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 DOEL Na ruim 35 jaar als gerechtsdeurwaarder in de regio Dordrecht - Gorinchem - Rotterdam actief te zijn geweest 
heb ik mijn ontslag bij Zijne Majesteit de Koning ingediend. Dit betekent dat ik geen ambtelijke taken meer voor 
Gerechtsdeurwaarderskantoor Schaap & Baijens B.V. te Dordrecht zal mogen verrichten. Dat neemt echter 
niet weg dat ik mijn kennis en ervaring graag nog wil delen met het MKB en instellingen die advies op het 
gebied van creditmanagement nodig hebben. De motivatie om mij dienstbaar te maken op het gebied van 
debiteurenbeheer en incasso is nog volop aanwezig. Vandaar de oprichting van Schaap Consultancy! 

VAARDIGHEDEN 
EN TALENTEN 

Als starter van een eigen gerechtsdeurwaarderskantoor in 1982 en daarna als partner in diverse gerechts-
deurwaardersorganisaties heb ik behalve het uitvoeren van ambtelijke opdrachten ruime kennis en ervaring 
opgedaan in het voeren van gerechtelijke procedures en heb ik mij kunnen bekwamen op de terreinen van 
debiteurenbeheer, incasso, personeelsbeleid, marketing en sales en automatisering. Ik durf mijzelf een 
“mensenmens” te noemen. Ben empathisch, kan goed luisteren en ben altijd op zoek naar de juiste 
oplossingen. En nog steeds een fervent aanhanger van het poldermodel, dus altijd bereid  om in gesprek te 
gaan en tot het sluiten van compromissen. Maar daarnaast vooral gericht op efficiency, resultaat en service.  

WERKERVARING GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR SCHAAP & BAIJENS B.V. 
van 1 mei 2016 – 1 november 2017 
partner/gerechtsdeurwaarder 
 
GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR SCHAAP B.V. 
van 1 januari 2008 – 1 mei 2016 
eigenaar/gerechtsdeurwaarder 
 
GROENEWEGEN EN PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS 
van 1 januari 2006 – 1 januari 2008 
fusiepartner/gerechtsdeurwaarder 
 
BSB & Partners gerechtsdeurwaarders 
van 1 juni 2001 – 1 januari 2006 
medeoprichter/ partner/gerechtsdeurwaarder 
 
GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR SCHAAP B.V. 
van 1 mei 1982 – 1 juni 2001  
oprichter/eigenaar/gerechtsdeurwaarder 

ONDERWIJS MULO – MEAO – (AVOND)ATHENEUM  - OPLEIDING KANDIDAAT-DEURWAARDER,  
van 1964 – 1978 en daarna tot heden verplichte juridische bijscholing (Permanente Educatie) 

COMMUNICATIE Als lid van de ledenraad en van diverse commissies van de Koninklijke Beroepsgroep van Gerechtsdeur-
waarders, deelnemer periodiek overleg Kleine Balie – Rechterlijke Macht, als lid van overlegorgaan 
woningcorporaties regio Dordrecht – Gerechtsdeurwaarders en andere overlegorganen heb ik regelmatig 
meegeholpen standpunten te bepalen en werkprocessen te verbeteren. 

LEIDERSCHAP In alle functies (mede)verantwoordelijkheid gedragen voor organisatie en leiding gegeven aan medewerkers, 
teams en werkgroepen. Tevens diverse opleidingen intern geïnitieerd en gefaciliteerd. Stimulerende rol 
gespeeld bij kennisoverdracht, scholing en opleiding medewerkers. 
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