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Nysingh is thuis bij organisaties die Nederland vormen. Ondernemingen, 
overheid, zorg- en onderwijsinstellingen en organisaties in de 
verzekeringsbranche. Nysingh is te vinden in het oudste en mooiste 
deel van Utrecht, aan de Maliebaan. Hier heeft heeft Nysingh álles onder 
één dak. Marjolijn van Deventer, advocaat arbeidsrecht en mediator bij 
Nysingh neemt haar relaties graag mee naar de lokale voetbaltrots.

Nysingh (spreek uit: Nie-sing) Advocaten en Notarissen kan bogen 
op een rijke historie, van meer dan 100 jaar. Het is echter een modern 
kantoor, dat niet voor niets in de top 20 van de beste advocatenkantoren 
van Nederland staat. De kracht schuilt hem onder andere in de 
combinatie van advocaten en notarissen, twee beroepsgroepen die 
hier van oudsher bij elkaar werken en daardoor uitermate korte lijnen 
met elkaar hebben. Naast locaties in Zwolle en Arnhem huist Nysingh 
inmiddels ook alweer 5 jaar in haar moderne kantoor in Utrecht. “Dat 
was een mooie stap richting Randstad”, vertelt Marjolijn van Deventer. 
“Bovendien is het een flexibele uitvalsbasis  voor onze andere locaties.” 
Er zijn aan de Maliebaan 83 advocaten en notarissen werkzaam, bijna 

één-derde van de in totaal 110 legal professionals die voor Nysingh 
werken. Zelf is van Deventer sparringpartner voor ondernemers bij 
allerlei arbeidsrechtelijke vraagstukken. Pragmatisch, oplossingsgericht 
en flexibel. Goed personeel vinden, vasthouden en daarnaast een 
inspirerende, gezonde werkomgeving bieden en zelf de regie houden. Ga 
er maar eens aan staan in deze uitdagende tijden.”

Mensenwerk
De klanten waarvoor de advocaten en notarissen actief zijn, zijn 
gevarieerd: van ondernemers tot overheden, van onderwijs- tot 
zorgorganisaties. “Naast de grotere organisaties waar we voor werken, 
werken we ook graag in de regio”, licht van Deventer toe. “Wat wij doen is 
mensenwerk, juridische ondersteuning. Wij zijn heel erg geïnteresseerd 
in hoe een onderneming in elkaar steekt, gaan graag op bezoek bij onze 
klanten. Het is goed om elkaar te kennen, maar ook elkaars bedrijf, zodat 
je weet waar je staat, wat je doet. Wij zijn aldoor in beweging, staan 
midden in de wereld en zorgen dat we altijd weten waar we ondernemers 
mee kunnen helpen.”

FC Utrecht
In die wereld heeft ook FC Utrecht een plek waar Nysingh als één van 
de eerste advocaten- en notariskantoren lid werd van de Businessclub. 
“Een heel vriendelijke en open organisatie, perfect georganiseerd 
en enorm divers ook, met de Utrechtse humor en mentaliteit”, weet 
voetballiefhebber van Deventer. “We  weten elkaar daar te vinden, helpen 
elkaar waar we kunnen. Wij zijn een juridisch kundige, betrouwbare 
partner en daarnaast óók oprecht maatschappelijk geïnteresseerd.” In 
de Executive Lounge van Stadion Galgenwaard wordt regelmatig volop 
genoten, van de sport en van de contacten.
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 Ook thuis 
bij FC Utrecht
‘Thuis in jouw wereld’. Het 
is het alleszeggende motto op 
de website van Nysingh Advocaten 
en Notarissen. Hét full service 
kantoor, met de roots in het oosten 
van het land. 
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