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florent is trots aan te kondigen dat Rob van den Sigtenhorst per 1 januari 2018 is toegetreden 

als partner Insolventierecht en Herstructureringen en Financiering en Zekerheden. Rob’s 

toetreding past in de strategie van Florent om een toonaangevende corporate boutique te 

zijn, gefocust op insolventie en herstructureringen, financiering en zekerheden, 

corporate/M&A, dispute resolution en corporate governance, die haar cliënten ter zijde 

staat op essentiële momenten in hun bestaan bij vraagstukken die er voor hen toe doen. 

 

Rob heeft brede kennis en ervaring in zijn beide specialisaties. In zijn afgelopen 11 jaar bij De 

Brauw Blackstone Westbroek was hij nauw betrokken bij de opbouw van de insolventie- en 

herstructureringspraktijk, met talrijke (grensoverschrijdende) omvangrijke, complexe en 

spraakmakende herstructureringen zowel binnen als buiten formele insolventieprocedures. 

Hij adviseerde cliënten daarnaast over alle soorten financierings- en zekerhedentransacties. 

Rob heeft verder ervaring opgedaan bij Davis Polk & Wardwell in New York City en ABN 

AMRO Bank. Hij is auteur voor Rechtspraak Insolventierecht, redacteur van Tekst & 

Commentaar Insolventierecht, en lid van onder meer INSOL International, INSOL Europe, 

NVRII en INSOLAD. Legal500 noemde Rob in 2017 als Next Generation Lawyer. 

 

Rob van den Sigtenhorst: “Bij Florent maak ik deel uit van een team van erkende specialisten 

in hun vak. Ik herken me in de gedrevenheid om cliënten terzijde te staan vanuit diepe 

kennis van het recht, maar ook van hun business en de markt. Dit met een praktische, no-

nonsense aanpak. De focus van Florent maakt dit bij uitstek mogelijk. Ik kijk er enorm naar uit 

om de komende jaren de Financierings- en Zekerhedenpraktijk en de Insolventie- en 

Herstructureringspraktijk mee te helpen uitbouwen. Dat ook Karin Sixma zich bij Florent heeft 

aangesloten helpt daarbij geweldig. Ook zij is een expert in haar vak met een schat aan 

kennis en ervaring in de (internationale) insolventiepraktijk.” 

 

Mail of bel Rob: Rob.vandenSigtenhorst@florent.nl / +31 (0)6 1310 8347 

of bezoek zijn persoonlijke pagina op florent.nl. 

 
 Klik hier voor een vCard om de contactgegevens op te slaan of te wijzigen. 
 Bezoek de LinkedIn-pagina van Rob van den Sigtenhorst. 
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