
Jan Schinkelshoek en Gert Jan Verhoog tekenen als naamge-
vers voor de expertise van het bureau. Zij doen dit met hun 
senior associés en gekwalifi ceerde medewerkers. Schinkels-
hoek en Verhoog begonnen hun gezamenlijke bureau in 
2011. Op hun vakgebied zijn zij sinds jaar en dag werkzaam 
voor de wereld van veiligheid en rechtshandhaving.

Schinkelshoek en Verhoog zijn betrokken bij de publieke 
zaak. Dit vormt de basis van hun samenwerking en benade-
ring van opdrachten. Vanuit de kern van de zaak werken zij 
in nauw overleg met de opdrachtgever hun strategisch advies 
uit in een even professionele als eff ectieve aanpak.

Schinkelshoek & Verhoog is gevestigd aan het Haagse Smids-
water in het hart van het politieke en juridische centrum van 
Nederland. Wij bieden u betekenisvol advies en realisatie op 
maat. Graag ontvangen wij u voor een oriënterend gesprek of 
komen wij hiervoor bij u op bezoek. Bezoekadres:

Smidswater 27
2514 BW Den Haag

Postadres:
Postbus 18646
2502 EP Den Haag

Algemeen telefoonnummer: 
070 - 820 91 00

Algemeen mailadres: 
bureau@schinkelshoekverhoog.com

Buiten kantooruren:
Eric Stolwijk: 06-11 88 38 60  
e.stolwijk@schinkelshoekverhoog.com

Website: 
www.schinkelshoekverhoog.com/
veiligheid

Overig: 
NL23 RABO 0136 5588 60
BTW: NL 850811995B01
KVK Den Haag: 53526611

Jan Schinkelshoek Gert Jan Verhoog

Thuis in de wereld van veiligheid
en rechtshandhaving

Over Schinkelshoek & Verhoog

bestuursadvies | communicatiestrategie | public affairs | interim-management



•		Bestuursadvies 
Voor ondernemende bestuurders die het verschil willen  
maken voor de toekomst.

•		Mediastrategie:		
advies, publiciteit en training 
Als de reputatie op het spel staat zijn de hulp en steun van een 
crisisbestendige adviseur met ruime ervaring onmisbaar. Wij 
bieden ook media- en presentatietrainingen op maat en bege-
leiding van sprekers.

•		Monitoring	
van relevante ontwikkelingen 
Permanente signalering op maat van het nieuws uit politiek, 
parlement, adviesorganen en juridische en publieksmedia.

•		Public	Affairs:		
advies en behartiging van belangen in  
Den Haag en Brussel, lokaal en regionaal  
Schinkelshoek & Verhoog is thuis in alle bestuurskamers.

•		Communicatie 
Strategie en advies, crisiscommunicatie, doorlichting van 
de communicatiefunctie van organisaties, presentatie- en 
mediatraining en begeleiding van sprekers. 

•		Interim-management 
Zorgt voor continuïteit en geeft impuls aan het perspectief 
voor de organisatie.

Uw zorg, ons aanbod

Nederland is een kwetsbare, open samenleving in een tur-
bulente wereld. Dat vraagt een flexibele, robuuste en hoog-
gekwalificeerde aanpak van onveiligheid en criminaliteit. 

Schinkelshoek & Verhoog is thuis in de wereld van veiligheid 
en rechtshandhaving. Onze ervaring ligt op tal van plaatsen: 
inlichtingen en veiligheid, antiterrorisme, strafrechtspraak, 
opsporing en vervolging, advocatuur, beleid en uitvoering van 
sancties, departementen en adviescommissies. Meer dan een 
kwart eeuw ervaring in het hart van deze wereld maakt dat de 
mensen van ons bureau ermee verbonden zijn en blijvend  
willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan.

Schinkelshoek & Verhoog biedt expertise en ervaring op het 
terrein van bestuursadvies, media- en communicatiestrategie, 
public affairs en interim-management op topniveau. We zet-
ten onze expertise in voor bestuurders en medewerkers in de 
wereld van veiligheid en rechtshandhaving, hun maatschap-
pelijke omgeving en opdrachtgevers.

Meer over Schinkelshoek & Verhoog, waaronder onze toege-
sneden formatie voor de wereld van veiligheid en rechtshand-
having, vindt u op www.schinkelshoekverhoog.com/veiligheid.

In veiligheid en rechtshandhaving

Veiligheid is niet alleen een objectief gegeven, 
maar ook een gevoel. De gevoelstemperatuur 
van de samenleving is medebepalend voor het 
functioneren van de organisaties die aan de 
veiligheid moeten bijdragen. Is er voldoende 
draagvlak en vertrouwen? Verloopt de samen-
werking goed? Communicatie is een belangrijk 
instrument om ‘het peil van de polder’ te beïn-
vloeden. Als communicatieman van OM, politie 
en AIVD en eerder als journalist heb ik vanaf de 
jaren tachtig ervaring en kennis opgedaan met 
de rol en mogelijkheden van communicatie.  
Op operationeel terrein, maar ook beleidsmatig. 
Neem vooral rechtstreeks contact met mij op. 
Zie ommezijde voor contactgegevens.

Eric Stolwijk


