Juristen,
maar dan
net even
anders
HUYS JURISTEN BESTAAT 10 JAAR.
DAT IS IN KLEINE KRING GEVIERD.
DE OVERIGE ONDERNEMERS DIE
KANTOOR HOUDEN IN HET GEBOUW
VAN EL CAMPUS IN ETTEN-LEUR ZIJN
OP GEBAK GETRAKTEERD. MAAR
DAAR ZAL HET NIET BIJ BLIJVEN.“WE
HEBBEN NOG EEN HEEL JAAR OM
UIT TE PAKKEN EN DAT ZULLEN
WE ZEKER DOEN”, KLINKT HET.
EERST BETREKT HUYS JURISTEN
BINNENKORT EEN GROTERE
RUIMTE, NODIG OM DE GROEI EN
AMBITIE VAN HET ALLESBEHALVE
TRADITIONELE JURISTENKANTOOR
VERDER GESTALTE TE GEVEN.
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Jeroen Weterings begon Huys Juristen in 2011.
Daarvoor werkte hij als jurist op de juridische
afdeling van een accountantskantoor. “Daar werkte
ik in pak en stropdas, was de cultuur erg formeel,
ook richting klant. Dat vond ik niet nodig. Voor mijn
gevoel creëerde dat juist een afstand tot de klant.
Ik wilde daar vanaf, juist náást de klant werken, die
goed leren kennen.” Daarom koos Jeroen vanaf dag
één voor een informele aanpak. “Ik wilde toegankelijk
en begrijpelijk juridisch advies geven.” Dat doet Huys
Juristen 10 jaar later nog steeds. Yvette Antens, een
oud-collega van Jeroen, trad in oktober 2020 toe tot
het kantoor en merkte direct dat daar totaal geen
sprake is van hiërarchie: “Dat uit zich bijvoorbeeld
in de manier waarop wij onze klanten ontvangen. Bij
ons gebruiken we het liefst de voornaam en ‘je en jij’.
We spreken een begrijpelijke taal.”
HUYS JURISTEN
Het team bestaat naast Jeroen en Yvette uit een
junior jurist, een juridisch assistente én er komt
nog een jurist bij. Dat verklaart de behoefte aan een
groter kantoor in het pand in Etten-Leur waar Huys
Juristen sinds 2017 is gevestigd. “We zijn de laatste
jaren snel gegroeid. Toen ik voor mezelf begon deed
ik dat nog vanuit een vrijgemaakte slaapkamer. Zo
kwam ik op de bedrijfsnaam. Ik werkte vanuit huis,
kwam bij de ondernemer thuis of op het bedrijf en
werkte als huisadviseur, een soort juridische huisarts.
De naam moest ook toegankelijkheid uitstralen. Huys
Juristen was daarom een logische keuze. We kunnen
zoveel kanten op met deze naam, ook met onze giveaways. Aan creativiteit is geen gebrek.”

SERIEUZE KWALITEIT
Het team van Huys Juristen is sterk in arbeidsrecht en
alles wat daarbij komt kijken. Er wordt vooral gewerkt
voor bedrijven, in geval van bedrijfseconomische
ontslagprocedures bijvoorbeeld, maar ook in het
overeenkomsten-/verbintennissenrecht. Bij Huys
Juristen is het ‘what you see is what you get’. “Wij
vinden het fijn om onszelf te zijn”, verduidelijkt
Jeroen. Binnen het regionale netwerk wordt
samengewerkt met verschillende specialisten, van
boekhouding, fiscalisten, accountants tot HRpartner. Yvette voelt zich inmiddels als een vis in het
spreekwoordelijke water: “De bedrijfscultuur hier
spreekt me zo aan”, klinkt het vol enthousiasme. “Wij
staan garant voor persoonlijk en informeel contact,
maar leveren wél serieuze kwaliteit af. Dat spreekt
ook wel een bepaald type klant aan.” Jeroen bevestigt
dat: “Wij hebben de klanten die bij ons passen, van
multinationals tot zzp’ers.”
Wanneer hij terugkijkt op 10 jaar is Jeroen Weterings
trots op de ontwikkeling die zijn bedrijf heeft
doorgemaakt: “Je begint met een bepaalde visie.
Wanneer dan je aanpak blijkt te werken, mensen
aanspreekt, dan vind ik dat ontzettend mooi. Wij
bieden onze klanten al sinds 2014 een juridisch
pakket. Voor 120 euro per jaar kopen ze een juridisch
tegoed dat breed in te zetten is. Is het tegoed
verbruikt, dan volgt een korting van 10 procent op
ons normale uurtarief. De pakkethouders hebben
het voorrecht om te worden uitgenodigd voor onze
jaarlijkse borrel.” Het spreekt voor zich dat ook die
borrel een informeel karakter kent.

Huys Juristen | Mon Plaisir 89 | 4879 AM Etten-Leur | (076) 720 06 20/ (06) 43 528 250
info@huysjuristen.nl | www.huysjuristen.nl

BREDA BUSINESS & LIFESTYLE 93

