Over Schinkelshoek & Verhoog
Jan Schinkelshoek en Gert Jan Verhoog tekenen als naamgevers voor de expertise van het bureau. Zij doen dit met
hun senior associés en gekwaliﬁceerde medewerkers.
Schinkelshoek en Verhoog begonnen hun gezamenlijke
bureau in 2011. Op hun vakgebied zijn zij sinds jaar en
dag werkzaam voor de wereld van het recht.

Jan Schinkelshoek

Gert Jan Verhoog

Schinkelshoek en Verhoog zijn betrokken 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 effectieve aanpak.
Schinkelshoek & Verhoog BV is gevestigd aan het Haagse
Smidswater in het hart van het politieke en juridische
centrum van Nederland. We bieden u betekenisvol advies
en uitvoering op maat. Graag ontvangen wij u voor een
oriënterend gesprek of komen wij hiervoor bij u op
bezoek.
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Thuis in de wereld van het recht
Schinkelshoek & Verhoog is thuis in de wereld van het recht.
Niet alleen ligt onze ervaring op tal van plaatsen in deze
wereld: rechtspraak, advocatuur, openbaar ministerie,
parlement, departementen en adviescommissies.
We voelen ons ook verbonden met de wereld van het recht.
Die maakt het immers mogelijk met elkaar samen te leven.
Daarom zijn wij hiervoor werkzaam.
Ons bureau biedt bestuursadvies, media- en communicatiestrategie, public affairs en interim-management op
topniveau. We zetten onze expertise in voor bestuurders
en hun medewerkers in de wereld van het recht, hun
maatschappelijke omgeving en opdrachtgevers.
Meer over Schinkelshoek & Verhoog, waaronder onze toegesneden formatie voor de wereld van het recht, vindt u op:
www.schinkelshoekverhoog.com/recht

Uw zorg, ons aanbod
• Bestuursadvies
Voor ondernemende bestuurders die het verschil
willen maken.

• Mediastrategie:
advies, publiciteit en training
Als de reputatie op het spel staat is hulp en steun
onmisbaar van een crisisbestendige adviseur die ruime
ervaring met zich meebrengt.

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

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

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

• Public Affairs:
advies en behartiging van belangen in
Den Haag en Brussel, lokaal en regionaal
Schinkelshoek & Verhoog is ook werkzaam in het
bestuurscentrum van de Europese Unie.

mr drs Denis Naudin ten Cate

Juridische expertise staat niet op zichzelf maar
verbindt zich voortdurend met tal van andere
gebieden om zo bij te dragen aan het oplossen
van vraagstukken voor publiek en organisaties. Om die verbinding tot stand te brengen is
dikwijls hoogwaardige deskundigheid nodig op
het terrein van communicatie en public affairs.
Deskundigheid die is toegesneden op en ook
vertrouwd is met de wereld van het recht. Vanuit
die achtergrond ben ik, begonnen als advocaat,
inmiddels ruim tien jaar werkzaam als adviseur,
jurist en lobbyist in Den Haag en Brussel. Voor
direct contact met Schinkelshoek & Verhoog
kunt u mij rechtstreeks benaderen (zie achterzijde).
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