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V.l.n.r.: Tom Pool, Laurens Vermeulen, Jolanda Vreugdenhil,
Nelleke Jans en Robert Shenouda.

KienhuisHoving blijft
inzetten op groei

ondernemingsrecht richt Nelleke zich
ook op innovatieve markten waaronder
blockchain. “In mijn vakgebied komt mijn
oplossingsgerichte instelling mij goed van

KienhuisHoving advocaten en notarissen blijft inzetten op groei. Naast de
vestiging in Enschede is afgelopen jaar ook een kantoor in Utrecht geopend.
Daarnaast zijn er de afgelopen tijd vier senior advocaten aan het team
toegevoegd en hebben vijf jonge advocaten onlangs hun beroepsopleiding
van de advocatuur afgerond. Zij stellen zich graag aan u voor!

pas. Mijn doel is om me op het gebied van
ondernemingsrecht en blockchain verder
te specialiseren en te blijven groeien als
persoon en als professionele advocaat.”
Jolanda Vreugdenhil is 33 jaar en woont
in Hardenberg. Na haar studie is ze begonnen
bij een klein kantoor om vervolgens de
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Tom Pool, Laurens Vermeulen,

heb gekozen, omdat het in mij zit om voor

overstap te maken naar KienhuisHoving als

Nelleke Jans, Jolanda Vreugdenhil en

anderen op te komen.”

advocaat herstructurering en insol-

Robert Shenouda hebben onlangs hun

De 31-jarige Laurens Vermeulen is na zijn

ventierecht en als curator. “Ik kan nu

beroepsopleiding tot advocaat afgerond.

studie rechten bij KienhuisHoving begon-

de diepte in en me op het gebied van

De reden dat zij hun carrière voortzetten bij

nen. “Reden om voor KienhuisHoving te

faillissementen verder specialiseren. Het

KienhuisHoving heeft een gemene deler: de

kiezen is de goede sfeer op kantoor en de

is een divers vakgebied waarbij je moet

professionele organisatie en de mogelijkheden

mooie cliënten die wij mogen bedienen. Als

zoeken naar de balans tussen juridisch

die er worden geboden.

advocaat bouw- en aanbestedingsrecht

complexe vraagstukken en praktische zaken

Tom Pool, 29 jaar en woonachtig in

ben ik gedreven en ambitieus, waarbij het de

die opgelost moeten worden. Daarbij ga

Enschede, startte aanvankelijk op de sectie

kunst is om zowel juridische als praktische op-

ik altijd voor resultaat, gedreven door mijn

intellectueel eigendom, maar is nu werk-

lossingen te bieden aan de cliënt. Mijn ambitie

kennis en doorzettingsvermogen.”

zaam als advocaat ondernemingsrecht.

is om samen met mijn collega’s de bouw- en

De 32-jarige in Almelo opgegroeide en

“Het mooie aan een groot kantoor is dat je

aanbestedingspraktijk verder uit te bouwen.”

woonachtige Robert Shenouda: “Ik ben

de mogelijkheid hebt om op specialistisch

Nelleke Jans, 28 jaar en woonachtig in

over het algemeen ontspannen en kan

niveau bij meerdere rechtsgebieden betrok-

Hengelo, is na haar studie bij Kienhuis-

daardoor goed overzicht bewaren. Dat komt

ken te zijn. Ondernemingsrecht heeft me

Hoving begonnen als advocaat onder-

goed van pas in mijn functie als advocaat

altijd aangesproken, misschien wel omdat

nemingsrecht en banking & finance.

herstructurering en insolventierecht

ik zelf een ondernemend type ben. Ik stop

Nelleke is enthousiast, betrokken en een

en als (waarnemend) curator. Nadat ik

niet voordat ik mijn doel heb bereikt. Daarbij

echt mensen-mens. Het belang van de

bijna zeven jaar bij de rechtbank in Almelo

komt dat ik bewust voor de advocatuur

cliënt staat altijd voorop. Naast het

heb gewerkt ben ik in eind 2016 begon-
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V.l.n.r.: Mark Huizenga, Ingrid Warfman, Tom Profijt, Imke Lintsen.

nen bij een advocatenkantoor in Almelo.

bergen en wonend in Enschede, is ook

Imke Lintsen is 31 jaar en woont in Haaks-

In november vorig jaar heb ik de overstap

opnieuw ingestapt bij KienhuisHoving, nadat

bergen. Zij maakte per 1 mei de overstap

gemaakt naar KienhuisHoving en ik heb hier

ze er van 1998 tot 2018 ook had gewerkt. “Ik

van de wetenschap naar de advocatuur,

mijn stageperiode voltooid. Hier kan ik me

ben twee keer gevraagd en twee keer heb ik

maar blijft voor één dag in de week

verder verdiepen in het insolventierecht, een

enthousiast ‘ja’ gezegd. KienhuisHoving is in

werkzaam als docent arbeidsrecht aan de

afwisselend vakgebied waar snel geschakeld

mijn ogen namelijk het mooiste kantoor van

Radboud Universiteit in Nijmegen. “Door mijn

moet worden.”

Twente, vanwege de mensen, de cliënten, de

promotieonderzoek heb ik veel kennis opge-

mogelijkheid tot samenwerken en sparren,

daan op het gebied van het arbeidsrecht in

Ook nieuwkomers Mark Huizenga, Ingrid

de waardering die je krijgt, de gezelligheid

relatie tot (overheids-)aanbestedingen.

Warfman, Imke Lintsen en Tom Profijt

en vanwege het feit dat alles goed geregeld

Ik zie het als een uitdaging om die kennis in de

waarderen de kansen en mogelijkheden die

is. Mijn specifieke toegevoegde waarde voor

praktijk te brengen. Het is gaaf dat Kienhuis-

KienhuisHoving hun biedt. Teruggekomen

KienhuisHoving is dat ik Duitse cliënten kan

Hoving het mogelijk maakt en stimuleert om

bij KienhuisHoving, na vijf jaar onder meer

bedienen in hun eigen taal en expertise bezit

de praktijk met de wetenschap te verbinden.

ervaring te hebben opgedaan in de internati-

met betrekking tot het grensoverschrijdende

Het één versterkt het ander.”

onale advocatuur, is de 34-jarige, geboren en

rechtsverkeer tussen Nederland en Duitsland.

getogen Hengeloër Mark Huizenga,

Ik heb het hier, opnieuw, prima naar mijn zin.”

advocaat ondernemings- en handels-

Tom Profijt, 32 jaar en geboren en geto-

recht. “Ik houd me met name bezig met

gen in Wierden, is sinds 1 mei van dit jaar

fusies en overnames, een breed vakgebied

werkzaam bij KienhuisHoving als advocaat

waarbij verschillende rechtsgebieden, zoals

arbeidsrecht. “Arbeidsrecht is overal. Het

bijvoorbeeld arbeidsrecht en huurrecht,

maakt een wezenlijk onderdeel uit van het

ook regelmatig om de hoek komen kijken.

dagelijks leven. Deze maatschappelijke rele-

Samenwerking met mijn collega’s is daarbij

vantie van het vakgebied spreekt mij erg aan.

onmisbaar, waarbij wij in multidisciplinaire

In alle branches kan ik als arbeidsrechtadvo-

teams samenwerken. Dat geeft een dyna-

caat toegevoegde waarde leveren. De keuze

miek die veel energie oplevert. KienhuisHoving

voor KienhuisHoving is een heel bewuste.

biedt mij volop kansen, zowel professioneel

KienHuisHoving is een professionele organi-

als in mijn persoonlijke ontwikkeling. Het voelt

satie met een fijne dynamiek. Daarnaast is

als thuiskomen.”

alles in huis voor een optimale dienstverlening

Ingrid Warfman, advocaat arbeids-

op het hoogste niveau. Ik voel me in deze 'full

recht en huurrecht, geboren in Haaks-

service omgeving' als een vis in het water.”

Over de bedrijfscultuur en sfeer
bij KienhuisHoving zijn alle juristen
eensgezind, met bevindingen als:
een professionele organisatie waarbij
alles tot in de puntjes is geregeld, een
informele werksfeer, resultaatgericht,
oog voor de mens achter de
werknemer, ambitieuze collega’s,
laagdrempeligheid en leuke collega’s
met wie je altijd kunt sparren.

KienhuisHoving advocaten
en notarissen
Pantheon 25, Enschede
T 053 - 480 42 00
info@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
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