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Van strategische communicatie
tot public affairs
Nederland is een burgersamenleving. Die kent een diepgewortelde traditie,
waarin mensen zich organiseren om samen goede doelen te bereiken.
De steun en betrokkenheid van de samenleving voor filantropie is robuust.

De verantwoordelijkheid voor de publieke zaak van goede
doelen, fondsen, ngo’s en andere algemeen nut beogende
organisaties neemt al jaren sterk toe. Ook de coronacrisis
maakt het grote maatschappelijk belang van de sector manifest.
De toenemende verantwoordelijkheden gaan gepaard met grote
uitdagingen voor de sector, zowel op politiek-bestuurlijk
niveau als in de filantropische organisaties zelf.
Schinkelshoek & Verhoog (S&V) is thuis in de filantropie, en
in de politiek-bestuurlijke omgeving die er voor de filantropie
toe doet.
Tot de kern afpellen, dat is de werkwijze van S&V. Vanuit de
kern van de zaak werken wij een strategisch advies uit in een
even professionele als effectieve aanpak.
Wij werken in goed vertrouwen en nauw overleg met onze
opdrachtgever: discreet en loyaal.

In de filantropische sector helpen wij bestuurders,
directies en hun organisaties met:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuursadvies
Strategische communicatie
Crisis, reputatie en mediastrategie
Public affairs, advies en lobby
Monitoring en analyse
Positionering en concepten
Coaching en training
Interim- en projectmanagement

Naast de filantropische sector is S&V werkzaam op tal van
terreinen, onder andere op dat van openbaar bestuur, recht
en toezicht, energie, digitaal, onderwijs, gezondheidszorg,
democratie, media en cultuur, advies- en onderzoekscommissies, evenals voor individuele bestuurders van (semi-)publieke
en private organisaties.

Samenwerken aan
een goed doel
Bestuursadvies
Schinkelshoek & Verhoog begrijpt bestuurders van filantropische instellingen. Een bestuurder geeft niet alleen richting
maar moet ook koers houden. Onderweg ziet de bestuurder
zich dikwijls geconfronteerd met ingrijpende vraagstukken
die plotseling op kunnen doemen en hun weerslag hebben op
vertrouwen in de organisatie.

Positionering en communicatie
Waartoe is een goed doel op aarde? Waarin maakt een
organisatie verschil? Onderkenning van onderscheidend
vermogen geeft een organisatie fundament, richting en doel.
Positionering, uitgewerkt in strategische communicatie en
aansprekende concepten, is ook een investering in relaties en
in het elan van de organisatie.

Public affairs: advies en lobby
Schinkelshoek & Verhoog is ook thuis in ‘Den Haag’, weet
wat er speelt en hoe het werkt om het belang van een opdrachtgever in de filantropie te agenderen en te behartigen.
Invloed op besluitvorming oefenen we uit in dialoog, met een
overtuigend verhaal en steekhoudende argumenten op basis
van solide feiten. Met Gibbels Public Affairs (GPA) is S&V
eveneens thuis in Brussel.

Gosse Bosma
Als ervaren maatschappelijk bestuurder, adviseur en
lobbyist voelt Gosse Bosma zich als een vis in het water
in een complexe, bestuurlijke omgeving, ook internationaal. Ruim twintig jaar lang was hij directeur van
de brancheorganisatie van goede doelen, Goede Doelen Nederland. Daar heeft hij zijn sporen verdiend als
lobbyist voor de sector van filantropie. Sinds 2019 is hij
associé van S&V. Zijn kracht ligt in strategisch inzicht
en visieontwikkeling. Hij is analytisch vaardig en kan
geduldig koersen op inhoud. Bosma heeft een scherp oog
voor belangen op het maatschappelijk speelveld en kan
daar inhoud, kleur en sturing aan geven.
g.bosma@schinkelshoekverhoog.com
+31(0)6 - 54 73 81 27

Reputatie, crisis en mediastrategie
Een goede naam is een kostbaar bezit. Reputatie kan voor
een goed doel, bestuur en directie het verschil maken tussen
vooruitgang of juist niet. Zo kan een incident in de publiciteit het aanzien van de organisatie ernstig schaden en ook
diepere problemen blootleggen. Tijdige crisiscommunicatie
kan dan geboden zijn. S&V zoekt met de opdrachtgever naar
antwoord op de vraag wat er echt aan de hand is en wat de
aanpak moet zijn. Intussen bieden we een helpende hand om
een uitslaande brand meester te worden.

Coaching en interim-management
Goede en gemotiveerde mensen bepalen het resultaat. S&V
helpt mensen op weg met coaching en training binnen onze
specialisaties. We doen dat vanuit betrokkenheid bij mensen
en hun werk, in een omgeving die ons vertrouwd is. Onze
associés bieden aandacht, inzicht en begeleiding op grond
van zeer ruime kennis en ervaring. Met onze associés is S&V
ook uitstekend gekwalificeerd om posities op de vakgebieden
hierboven tijdelijk te vervullen.
Zie voor meer: schinkelshoekverhoog.com/filantropie

Meindert Stolk
Meindert Stolk is een ervaren adviseur en projectleider
op het snijvlak van politiek, communicatie en management. Afgelopen jaren ondersteunde hij talloze ondernemingen, overheden en organisaties bij hun belangenbehartiging in de Haagse politiek. Eind 2011 vestigde
hij zich als zelfstandig adviseur en werd hij geassocieerd
partner van Schinkelshoek & Verhoog. Naast dat hij
als adviseur nauw betrokken is bij verschillende goede
doelen organisaties, is hij ook zelf actief als bestuurder
en toezichthouder in de sector. Door zijn jarenlange
ervaring, bestuurlijke en politieke antenne en zijn kennis
van de sector is hij bij uitstek in staat om organisaties in
de filantropie te ondersteunen bij hun positionering en
belangenbehartiging.
m.stolk@schinkelshoekverhoog.com
+31(0)6 - 22 39 05 01

Over
Schinkelshoek & Verhoog
Wij zijn een compact bureau van senior adviseurs en jonge
academici. Schinkelshoek & Verhoog (S&V) B.V., gespecialiseerd in communicatiestrategie en public affairs, biedt uw
organisatie hoogwaardig advies en vakkundige realisatie.
Wij werken in nauw overleg met bestuurders, directies en hun
organisaties. S&V kenmerkt zich door inhoudelijke betrokkenheid en maatwerk. Hiervoor vormen wij een netwerk met onze
associés.

Jan Schinkelshoek

Gert Jan Verhoog

Jan Schinkelshoek en Gert Jan Verhoog, doorgewinterd
op hun vakgebied, richtten S&V in 2011 op. Het kantoor
is gevestigd aan het Haagse Smidswater in het hart van
bestuurlijk Nederland.
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