
Arnoud Wilod Versprille

Notaris bij Olenz Notarissen

Arnoud is een bekend gezicht binnen en buiten 
het notariaat. Hij heeft tal van nevenfuncties  
en zet zich ook voor de beroepsgroep in. 
Opleiding vindt Arnoud belangrijk. Hij geeft 
les aan de beroepsopleiding en hoorcolleges 
aan de universiteit. Naast zijn juridische focus 
is Arnoud ook een prettige werkgever en ‘leer-
meester’. Hij geeft zijn medewerkers de ruimte 
én het vertrouwenazich te ontwikkelen tot zelf-
standige juridische adviseurs. Daarnaast staat 
Arnoud binnen het werkgebied open voor 
nieuwe zaken en ontwikkelingen. Duurzaam-
heid en het notariaat is een van zijn hot topics. 

Diane Verbaan

Toegevoegd notaris Bolding Davids Notarissen

Na een aantal jaar buiten het notariaat gewerkt 
te hebben als bedrijfsjurist en mediator, is 
Diane in 2015 weer met hart en ziel begonnen 
als kandidaat-notaris. Ze heeft in 2016 de 
Grotius Academie vennootschaps- en onderne-
mingsrecht afgerond. Diane is een echte team-
player. Ze staat voor iedereen – collega’s en 
klanten – klaar. Ze spreekt duidelijke taal, is 
empathisch en kan goed luisteren. Naast haar 
werk is Diane secretaris van de ring Overijssel 
en zet zij zich in voor de Stichting Primair 
Onderwijs Almelo en Sport Oldenzaal.

Criteria van de jury:

• Uitstraling naar buiten/uithangbord  
voor het notariaat

• Helder communiceren begrijpelijke taal
• Menselijk (empathisch/reflectie/soft skills)
• Moed en lef/ondernemend

• Maatschappelijk betrokken (neven-
betrekking/vrijwilligerswerk)

• Training/opleiding/eigen ontwikkeling 
(blijven leren)

• Creativiteit innovatief/inspelen  
op verandering

Hil Herweijer 

Notaris Notariskantoor Herweijer

Hil vindt het welbevinden van zijn medewer-
kers erg belangrijk. Zo laat hij maandelijks 
een masseur langskomen en op LinkedIn zet 
hij zijn medewerkers graag in het zonnetje. 
Daarnaast gebruikt hij LinkedIn en Facebook 
ook om zijn vak op een eigentijdse manier te 
promoten onder consumenten, bijvoorbeeld 
met ‘like en deel’-acties. Hil toont zich 
betrokken bij zijn cliënten. Hij legt juridisch 
jargon uit in heldere taal. Hij won in 2018  
en 2019 de reviewaward van Notarisscore.  
Hil zet zich in voor verschillende kerkelijke 
organisaties. 

Ernst Loendersloot

Kandidaat-notaris bij Notariskantoor Heijnen

Deze kandidaat-notaris heeft een grote liefde 
voor de pen. Hij schrijft columns voor de 
Telegraaf, de Thuiscourant en de Woonkrant.  
Je kunt dus wel stellen dat hij met recht een 
uithangbord voor het notariaat is. Ernst is 
innovatief en creatief. Hij was een van de 
eersten in het notariaat die social media 
omarmde. Op zijn eigen website ntrs.nl 
plaatst Ernst informatie over de notaris en  
het notariële vak. Ook staan daar al zijn  
blogs gebundeld. Dit alles op een heldere  
en toegankelijke manier geschreven. 

De nominaties
De jury ontving elf inzendingen. Wie zijn de andere genomineerden? 
En waarom zouden zij óók de Notaris van het Jaar kunnen zijn? 
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Maartje Nonhebel

Notaris Nonhebel Notariaat

Het ondernemerschap is niet vanzelfsprekend, 
zeker niet bij een eenmanskantoor, maar  
voor Maartje wel. In 2018 werd zij notaris in 
Dordrecht. Het onderwerp gaat haar aan het 
hart. Zo sprak ze op het jaarcongres en in het 
blad Werken in het notariaat over het vrouwe-
lijk ondernemerschap. Maartje is lid van de 
regionale alliantie tegen ouderenmishande-
ling en lid van de ledenraad van de Rabobank. 
Daarnaast zet zij zich in als auditor om de 
kwaliteit van het notariaat hoog te houden. 
Maartje is gericht op samenwerking en 
ontwikkeling. Daarin is ze altijd constructief. 

Paul Kluitenberg 

Notaris bij Notariskantoor Beugelink  
Kluitenberg

Pauls alter ego is de Rijdende Notaris.  
Het oorspronkelijke idee hierachter was  
het contact met klanten laagdrempeliger te 
maken. Op deze manier heeft hij bijgedragen 
aan de eigentijdse zichtbaarheid van het 
notariaat. En heeft hij het vak toegankelijk 
gemaakt voor iedereen. Paul is ondernemend 
en vernieuwend. Hij leeft zich in in wat consu-
menten willen, stemt zijn dienstverlening 
daarop af en spreekt daarbij heldere taal. Door 
zijn contact met het programma De Rijdende 
Rechter is hij ook een ambassadeur voor het 
notariaat naar buiten toe.

Anita van Straaten

Notaris Boom Notariaat

Een eigen kantoor beginnen als je 60+ bent. 
Wie begint daar nou aan? Anita liet zich door 
haar leeftijd niet afschrikken en ging de 
uitdaging aan. Dat getuigt van moed en lef.  
Je kunt dus met recht wel zeggen dat zij open 
staat voor verandering. Anita is een harde 
werker, een doorzetter met een grote mense-
lijke rand. Ze zet haar notariële kennis in voor 
de Dierenopvang Amsterdam.

Jeffrey Koenecke

Notaris BarentsKrans

Jeffrey is niet te beroerd om naar buiten toe  
op te treden als notaris. Hij heeft hart voor het 
notariaat en draagt dat graag uit. Zo was hij te 
zien in een video voor notaris.nl over het kopen 
van een huis, maar hij laat ook in andere media 
van zich horen. Jeffrey is een vastgoedspecia-
list, die afdeling heeft hij op zijn kantoor 
verder uitgebouwd. Hij is bestuurslid van de 
NRS en lid van de redactieraad van Notariaat 
Magazine. Jeffrey is duidelijk, to-the-point en 
prettig om voor te werken.

Merel Zwankhuizen

Kandidaat-notaris/partner HVG Law

Merel begon vlak voor de coronacrisis bij haar 
nieuwe werkgever. Geen gemakkelijke start, 
maar daar draaide zij haar hand niet voor om. 
Merel houdt van helder communiceren. Over 
deadlines, verwachtingen én over lastige 
onderwerpen. Daarbij gebruikt zij niet alleen 
heldere taal, maar ook heldere plaatjes: een 
infographic over het UBO-register bijvoor-
beeld. Daarin laat zij zien ook creatief en inno-
vatief te zijn. Merel heeft de Grotius-opleiding 
gevolgd en geeft les aan de beroepsopleiding. 
Daaruit spreekt haar grote voorliefde voor  
het notariële vak. Als jongste genomineerde  
is zij een ambassadeur voor het notariaat.

Yntze Hoekstra

Notaris bij Hoekstra & Partners

Ook pensionado’s kunnen futureproof zijn. 
Dat bewijst Yntze. Hij is op 68-jarige leeftijd 
nog steeds alive and kicking. Yntze is een 
ondernemer pur sang. Hij heeft lef, staat open 
voor verandering en is innovatief. Zijn motto 
daarbij is: vestigen, groeien en innoveren. 
Daarnaast spreekt hij de taal van het volk en 
staat hij midden in de maatschappij. Yntze zet 
zich ook in voor de beroepsgroep. Hij is lid van 
de Issuegroep HOT, die zich bezighoudt met 
helder offreren en tariferen.
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