
Over Schinkelshoek & Verhoog

Schinkelshoek & Verhoog BV is thuis in Den Haag. Ons 
bureau biedt op topniveau bestuursadvies, communicatie- en 
mediastrategie, public aff airs en interim-management. Hier-
voor tekenen de naamgevers van Schinkelshoek & Verhoog, 
evenals hun senior associés en gekwalifi ceerde medewerkers. 
Schinkelshoek & Verhoog is met Paul Sneijder bovendien 
werkzaam in Brussel, machtscentrum van de Europese Unie.

Jan Schinkelshoek en Gert Jan Verhoog, doorgewinterd op 
hun vakgebied, begonnen hun bureau in 2011. Het bureau is 
gevestigd aan het Smidswater in het hart van Den Haag, het 
politieke centrum van Nederland. Schinkelshoek en Verhoog 
delen hun betrokkenheid bij de publieke zaak. Die vormt de 
basis van hun samenwerking en benadering 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 biedt uw organisatie hoogwaardig 
advies en realisatie op maat. Graag ontvangen wij u voor 
een oriënterend gesprek op Smidswater 27 in Den Haag.

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 

Website: 
www.schinkelshoekverhoog.com

Overig: 
NL23 RABO 0136 5588 60
BTW: NL 850811995B01
KVK Den Haag: 53526611
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Communicatie: advies en management

Bestuursadvies

De bestuurder geeft niet alleen richting maar moet ook koers 
houden. Onderweg ziet hij of zij zich dikwijls geconfronteerd 
met lastige vraagstukken. Die vraagstukken nopen niet 
zelden tot discreet advies op niveau. Schinkelshoek & 
Verhoog biedt bestuurders topadviseurs die begrijpen hoe 
het werkt en bestuurders met raad en daad terzijde staan. 

Interim-management

Met een team van ervaren krachten en een uitgebreid 
netwerk zijn we goed gekwalifi ceerd om de invulling 
van tijdelijke posities op het gebied van public aff airs 
en communicatie voor u op topniveau te verzorgen.

Crisiscommunicatie

Iedere organisatie komt weleens onverwacht voor een 
indringend communicatievraagstuk te staan. Schinkelshoek 
& Verhoog’s crisiscommunicatie helpt u om zulke situaties 
het hoofd te bieden. In geval van crisis springen we bij en 
helpen we om de situatie meester te worden.

Media- en communicatiestrategie

Schinkelshoek & Verhoog gaat op zoek naar de centrale 
vraag achter elke uitdaging op het gebied van communicatie 
en publiciteit. Wat is er echt aan de hand? Wat is de 
kernboodschap? Wij helpen een vakkundig uitgewerkte 
en overtuigende strategie te creëren om uw boodschap 
aan de man te brengen. En we leveren desgewenst een 
bijdrage aan het uitvoeren van deze strategie. 

Interne doorlichting van 
communicatiefunctie

Met oog voor detail kan Schinkelshoek & Verhoog een 
(regelmatige) analyse maken van uw communicatieafdeling 
en capaciteit. Het is van groot belang dat u beschikt over een 
op maat gesneden organisatie die uitstekend in staat is om 
een aansprekende boodschap over te brengen.
Met een abonnement op deze doorlichting van Schinkelshoek 
& Verhoog verzekert u zich van deze service.

Jan Schinkelshoek Gert Jan Verhoog



Public Aff airs: advies en lobby

Bogend op jarenlange ervaring kent Schinkelshoek & 
Verhoog als geen ander de weg in ‘Den Haag’ en de 
vak-gebieden die het bestrijkt. Het bureau weet wat 
er speelt en staat klaar om deze kennis om te zetten 
in gedegen advies en begeleiding van public aff airs.

Wegwijs in Brussel

Paul Sneijder, een van de associés van Schinkelshoek & 
Verhoog, is onze man in Brussel. Sneijder is een gelouterd 
journalist en correspondent. Jarenlang was hij het gezicht 
van het NOS Journaal in Brussel en Washington. Sinds 
enkele jaren stelt hij zijn kennis en ervaring beschikbaar 
voor iedereen die de weg zoekt in Brussel, hoofdstad van 
de Europese Unie. Of het nu gaat om het bedrijfsleven, 
de overheid, het onderwijs of betrokken burgers.

Public aff airs: advies en lobby
Naast de monitorservice biedt Schinkelshoek & Verhoog ook hoogwaardige en op maat gesneden diensten op de 
gebieden van media, communicatie, politiek en bestuur. Ook een combinatie van deze diensten is mogelijk:

 • Public Aff airs: advies en lobby
 • Wegwijs in Brussel
 • Media- en communicatiestrategie
 • Interim-management
 • Crisiscommunicatie
 •  Interne doorlichting van de 

communicatiefunctie

Haagse Signalen 

Een dagelijks overzicht van nieuwsberichten, artikelen van 
relevante bronnen en Kamerstukken op basis van relevante 
zoektermen in uw veld. Zo blijft u op de hoogte van wat er 
speelt in Den Haag op het gebied van politiek, parlement 
en bestuur.
 
Haagse Signalen plus

Een dagelijks overzicht van nieuwsberichten, artikelen van 
relevante bronnen en Kamerstukken op basis van de zoek-
termen, bovendien voorzien van een korte samenvatting. 
Zo houdt u in bijzonder kort tijdsbestek de vinger aan de 
pols in Den Haag.

Haagse Rapportage

Haags Rapportage is een digitaal overzichtsrapport dat we 
maandelijks samenstellen. Het rapport bevat een compleet 
overzicht voorzien van relevante documenten en samenvat-
tingen. Zo heeft u een compact overzicht van alle relevante 
ontwikkelingen in een maand.

Haagse Trends

Een wekelijkse digitale nieuwsbrief met duiding, analyse en 
advies op door u aangegeven onderwerpen. Eén van onze 
public aff airs-adviseurs verzorgt de analyse en geeft antwoord 
op vragen als: Wat is de volgende stap in het proces in uw 
dossier? Hoe liggen de kaarten? Waar kunt of moet u nog 
invloed uit proberen te oefenen? Op welke wijze heeft uw 
opzet de meeste kans van slagen?

Vier varianten
De monitorservice van Schinkelshoek & Verhoog kent vier (combinaties van) varianten:

Permanent op de hoogte

Den Haag is een lastig te voorspellen factor voor veel 
organisaties. Elke dag kan het landschap volledig veranderen 
en doen kansen en bedreigingen zich voor. Monitoren is 
het continu volgen en duiden van politieke en bestuurlijke 
ontwikkelingen. Niet alleen in Den Haag, maar zo nodig ook 
in Brussel. Media en stakeholders die voor u relevant zijn 
betrekken we daar uiteraard eveneens bij. 

De monitorservice van Schinkelshoek & Verhoog houdt u 
permanent op de hoogte van trends en ontwikkelingen die 
ertoe doen. Bij Schinkelshoek & Verhoog is monitoren maat-
werk: wilt u een dagelijkse ordening van ontwikkelingen of 
een wekelijks trendrapport voorzien van duiding? Inhoud en 
frequentie van onze producten stemmen wij af op uw behoef-
te. Dat geldt ook voor het gewenste tijdstip van verzending.

	  

•  Monitoring en analyse: 

permanent op de hoogte

• Media- en communicatiestrategie

• Public affairs: advies en lobby

• Wegwijs in Brussel

• Interim-management

POLITIEK

PARLEMENT

MEDIA

ADVIEZEN

Ministers / Departementen

Tweede kamer

Adviescolleges

Belangenorganisaties

Eerste kamer

Nieuwsberichten ministeries, blogs ministeries en toespraken

Kamerbrieven, plenaire debatten, commissieverslagen, Kamervragen, 
moties, amendementen en besluitenlijsten

Bron, datum: titel

WR.R, SER, CPE, Planbureau voor de Leefomgeving etc.

WR.R, SER, CPE, Planbureau voor de Leefomgeving etc.

Plenaire debatten

Kabinet
Berichten uit de ministerraad

Schinkelshoek & Verhoog BV
www.schinkelshoekverhoog.com
bureau@schinkelshoekverhoog.com  (070) 820 91 00
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Zie ook: www.schinkelshoekverhoog.com
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communicatiefunctie

Met oog voor detail kan Schinkelshoek & Verhoog een 
(regelmatige) analyse maken van uw communicatieafdeling 
en capaciteit. Het is van groot belang dat u beschikt over een 
op maat gesneden organisatie die uitstekend in staat is om 
een aansprekende boodschap over te brengen.
Met een abonnement op deze doorlichting van Schinkelshoek 
& Verhoog verzekert u zich van deze service.

Jan Schinkelshoek Gert Jan Verhoog


