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Marjon Bosma, advocaat en mediator

HET MAG
TEGENWOORDIG
WAT INFORMELER
‘Nee hoor, een aanzienlijk burger ben ik helemaal niet’,
vindt Marjon Bosma (52). ‘Ook wij moeten als
dienstverlener het vertrouwen en respect van de klant
verdienen.’
Marjon is sinds 1993 advocaat, eerst binnen een
middelgroot regionaal advocatenkantoor waar ze zich
opwerkte van secretaresse tot advocaat en medevennoot.
Sinds 2011 heeft ze haar eigen Zwolse advocatenkantoor,
met de focus op haar specialisatie arbeidsrecht. Daarnaast is
ze sinds drie jaar MfN-geregistreerd mediator en richt ze
zich op arbeidskwesties en andere zakelijke conflicten.
‘Momenteel voer ik met drie Zwolse rechters en twee
Zwolse mediators een experiment uit om ook lopende
handels- en kantonprocedures via mediation op te lossen.
Het bespaart de partijen geld, tijd, energie, en een
wederzijdse zelf gekozen oplossing wordt beter gedragen.’
Voor Marjon is een procedure het ultimum remedium. Ook
als advocaat is haar streven om de zaak praktisch en buiten
de rechter om op te lossen. ‘Maar als het toch tot een
proces moet komen, dan ga ik voor de overwinning!’, aldus
Marjon. ‘Mijn werk als advocaat is daarnaast ook preventief
van aard: hoe voorkom je dat er überhaupt problemen
ontstaan of verder escaleren?’
‘Brieven schrijf ik nog zelden’, nuanceert Marjon het
beeld van de advocatuur. ‘Ik communiceer vooral via
mail en mijn klanten en ik tutoyeren elkaar. En ook
wordt minder vaak een toga gedragen tijdens
zittingen bij het kantongerecht. Het mag
tegenwoordig wat informeler.’ Waar het vroeger, in
de tijd van de ‘echte’ notabelen, not done was om
jezelf als advocaat te promoten, is dat ook veranderd.
‘Ik ben lid van netwerkclubs, ben jarenlang voorzitter
geweest van de Zwolse Kring van Ondernemers, en
ontmoet graag andere ondernemers om voeling te
houden met de praktijk. Er zijn vele rechtshulpverleners
zoals rechtsbijstandsverzekeraars. Toch ervaar ik vaak dat
men voor mij als advocaat kiest. Daarin onderscheiden we
ons blijkbaar toch qua aanpak en vooral vertrouwen.’
www.marjonbosma.nl
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‘Een procedure is het
ultimum remedium, het
laatste middel.’
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