
Kwaliteit en uitstraling van ons drukwerk is essentieel 
“Ons drukwerk moet er perfect uitzien”, zegt Fokkelien Boorsma, verantwoordelijk voor marketing en communicatie bij 
KienhuisHoving advocaten en notarissen in Enschede. “Daarom is Van Marle letterlijk en figuurlijk verantwoordelijk voor ons 
visitekaartje. Onberispelijk drukwerk past bij de kwaliteit die we nastreven en die we ook willen uitstralen.” In haar hand houdt ze 
het ‘Wetboek van het Oosten’, een boekwerkje dat tot stand kwam in samenwerking met ‘Slag bij Almelo’. “En natuurlijk hebben 
we ook dit laten drukken en inbinden door Van Marle Grafische Bedrijven. Dit is echt een uitgave om trots op te zijn”, benadrukt 
Fokkelien. “Het is een boekje waarmee we de beste advocaten en notarissen verleiden om in Twente te komen werken. Met zo’n 
boekwerk, voorzien van harde kaft, mooi afgedrukte foto’s en prachtig ingebonden, durven we aan te komen in het westen van 
het land. Want dat is nou eenmaal de regio waar veel van onze toekomstige werknemers studeren en vaak ook blijven werken.” 

Met ruim 50 advocaten en 15 (kandidaat-) notarissen hoort KienhuisHoving tot de grootste en meest toonaangevende kantoren 
van Nederland. “Jaarlijks hebben we hier meer dan 8.000 dossiers actief in behandeling. We werken voornamelijk voor bedrijven, 
instellingen en overheden in de directe omgeving en dus ook over de grens bij onze oosterburen.” Daarvoor heeft KienhuisHoving 
een German Desk ingericht. Van daaruit helpt ze vooral Duitse bedrijven die in Nederland zaken (willen) doen, maar ook 
omgekeerd. KienhuisHoving huist in een prachtig kantoor op het Kennispark in Enschede en sinds 2013 is ze ook te vinden in 
‘The Gallery’ op het terrein van de Universiteit Twente. Daar staat een team van vier advocaten en een (kandidaat-) notaris klaar 
voor de technologisch hoogwaardige bedrijven die zich in dit verzamelgebouw aan de ‘Laan van Innovatie’ hebben gevestigd. 

Kleurecht en kleurvast 
De vernieuwde huisstijl van KienhuisHoving is al weer bijna twee jaar 
oud. “De totstandkoming was een proces om nooit te vergeten”, 
vindt Fokkelien. “Met de designer van Morskieft Ontwerpers werd ik 
uitgenodigd door Belinda Wessels, onze vaste contactpersoon bij Van 
Marle. Zij nam ons mee de hypermoderne drukkerij in naar de verrassend 
stille drukpersen. Daar waren we live aanwezig bij het testdraaien van ons 
nieuwe bedrijfsdrukwerk. Indrukwekkend hoor wat er allemaal komt kijken 
bij het uiteindelijk komen tot exact de kleur die wij voor ogen hadden. 
Toegeven; we hebben geen standaard kleuren in onze huisstijl, maar 
vinden het wel superbelangrijk dat ons drukwerk kleurecht en kleurvast is. 
Ik gruw van drukwerk dat bij elke herdruk net iets verschilt van kleur. Dat 
is ons bij Van Marle nog nooit overkomen.”

Snel of met spoed klaar 
Volgens Fokkelien verloopt de levering van het drukwerk altijd goed en 
snel binnen de afgesproken termijn. “Heel handig vind ik ook het digitaal 
aanvragen van visitekaartjes. Wij bestellen meer dan 100 verschillende 
visitekaartjes (in Nederlands en Duits) voor medewerkers. Daar 
komen regelmatig nieuwe bij of er moet iets gewijzigd worden. In een 
praktisch online systeem, waarin de vormgeving van ons visitekaartje 
is weergegeven, typen we zelf de naam en overige gegevens in. Dit is 
meteen de drukproef. Na intern akkoord plaatsen we de bestelling en heb 
ik de kaartjes de volgende werkdag in huis. Echt heel handig en snel. Ook 
voor opdrachten met nog meer spoed durf ik – af en toe - bij Van Marle 
aan te kloppen. Zo bedacht ik me een poosje geleden om 12.00 uur, dat 
ik de presentatie die we die zelfde middag om 17.00 uur zouden geven, 
eigenlijk wel graag uitgedraaid wilde hebben voor onze gasten. En blij dat 
ik daarvoor gekozen had zeg! We kregen achteraf veel complimenten voor 
de uitstekende verzorging en voor de fraai ingebonden, full colour handout. 
Sommige mensen vroegen een extra exemplaar om weg te geven als 
naslagwerk. Dat doet je goed op zo’n moment, kan ik verzekeren.”  

“KLANT AAN HET WOORD’


