
Stad - Ze zijn op de kop af een 
jaar bij elkaar, de vier advocaten 
van Argus: Dorien Baas, Kristiaan 
Spoelstra, Suzan Özsaran en Miriam 
Flach. ‘We hebben samen een heel 
brede kennis en ervaring, maar 
we onderscheiden ons vooral door 
ons persoonlijke benadering’, zegt 
Dorien Baas. 

De vier advocaten komen bij 
verschil lende advocatenkantoren 
vandaan. ‘We kenden elkaar al een 
aantal jaren en we kwamen erach-
ter dat we dezelfde opvattingen 
hadden over hoe je de advocatuur 

bedrijft’, zegt Baas. ‘We zijn allemaal 
afkomstig van sociale kantoren, hier 
uit de stad, met jarenlange erva-
ring op gebied van pro deo-zaken’, 
zegt Kristiaan Spoelstra. ‘Dat soci-
ale hebben we ook meegenomen 
in dit kantoor, alleen zijn we wel 
zakelijker.’ 

Maatschappelijke bijdrage
‘Onze hulp gaat verder dan een dos-
sier doornemen en op de rechtszit-
ting verschijnen’, vult Baas aan. ‘We 
gaan altijd voor het hoogst haal-
bare.’

De advocaten willen graag hun 
bijdrage leveren aan de maatschap-
pij, zowel in hun werk als daarbui-
ten. Daar zetten ze zich actief voor 
in. Zo is Kristiaan Spoelstra lid van 
het College van Afgevaardigden van 
de Nederlandse Orde van Advocaten 
voor Noord-Nederland. Dorien Baas 
is onder meer lid van het advoca-
tengenootschap ‘Pro Excolendo de 
Iure Patrio’ en in haar vrije tijd is ze 
voorzitter van de buurtvereniging 
Peizermade.

De praktijk van Argus Advocaten 
staat er na een jaar goed bij. Met 
hun brede aanbod van rechtsgebie-
den en hun enthousiaste aanpak, 
weten cliënten hen goed te vinden. 
‘Ja, het gaat boven verwachting’, 
vertelt Spoelstra. ‘We zijn erg snel 
gegroeid en we hebben de praktijk 
goed op de rails staan, ook omdat 

ieder van ons van nature de rol pakt 
die bij hem of haar past.’
Iedere dinsdag houdt Argus 
Advocaten een inloopspreekuur 
voor juridische vragen, van 15:30 
tot 17:30 uur. Argus Advocaten, 
Praediniussingel 41, Stad. 
Telefoonnummer: 050 – 21 12 666. 
Website: www.argusadvocaten.nl.
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