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Allround en persoonlijk
Oprichter Tom van Oijen (36) startte Jurato als eenmansbedrijf in 2012 en 
in 2016 sloeg hij de handen ineen met compagnon Christiaan Kramer. 
Onder hun leiding groeide het bureau uit tot een allround bureau voor 
juridische dienstverlening, waarbij tevens een belangrijke rol is weggelegd 
voor de persoonlijke benadering. Van Oijen: “We vinden dat juridische 
dienstverlening niet echt een positief imago heeft en dat juristen in het 
algemeen te weinig in het (commerciële) belang van hun cliënten denken. 
Dat werkt drempelverhogend.”

Kennis van de onderneming
Van Oijen ervaart ook dagelijks dat met name MKB-ondernemers weinig 
affiniteit met juridische zaken hebben en vaak niet weten bij wie ze terecht 
kunnen voor goede juridische dienstverlening. “Wij willen dat anders doen 
en verder kijken dan alleen het juridische, want voor ons is de persoonlijke 
band ook ons vak. Het is voor ons gehele team dan ook vooral zaak om 
de ondernemer én de bedrijfscultuur echt te kennen. We willen voor 
onze cliënten de bedrijfsjurist zijn, op afstand of ‘in huis’ met als doel om 
onze relaties te helpen met hun onderneming. Daarruit halen we onze 
voldoening!”

Meer dan alleen juridisch advies 
Jurato wil volgens Van Oijen op een vooral praktische manier omgaan 
met de juridische zaken van zijn cliënten. “We kijken dus zeker ook naar 
de bedrijfsvoering en commerciële belangen en halen veel voldoening uit 
het inzichtelijk maken van juridische belemmeringen en het wegnemen 
van bedrijfsrisico’s. Zo helpen we onze cliënten om hun plannen te 

verwezenlijken, bijvoorbeeld als het gaat om fusies, bedrijfsovernames of 
samenwerkingsverbanden. Ook bemiddelen we bij geschillen en streven 
daarbij altijd zo veel mogelijk naar een oplossing in het minnelijk traject. Denk 
bijvoorbeeld aan een arbeidsconflict of een aansprakelijkstelling. Dat alles 
betekent dat we zeer alert zijn in het volgen van juridische veranderingen, 
ook binnen onze eigen dienstverlening. We doen daarom steeds meer 
aan kennisdeling, zijn lid van beroepsorganisatie Nevoa en  richten ons op 
digitale dienstverlening.”

Figuurlijk én letterlijk dichtbij
Het team van Jurato neemt ‘dicht bij de klant staan’ niet alleen figuurlijk, maar 
ook letterlijk. “Daarom hebben we, naast ons hoofdkantoor in Veenendaal 
en onze andere kantoorlocaties in Tiel en Nieuwegein, sinds 1 augustus 
jongstleden ook een dependance in bedrijvencentrum Westerpoort in 
Druten. Daar kunnen onze cliënten op afspraak terecht. We willen graag 
verder groeien in het belang van onze cliënten. Daarom blijven we ook 
serieus kijken naar de toekomst van juridische dienstverlening, zodat zij zich 
ook in de toekomst bij Jurato thuis zullen voelen!”

Jurato B.V. is een moderne allround organisatie op het gebied van juridisch advies en rechtsbijstand. De juridisch dienstverlener 
wil (MKB) ondernemers op een laagdrempelige en proactieve wijze ondersteunen bij hun juridische zaken met als doel om de 
onderneming verder te helpen. Het team van Jurato bestaat inmiddels uit vijf bedrijfsjuristen, ieder met zijn/haar eigen specialisme, en 
een officemanager.
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