
Wij zijn een compact bureau van senior adviseurs en jonge 
academici. Schinkelshoek & Verhoog (S&V) B.V., gespeciali-
seerd in communicatiestrategie en public aff airs, evenals in 
training en coaching, biedt uw organisatie advies en realisatie.

Wij werken in nauw overleg met bestuurders, hun directie 
en organisatie. S&V kenmerkt zich door een inhoudelijke, op 
maat gesneden aanpak, vanuit maatschappelijke betrokken-
heid. Hiervoor vormen wij een netwerk met onze associés.

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

Colofon
Foto’s van Piet Gispen (pagina 1, 2, 4 en 6) 
en Phil Nijhuis (pagina 3 en 5). Vormgeving door X11 Creatie.
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Algemeen telefoonnummer: 
070 - 820 91 00

Algemeen mailadres: 
bureau@schinkelshoekverhoog.com

Gert Jan Verhoog: 
+31(0)6 - 52 53 98 97

Website: 
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Overig:
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Over
Schinkelshoek & Verhoog

onderscheidend vermogen

Handvatten bieden
S&V training, coaching en advies is een nieuwe loot aan de 
stam van Schinkelshoek & Verhoog (S&V). In de loop der jaren 
is in het bureau een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. 
Deze delen we graag met andere professionals. Wij bieden 
handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Onze trainers, coaches en adviseurs zijn specialisten. 
Zij gebruiken hun expertise om de deelnemers op een zinvolle 
manier te laten refl ecteren op zichzelf en hun eigen manier 
van werken. En natuurlijk om hen te helpen grip te houden 
op de uitdagingen waar zij voor staan.

Van jonge professional tot topbestuurder
Wij bieden masterclasses, schakelprogramma’s voor om- en 
bijscholing en coaching, zowel in kleine groepen als indivi-dueel. 
Jonge professionals kunnen kiezen uit eigen trainingsprogram-
ma’s met name gericht op het ontwikkelen van kennis en het 
delen van ervaringen. Dat kan ook in-company.

Voor topbestuurders organiseren we honours classes. Deze 
stellen we in overleg en met veel zorg samen. Het gaat om kleine 
gezelschappen met veel ruimte voor persoonlijk advies. De sfeer 
is vertrouwelijk. En dat alles zoals u dat van ons bent gewend.

Fysiek en digitaal
Fysieke ontmoetingen zijn niet altijd meer vanzelfsprekend. 
Steeds vaker geven professionals de voorkeur aan een mix van 
digitale en live communicatie. De webinars van S&V voorzien op 
een heel toegankelijke manier in deze sterk groeiende behoefte.

S&V 
training, coaching en advies

S&V helpt mensen op weg met training en coaching binnen onze specialisaties. Onze trainers, coaches 

en adviseurs bieden aandacht, inzicht en begeleiding op grond van jarenlange kennis en ervaring.
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Bestuursadvies
Schinkelshoek & Verhoog begrijpt bestuurders. Een bestuur-
der 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 organisatie 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 
het elan van de organisatie. 

Crisis, reputatie en mediastrategie
Een goede naam is een kostbaar bezit. Reputatie kan voor 
een organisatie, 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, maar helpt 
alleen als die past bij de organisatie en structureel bijdraagt 
aan herstel van vertrouwen. S&V zoekt met de opdrachtgever 
naar antwoord op de vraag wat er echt aan de hand is en wat 
de kernboodschap moet zijn. Intussen bieden we de helpende 
hand om een uitslaande brand meester te worden.

Interim- en projectmanagement
S&V beschikt over een netwerk van senior adviseurs die hun 
sporen hebben verdiend op het brede terrein waarop ons  
kantoor werkzaam is. Met deze associés is S&V ook uitstekend 
gekwalificeerd om posities tijdelijk te vervullen.

Van 
strategisch advies tot effectieve aanpak

Public Affairs: advies en lobby
Dankzij jarenlange ervaring is Schinkelshoek & Verhoog 
thuis in ‘Den Haag’ en de vakgebieden die het politieke  
centrum van Nederland bestrijken. S&V weet wat er speelt  
en hoe het werkt om het belang van een opdrachtgever te 
agenderen en te behartigen.

Invloed op besluitvorming oefenen we uit met een overtui-
gend verhaal en steekhoudende argumenten op basis van 
solide feiten. In dialoog smeden we samen met onze op-
drachtgever coalities en werken we aan draagvlak voor hun 
belangen. We staan klaar om onze kennis en ervaring in te 
zetten voor gedegen advies en lobby. 
 
Public affairs in Brussel
Schinkelshoek & Verhoog (S&V) in Den Haag en Gibbels 
Public Affairs (GPA) in Brussel werken in public affairs 
nauw met elkaar samen. Ons partnerbureau, gevestigd in 
het politieke hart van de Europese Unie, kent de weg in het 
Brusselse labyrint.

Gibbels Public Affairs drijft op een reputatie van kennis en 
betrouwbaarheid. GPA directeur Patrick Gibbels is meervou-
dig winnaar van de European Public Affairs Awards, waaron-
der die voor Lobbyist van het Jaar. Hij werkt langs lijnen van 
informatie, strategie en invloed.

Monitoring en analyse
Den Haag zowel als Brussel is een lastig te voorspellen factor 
voor veel organisaties. Elke dag kan het landschap volle-
dig veranderen en doen zich kansen en bedreigingen voor. 
Monitoren is het continu volgen en duiden van politieke en 
bestuurlijke ontwikkelingen, in Den Haag en ook in Brussel.

De monitorservice van Schinkelshoek & Verhoog houdt u 
permanent op de hoogte van trends en ontwikkelingen die 
ertoe doen. Bij S&V is monitoren maatwerk. Aan de hand van 
geavanceerde zoekmiddelen stelt één van onze hoogopgeleide 
adviseurs handmatig uw Haagse Signalen samen.

Tussen 
buitenwereld en bestuurskamer

Tot de kern afpellen, dat is de werkwijze van Schinkelshoek 
& Verhoog (S&V). Vanuit de kern van de zaak werken wij een 
strategisch advies uit in een even professionele als effectieve 
aanpak. Samen met onze opdrachtgever maken we ons sterk 
voor belangen die er ook maatschappelijk toe doen, altijd in 
wisselwerking tussen buitenwereld en bestuurskamer. Wij 
helpen bestuurders, hun directie en organisatie vakkundig 
en slagvaardig met:

• Bestuursadvies
• Strategische communicatie
• Crisis, reputatie en mediastrategie
• Public affairs, lobby en advies
• Monitoring en analyse
• Positionering en concepten
• Training en coaching
• Interim- en projectmanagement

S&V is hierin werkzaam op tal van terreinen, onder andere 
op dat van openbaar bestuur, recht en toezicht, energie,  
digitaal, filantropie, onderwijs, gezondheidszorg, democratie, 
media en cultuur, advies- en onderzoekscommissies, evenals 

voor individuele bestuurders van (semi-)publieke en private 
organisaties.

Wij werken in goed vertrouwen en nauw overleg met onze 
opdrachtgever: discreet en loyaal.

Thuis 
in Den Haag en Brussel
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