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Van aspirant hotelier 
naar kandidaat-notaris
Hij is de op een na jongste notaris van Nederland, prijkte onlangs met een interview in een landelijke 
krant en sinds kort is hij volwaardig partner bij notariskantoor Van Weeghel Doppenberg Kamps No-
tarissen in Doetinchem. Zijn naam is Jeroen Schoot, 33 jaar en geboren en getogen Achterhoeker.

In de rubriek ´Ondernemer in beeld´ deze 
keer de man die Henk van Weeghel op-
volgde. Een interview over dromen, am-
bities en het notariaat. We ontmoeten hem 
bij café De Bank, gelegen in hartje cen-
trum en op steenworp afstand van het 
kantoor. 

Is het toeval dat je zo kort na 
elkaar een interview geeft? 
Onlangs stond er een verhaal 
over je in NRC next en NRC.  
Ze waren op zoek naar jonge professio-
nals binnen het notariaat en zo kwamen 
ze bij mij uit. Ik wist het ook niet, maar 
bij navraag bleek dat ik de op een na 
jongste notaris van Nederland ben. Leuk 
natuurlijk. Ik heb van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om het beeld van de nota-
ris wat bij te stellen. Voor veel mensen is 
dat nog steeds die bedaarde man in grijs 
pak die in een statige villa zit. Die tijden 
zijn geweest. Het is natuurlijk best leuk 
dat er belangstelling is voor mijn vak en 
mij als persoon.

Een van de opvallendste feiten 
uit dat interview was dat je 
ooit de horeca in wilde. 
Sterker nog: je bent na je 
middelbare school toegelaten 
tot de prestigieuze hogere 
hotelschool in Maastricht. 
Dat klopt. Ik heb altijd een fascinatie ge-
had voor de horeca. Er komt zoveel bij 
kijken en het is leuk om te zien hoe het 
achter de schermen werkt. Horeca heeft 

iets, iets mysterieus. Vandaar dat ik me na 
het VWO heb aangemeld voor de toela-
tingstest in Maastricht. Slechts een op de 
tien mensen wordt toegelaten en ik be-
hoorde tot de gelukkigen. Gek genoeg 
sloeg toen de twijfel toe, hotelschool of 
toch rechten studeren? Mijn ouders spra-
ken toen de wijze woorden dat de over-
stap van rechten naar horeca altijd moge-
lijk is, terwijl je met een horeca-opleiding 
niet als jurist aan de slag kunt. Mede 
dankzij die wijze woorden besloot ik om 
toch rechten te gaan studeren. 

Je kende het kantoor al 
toen je ging studeren? 
Mijn vader is zelfstandig ondernemer ge-
weest. Hij had een transportbedrijf en 
Cees Doppenberg was zijn huisnotaris. 
Toen ik op het VWO zat heb ik al eens 
een paar dagen met Cees meegelopen om 
te kijken wat een notaris zoal doet. Vanaf 
dat moment heeft Cees mijn studiever-
loop gevolgd. Wat dat betreft is het niet 
helemaal toevallig dat ik hier nu werk. 
Mede ook door Cees ben ik rechte gaan 
studeren aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Eerst een jaar Nederlands 
recht en daarna de specialisatie notarieel 
recht.

Kun je iets vertellen over 
je studententijd? 
Die was niet typisch studentikoos. Aan-
gezien ik niet elke dag in de collegeban-
ken hoefde te zitten heb ik in die tijd gro-
tendeels thuis gewoond, echte noodzaak 

om op kamers te gaan was er niet. Ik heb 
overigens wel in Nijmegen gewoond, in 
een heftig dispuutshuis, maar daar kwam 
ik pas later achter. Toen niet echt mijn 
ding. Voordeel van het thuis wonen was 
dat ik mijn studie supersnel heb afgerond, 
binnen vier jaar had ik alle vakken ge-
haald. Achteraf had ik wellicht meer 
moeten genieten van het studentenleven 
en daarvoor de tijd moeten nemen, maar 
ja dan was ik qua carrière niet zo snel zo 
ver gekomen.

Waarom heb je niet gekozen 
om na je studie bij je vader in 
dienst te gaan? Het is niet on-
gebruikelijk dat de opvolging 
binnen de familie plaatsvindt.
Daar is uiteraard wel over gesproken en 
mijn vader heeft mij en mijn broers ge-
polst, maar geen van ons drieën zag het 
zitten om het bedrijf op den duur over te 
nemen. Vergeet niet dat het een hele speci-
fi eke branche betrof: transport, op- en 
overslag en logistiek. Heb je daar geen af-
fi niteit mee, dan moet je er mijns inziens 
niet aan beginnen. Dat gold niet alleen 
voor mij, ook mijn broers hadden andere 
ambities. Mijn ene broer is veearts gewor-
den en mijn andere broer werkt als para-le-
gal bij de holding van het UMC in Utrecht. 

En dus werd het Van Weeghel 
Doppenberg Kamps Notaris-
sen. Hoe is dat gelopen? 
Zoals gezegd kende ik Cees Doppen-
berg via mijn vader. Toen tijdens de stu-
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die mijn stage aan de orde kwam, heb ik 
contact opgenomen met Cees. Zo ben ik 
hier aan de slag gegaan. Al voor aan-
vang van de stage werd gevraagd of ik 
niet in dienst wilde en zo werd ik kandi-
daat-notaris bij Van Weeghel Doppen-
berg Kamps, eerst op de sectie onderne-
mingsrecht en later op de sectie 
onroerend goed. Na een jaar of twee 
ben ik begonnen aan de verplichte be-
roepsopleiding waarna ik sinds januari 
2006 ook akten mocht passeren bij af-
wezigheid van de notaris. Per 1 januari 
2012 ben ik door Hare Majesteit de Ko-
ningin benoemd tot notaris in Doetin-
chem als opvolger van Henk van Weeg-
hel. Nu betekent dat voor mijn 
dagelijkse werkzaamheden in de (com-
merciële) onroerend goed praktijk niet 
zoveel hoor. Het gaat vooral om de 
verdergaande bevoegdheden en verant-
woordelijkheden en het zijn van onder-
nemer.

En sinds kort volwaardig 
partner. Wat is jouw visie op 
het vak? Zijn er zaken die je 
anders gaat doen?
Het is niet zo dat er nu ineens heel veel 
veranderd is. Bedenk dat ik hier al sinds 
2001 zit, tien jaar kandidaat-notaris ben 
geweest en dus al bekend ben met het 
reilen en zeilen van de organisatie. De 
afgelopen jaren heb ik me al deels be-
ziggehouden met de aansturing van het 
kantoor. Natuurlijk zijn er ontwikkelin-
gen en trends waar je iets mee moet. So-
cial media om wat te noemen. We ver-
gaderen al met iPad en er wordt 
getwitterd. Verder is het zaak om je te 
onderscheiden nu het economisch moei-
lijk is. Denk aan de woningmarkt. Je 
moet je als notaris meer dan ooit opstel-
len als ondernemer. Dat was natuurlijk 
al zo na de vrijgave van de tarieven, 
maar nog een tandje extra kan geen 
kwaad. 

Tenslotte zijn we benieuwd 
naar de mens achter de 
ondernemer. Wat doe je naast 
het notariaat? 
Mijn vrouw en ik zijn onlangs de trotse 
ouders geworden van een dochter en ge-
loof maar dat zoiets je routine op zijn kop 
zet. Verder geniet ik van alledaagse din-
gen zoals koken, afspreken met vrienden, 
tuinieren en mijn gezin natuurlijk. Naast 
mijn werk ben ik actief in een aantal orga-
nen zoals Jong Management Achterhoek, 
Stichting Doetinchem Woonstad, de Doe-
tinchemse Uitdaging en de Jonge Bouw 
en Vastgoed Sociëteit Achterhoek. Als ge-
boren en getogen Doetinchemer draag ik 
ook graag mijn steentje bij aan de leef-
baarheid en de ontwikkeling van deze 
stad. Ik ben niet voor niets hier gebleven; 
het is gewoon een fantastische regio om 
in te wonen en te werken. Mensen hier 
zijn nuchter en meer van de ‘doe maar ge-
woon’ mentaliteit. Daar houd ik wel van.
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