor’  en  
‘legal  architect’  is,  biedt  Bosselaar  &  Strengers  de  extra  dienstverlening  die  de  klant  graag  ziet.  Met  hun  
brede  kennis  van  zowel  de  sector  als  van  het  individuele  bedrijf  of  de  organisatie  weten  de  advocaten  van  
Bosselaar  &  Strengers  welke  structuren  en  afspraken  het  beste  bereiken  en  borgen  wat  de  klant  wil.  En  
vanuit  een  zorgvuldig  opgebouwde,  duurzame  en  betrokken  klantrelatie  kunnen  zij  heel  doeltreffend  
schakelen;;  pragmatisch  waar  dat  kan,  principieel  waar  dat  moet.    
  
  
  


