Paul van den Enden 25 jaar advocaat

'Ik houd ervan om met mensen te werken'
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Paul van den Enden: "We doen waar we goed in zijn, en richten ons niet op groei." Foto:
WestReport
Vijfentwintig jaar geleden, in 1983, mocht Paul van den Enden zich voor het eerst
advocaat noemen. Inmiddels is Van den Enden Van Ruijven Advocaten een gevestigde
naam in het Westland en oefent Paul van den Enden nog altijd met veel plezier zijn ambt
uit. Het Hele Westland sprak met hem over zijn jubileum.
Paul van den Enden weet nog hoe het begon: "Ik begon na mijn studie bij Dengerink Kremer en
Ladrak Advocaten in Den Haag. Ik heb in totaal Ã©Ã©n jaar aan de Laan van Meerdervoort
gezeten, toen vertrok ik naar de nevenvestiging in Naaldwijk." In 1989 is Paul van der Enden voor
zichzelf begonnen. "Ik had een klein kantoor in Delft. Ik had een bureau gekocht en een computer.
en had de dossiers in een grote tas zitten. Mijn echtgenote Toke (van Ruijven, red) tikte de
correspondentie voor mij uit. Het was keihard werken. Hoe dan ook, de zaken gingen goed en in
juli 1990 openden we een pand aan de Tiendweg in Naaldwijk. Sinds 2004 is Van den Enden
officieel samen gaan werken met Toke van Ruijven en zijn we dus Advocatenkantoor Van den
Enden van Ruijven Advocaten te Naaldwijk. Toke was er altijd al bij betrokken, maar toen zegde zij
haar baan elders op, ging de rechtenstudie volgen en ging ze meer inhoudelijke zaken binnen ons
kantoor doen. Ze werd meester in de rechten en kort daarna ook als advocaat beÃ«digd."
Specialiteiten
Advocatenkantoor Van den Enden van Ruijven bestaat nu uit twee advocaten, met beiden hun
eigen specialiteiten. Toke van Ruijven richt zich op het persoon- en familierecht, zoals
echtscheidingen, alimentaties, omgangregelingen, enz. Paul van den Enden zelf richt zich op de
praktijk van de ondernemers, zoals advisering op het gebied van contracten, arbeidsrecht,
ontslagrecht, incasso, huurkwesties, enz. Het kantoor Van den Enden Van Ruijven behandelt geen
strafrechtzaken. Na vijfentwintig jaar geniet Paul van den Enden nog steeds van zijn werk. "Het is
een mooi vak. Iedere zaak is anders, iedere klant is anders en achter ieder mens schuilt een ander
verhaal. Het is mooi om iets toe te voegen door iemand goed te begeleiden. Ik houd ervan om met
mensen te werken."
Succesvol
Vijfentwintig jaar lang het ambt van advocaat uitoefenen mag een succes genoeg worden, maar
Paul van den Enden blijft bescheiden: "Ik vind het moeilijk om van mezelf te zeggen dat ik
succesvol ben, maar ik ben in ieder geval tevreden met hoe het allemaal loopt. We werken bewust
in een klein team en richtten ons specifiek op bepaalde rechtsgebieden. Onze expertise is

misschien minder breed, maar we zijn wel specialist op de gebieden, die we behandelen. We doen
waar we goed in zijn, en richten ons niet op groei."
In 1985 was Paul van den Enden de enige advocaat, die permanent in het Westland kantoor hield.
"Sinds die tijd is het aantal advocaten en kantoren in de regio snel toegenomen. Enerzijds komt dit
door de toenemende regelgeving, maar ook wordt alles zakelijker en harder. De tijd dat de pastoor
of de dominee een geschil tussen twee dorpelingen kwam oplossen, ligt ver achter ons. Als Ã©Ã©n
partij naar een advocaat stapt, moet de ander vaak ook wel. Nu zijn er ongeveer vijfentwintig tot
dertig advocaten actief in het Westland, en er gebeurt genoeg om hen allemaal van werk te
voorzien. We hebben er dus alle vertrouwen in dat we nog een hele poos zo door kunnen gaan",
besluit Paul van den Enden met een glimlach.

