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De groei van KienhuisHoving zet door. Door de fusie met Holtman Notarissen heeft 

het kantoor uit Enschede voortaan een volwaardige vestiging in Utrecht. 

We willen dicht bij onze cliënten staan, ook als 

ze uit Twente vertrekken. Het is zonde als ze 

dan naar een ander kantoor overstappen. Om 

een betere landelijke dekking te bieden zijn we vorig jaar een 

pied-à-terre in Utrecht begonnen”, vertelt Frans Jozef van der 

Vaart, bestuursvoorzitter van KienhuisHoving. “Dat beviel 

zo goed, dat we wilden uitbreiden door met anderen samen 

te gaan. We zijn dan ook heel blij met de fusie met Holtman 

Notarissen. Die biedt een goede basis voor verdere groei.”  

“Samenwerking advocaten 
en notarissen biedt 

meerwaarde voor cliënten”
 

“Wij waren al een tijdje aan het kijken naar samenwerking 

met advocaten”, zegt de Utrechtse notaris Allard Schuering. 

“We hebben de drie notariële vakgebieden in huis, maar het 

is prettig als je binnen je eigen organisatie kunt sparren met 

collega’s uit andere disciplines. Een dergelijke wisselwerking 

tussen advocaten en notarissen biedt cliënten meerwaarde. 

We merkten bovendien in de markt dat daar behoefte aan is.” 

Hoog niveau
Toen KienhuisHoving zich meldde bij Holtman, was de zaak 

snel beklonken. “Holtman Notarissen is een solide kantoor; ze 

hebben een mooie praktijk. Bovendien klikte het: we voelen 

elkaar aan, denken over veel dingen hetzelfde en hebben 

dezelfde kwaliteitsnormen”, aldus Frans Jozef. “Op beide 

kantoren wordt hard en op hoog niveau gewerkt om het beste 

voor de cliënt te bereiken”, vult Allard aan. 

De kantoren zijn per 1 oktober gefuseerd. Bij Holtman − dat 

voorlopig vanwege de naamsbekendheid nog onder deze naam 

blijft opereren − merkten ze de afgelopen tijd de voordelen 

van de fusie al. Allard: “Je belt makkelijk even met een collega 

en ik heb al samen met twee advocaten een presentatie 

gegeven. Potentiële cliënten vinden het interessant dat we 

nu geen klein kantoor meer zijn, maar een vestiging van 

een kantoor met 125 mensen. Dat praat toch heel anders.”  

Arbeidsmarkt
Ook de arbeidsmarkt heeft belangstelling voor het 

gefuseerde kantoor. “Een hoop mensen willen wel graag 

voor KienhuisHoving werken, maar liever niet in het verre 

Twente”, zegt Frans Jozef. “In het pand van Holtman kunnen 

we uitbreiden met zo’n acht à tien advocaten, dus dat geeft 

nieuwe mogelijkheden. We staan open voor ervaren mensen 

op het gebied van contracten & aansprakelijkheid, vastgoed en 

ondernemingsrecht, maar ook voor jonkies. We hebben al een 

aantal gesprekken gevoerd.” 

Twente op kracht houden en Utrecht tot wasdom brengen, dat 

is het KienhuisHoving-plan voor de komende tijd. Allard: “We 

hebben het wel eens over de Oostas. Die loopt nu van Enschede 

tot Utrecht.”
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