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Grenzeloos ondernemend

De laatste jaren heeft KienhuisHoving zich opnieuw uitgevonden. 
In 2016 ontwikkelde het zogenaamde KH Laboratorium, bemenst 
door jonge kantoorgenoten/niet-aandeelhouders, een blauwdruk 
voor het kantoor van de toekomst. Het resultaat, het pamflet 
‘Van droom naar werkelijkheid’, was sindsdien het referentiepunt 
bij de werving van veel, veelal jonge, medewerkers en vennoten. 
Zij namen de plaats in van de ‘founding fathers’ die tevreden 
kunnen terugzien op een succesvolle praktijk gedurende de laatste 
20 jaar. Kantoor blijft zich zeer bewust van haar Twentse ‘roots’ 
en koestert de combinatie van het ondernemerschap van 
Henk Kienhuis en het vakmanschap van Bouke Hoving.

Digitalisering maakt het mogelijk dat KienhuisHoving zich nog 
beter nestelt in de Duitse markt, waar kantoor van oudsher een 
solide positie heeft via het Diro-netwerk, een samenwerking 
met Duitse advocaten en notarissen. Maar ook in westelijke 
richting slaat KienhuisHoving de vleugels uit. Recentelijk werd het 
Utrechtse kantoor Holtman Notarissen overgenomen en zullen 
vanaf 2021 ook ervaren advocaten bouwrecht, vastgoedrecht 
en ondernemingsrecht vanuit Utrecht cliënten gaan bedienen. 
KienhuisHoving geeft zo gehoor aan Twentse cliënten voor wie 

Nederland het speelveld is. Kantoor is zo beter geëquipeerd om 
spin-off-bedrijven van Universiteit Twente en Saxion Hogescholen 
te begeleiden naar volwassenheid. Anno 2021 is de KH-jurist niet 
louter reactief meer maar denkt graag met de cliënt mee.

KienhuisHoving blijkt een sterk merk, ook in de personeelsmarkt. 
Talentvolle jonge mensen voor wie Twente te ver weg is kunnen in 
Utrecht bij KienhuisHoving terecht. En digitaal zullen zij connectie 
maken met de Enschedese collega’s, kennis uitwisselen en waar 
mogelijk samenwerken.  

Denkt KienhuisHoving anders dan voorheen? Ja, voor zover de 
juristen van KienhuisHoving zich nog meer bewust zijn dat zij 
kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van stad, regio 
én land. Doet KienhuisHoving anders? Met alles wat inmiddels in 
gang gezet is, moet het antwoord volmondig ja zijn. Zijn wij klaar? 
Nog lang niet, vooral omdat het onze ambitie is om in alle opzichten 
‘grenzeloos te ondernemen’!  \

Zoals 150 jaar geleden de Twentse textielindustrie gestimuleerd werd door de (overigens 
zelf gepromote) aanleg van spoorlijnen voor aanvoer van grondstoffen en afzet van gereed 
product, zo stimuleert vandaag de digitale revolutie de juridische dienstverlening van 
KienhuisHoving advocaten en notarissen. De digitalisering staat garant voor een snel en 
adequaat vraag- en antwoordspel tussen cliënt en jurist, tegen een redelijke prijs.

Frans Jozef van der Vaart is Managing partner van KienhuisHoving advocaten en notarissen.  
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