
De  Vr ie sH as el ho ff 
Stra tegie - en best uurs advis eurs   !   Soes tdijk sewe g 329  !   3723  HA Bilth oven   !   Tele foon  +31 (0)30  274 94 00  !   Fax +31 (0)30  274 94 44 

© De  Vri esH ase lho ff 
Co pyr igh t 201 0.  Dit 
rap por t, wa aro p het 

aut eur sre cht  van  toe - 
pas sin g is, is uitg ege - 

ven  voo r inte rn ge- 
bru ik doo r de gea dre s- 

see rde  en zijn  org ani - 
sat ie. Vo or ied ere  vor m 

van  ext ern e raa dpl e- 
gin g, geb rui k of pub li- 

kat ie van  dit rap por t, 
het zij in zijn  geh eel  of 

ged eel ten  daa rva n, 
die nt sch rift elij k goe d- 

keu rin g  van  onz e 
ma ats cha p ver kre gen 

te wo rde n. 

Bureau informatie 
                t.b.v. semi- publieke sector 

          wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons....? 



Wie zijn we? 

•  De  Vri esH ase lho ff is in 199 0 do or mr . drs . Lam me rt de Vri es en Pro f. Dr  Fri ts Ha sel ho ff 
op ger ich t. Be ide n wa ren  al jar en geb oei d do or het  in de six ties  uit  de VS  ove rge wa aid e str ate - 
gie  en ma rke tin g, toe n in Eu rop a mi nd er bek end  fen om ene n. He t int ere ssa nte  hie rva n wa s de 
mo gel ijke  bet eke nis  voo r het  hee l and ers  inr ich ten  en bes tur en van  org ani sat ies . In de neg ent i- 
ger  jar en wa aid e op nie uw  Co rpo rat e Go ver nan ce ove r, het gee n eno rm e gev olg en zou  kri jge n. 

•  De  op ric hte rs had den  in leid ing gev end e/p art ner fun ctie s ree ds een  bre de erv ari ng  op ge- 
daa n me t vra ags tuk ken  ron d str ate gie  en org ani sat ie, bij  gro te en mi dd elg rot e int ern ati on ale 
bed rijv en zoa ls DS M,  Ro yal  Ha sko nin g en adv ies bu rea us zoa ls KP MG , Be ren sch ot en de Bo s- 
ton  Co nsu ltin g Gr ou p en in de pu bli eke  sec tor  bij  Mi nis ter ies  en gem een ten . 

•  Bij  op dra cht gev ers  ble ek er een  gro eie nd e vra ag naa r me er on afh ank elij k en ges pec iali see rd 
adv ies . 'Sm all and  ind epe nd ent ’, vri jwa art  bet er teg en een  tè gro te ‘in tim itei t’ me t op dra cht gev ers 
en mo gel ijke  bel ang env ers tre ng elin g. De ze kan s is gro ot bij  adv ise rin g do or een  bu rea u, dat  oo k 
adv ise ert  op  aan lig gen de,  nie t alti jd ver eni gb are  ter rei nen . Tè bre de adv ise rin g cre ëer t afh ank elij k- 
hei d en die nt uit ein del ijk vaa k nie t het  bel ang  van  op dra cht gev ers . 

• Dit  do et zic h voo ral  voo r bij  bij  adv ise rin g in com bin atie  me t uit voe ren de die nst ver len ing . 
Bij  acc ou nta nts , ICT  con sul tin g e.d . wo rdt  dit  reg elm atig  aan get rof fen  me t als  ext ree m int eri m- 
ma nag em ent  of det ach eri ng . Ec hte r oo k bij  ban ken , adv oca tuu r en no tar iaa t in de vor m van 
alle rle i aan vul len de som s on gev raa gd e adv iez en. Dit  gaa t in de reg el ten  kos te van  de pri js/k wa - 
lite its- ver ho ud ing  van  het gee n on der  de no em er adv ies  wo rdt  ‘ve rko cht ’. 

“G oe de  raa d is du ur ”, is ee n ou d Ho lla nd s ge zeg de .... ...                                        
                                  Sle ch t ad vie s bli jkt  na me lijk  uit ein de lijk  ve el du ur de r... 
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Het speelveld met onze clienten? 

• Strate gisch- bestuu rlijke vraags tukken  zijn per definit ie compl ex en leiden  daaro m voor u als leiding ge- 
vende  of poliiek  verant woord elijke soms tot vertro ebelin g, juist vanwe ge uw (wellic ht tè?) grote betrok kenhe id. 
Juist dáár kunne n wij een goede  rol spelen . Wij zijn dan ook meer bestuu rs- dan organ isatie- advise urs en wil- 
len een prima ire aanhe chting  bij de leiding  van organ isaties . 

• Wij richte n ons  dan ook voorn amelij k op die leiding geven den in bedrij fsleve n en overh eid, die assiste ntie 
zoeken  bij het helder  en hantee rbaar maken  van strateg isch-b estuur lijke mater ie. Dit niet alleen  in goede , maar 
ook in slecht e tijden . 

• Derge lijke mater ie heeft meest al te maken  met ‘richti ng en inrich ting’ van uw organ isatie.  Zij doen zich 
vrijwe l altijd voor binnen  het onlosm akelijk e verban d tussen  de bestaa nde óf gegro eide strateg ie, bestuu rlijke- 
en/of fysiek e-) struct uur en cultuu r. 

• Omda t uit onder zoek en ervari ng blijkt dat de kwalit eit(en)  en integr iteit van het manag ement , en dus lei- 
dersch ap steeds  bepale nder worde n voor de positio nering  en resulta ten van organ isaties , hebbe n wij ook onze 
compe tentie op het gebied  van manag ement  assess ment steeds  verder  verste rkt. 
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Waar kunnen we voor u scoren? 

• Kenni sgebie den waaru it we putten  en vaardi ghede n die wij bij opdra chten separa at of  'geme ngd' inzet- 
ten zijn : 

        - St ra teg ie-  en  be lei ds on tw ikk eli ng , 
- co rp or ate  go ve rn an ce  en  pu bl iek  toe zic ht ; 

            - Or ga nis ati e-a na lys e,- str uc tu re rin g en  -ve ra nd er ing , 
- ma na ge me nt  as se ss me nt  en  co ac hin g; 

            - Co rp or ate  fin an ce , 
- be dr ijf sw aa rd er in g, ha alb aa rh eid sb er ek en in ge n 

            
- Ju rid isc he  za ke n 

- ar be id s-,  on de rn em in gs - en  ve rm og en sr ec ht . 

• Ons burea u biedt u een multid iscipli nair team. Dit team bestaa t uit een vaste advies kern van bedrij fskun- 
digen,  aange vuld met gesele cteerd e en geasso cieerd e advise urs, waaro nder financ ieel-ec onom en, regist ered 
valuat ors, juriste n en psych ologen  om genoe mde terrein en adequ aat te kunne n bestrij ken. Op boven staand e 
terrein en hebbe n zij kennis  van bepro efde of nieuw e metho den, zoals bijvoo rbeeld  scenar ioplan ning, discou n- 
ted casflo w en compu ter onder steund e assess ment of chang e monit or metho des; 

• Wij werke n op discre te wijze en vrijwe l uitslui tend op recom manda tie. Dit niet alleen  voor het bedrij fsle- 
ven, van conce rns, midde lgrote  bedrij ven tot 'MKB  plus', maar ook in de publie ke sector . Bij minist eries, pro- 
vincie s en gemee nten dan wel gepriv atiseer de onder delen daarva n die lijken op bedrij ven, ligt het accen t van 
ons werk veelal op onafha nkelijk  onder zoek, gerich t op betere  beleid sbeslis singen . 

Dit docum ent gaat wat dieper  in op de publie ke sector . Een soortg elijk docum ent is besch ikbaar  voor onze acti- 
viteite n in de privat e sector . 
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O p d r a c h t g e v e r s  in  d e  p u b l ie k e  s e c t o r 

•   Wi j we rke n bij  vo ork eu r in op dra ch t van  de  (pu bli eke ) dir ect eu r zèl f of bij v. afd elin gs- 
ho ofd en , oo k als  toe zic hth ou de rs of po liti ek ver an tw oo rde lijk en  de  fei tel ijk e ‘aa ng eve rs’  zijn . 

•   Als  we  dir ect  vo or de  laa tst en  we rke n en  de  org an isa tie  'ob jec t van  on de rzo ek'  is, da n 
mo et dit  exp lici et wo rde n ge ma akt  na ar de  pri ma ir leid ing ge ven de , vin de n wi j alt ha ns. 
Dit  ver eis t een  go ed  aan he ch tin gsp roc es en  een  set  van  ad eq ua te afs pra ken . 
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De Vries Hasel hoff 

Direc teure n/(Afd .) hoofd en 
van (semi -) publie ke 

organ isatie s/inst elling en 
(Publ ieke) Toezi chtho uders 

Raden  van Advie s/Toe zicht 
Twee de Kame r/ 

Prov.  State n/Gem .Raad 

Minis terie/ Provi ncie/ B&W 

opd rach t/ad vies rela tie opd rach t/ad vies rela tie 

'aan gee frel atie ' 

veran twoor delijk e leidin g toezic ht- of politi ek veran twoor delijk en 



Publieke adviesrelaties verschillen 

• Wi j ad vis ere n in de  pu bli eke  sec tor  zow el ver an tw oo rde lijk  leid ing gg eve nd en , als  
ver an tw oo rde lijk en  van uit  toe zic ht of po liti eke  ver an tw oo rde lijk he id.  Wi j vin de n dit  een 
rel eva nt ver sch il en  he bb en  da aro m me t be ide  typ en  op dra ch tge ver s een  ver sch ille nd e 
ad vie sre lat ie. 

• De  red en  is da t toe zic hth ou de rs en  po liti ci een  an de re ver an tw oo rdi gsp lich t he bb en  da n 
dir ect  leid ing ge ven de n. Da arn aas t mo ete n de  laa tst en  vaa k op ere ren  bin ne n po liti eke  kad ers . 
De  ‘co ng rue nti e’ tus sen  -ui t te vo ere n/v ast ge ste ld of uit ge vo erd - be leid  en  eig en  op vat tin ge n 
kan  erg  var ier en . Oo k bij  toe zic hth ou de rs zijn  de  toe zic ht-  of po liti eke  be lan ge n nie t alt ijd  
con gru en t me t hu n pe rso on lijk e str ate gie -/c arr ièr eb ela ng  of rep uta tie . 
Ee n go ed  be gri p van  de rge lijk e sit ua tie s bli jkt  do ors lag ge ven d in vee l op dra ch ten  en  de   keu ze 
vo or De  Vr ies Ha sel ho ff is hie r vaa k oo k op  ge sto eld . 
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De Vries Hasel hoff 

Leidi ngge vend en 
publi eke secto r 

Toezi cht- en of politi ek 
veran twoo rdelij ken 

opd rach t/ad vies rela tie opd rach t/ad vies rela tie 

con gru ent ie tus sen  bel eid  en 
per soo nlij ke stra teg ie is gro ot 

con gru ent ie tuss en bele id en per soo nlij ke/ 
pol itie ke/c ariè re stra teg ie var ieer t 



W at  do en  w e w èl , ni et , te n de le  en  bi j w ie  da n? 

w ie ? 
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Se cto r               Pr iva te sec tor              Pu bli ek e sec tor 

Op dr ac htg ev er 

Strat egie/b eleids advie s 

DG A* no n DG A 

ja ja 

Di re cte ur Po lit iek 

ja ja ** ** 

Bestu urlijk /orga nisati e advie s ja ja 

Finan ciële advis ering ja aanvu llend ** 

ja bepe rkt 

ja aanvu llend ** 

Jurid isch advie s 

Ad vie sfo cu s De  Vr ies Ha sel ho ff 

ja flank erend *** 

Ze er  br ee d M aa tw er k 

flank erend *** niet 

Br ee d 'Sp eci als ' 

* Vaa k fam ilieb edri jf gen oem d. Als er gee n and ere fam ilie lede n wer kzaa m of aan dee lhou der zijn vind en wij dit gee n goe de ben ami ng. 

** Som s in sam enw erki ng met  (in- of exte rne acco unta nt,  con trol ler ban ken  of inve stor s, maa r som s ook  juis t niet  bijv . ona fhan keli jke  waa r- 
deri ng van  ond erne min gen . 

*** Sign aler en, initi ëren , voo rber eide n, vaak  in sam enw erki ng met  indi vidu ele (eig en- of exte rne)  juris ten. 

****  Vaa k naa r aan leid ing van  een  'eve nt' of gro te disc ussi e, mee stal  in de vorm  van  een  inve ntar isat ie of ona fhan keli jk ond erz oek . 



Enige voorbeelden publieke sector 

• De  Vri esH ase lho ff dee d een  ex plo ita tie stu die  voo r de Ge me ent e Vo ors t naa r een  sp or tac - 
co mo da tie  in aan bo uw , het gee n tot  op zie nb are nd e con clu sie s en po liti eke  gev olg en leid de; 

• De  Vri esH ase lho ff  dee d een  on de rz oe k  voo r he t Sti mu ler ing sfo nd s voo r de  Per s, na ar de 
dis trib uti e van  tijd sch rift en in Ne der lan den  me t nam e of alle  uit gev ers  gel ijke  toe gan g heb ben 
tot  de dis trib uti eka nal en 'los se ver koo p' en 'th uis bez org ing ', het gee n leid de tot  een  kla cht  bij 
de N M a ; 

• De  Vri esH ase lho ff voe rde  een  om van gri jke  ha alb aa rh eid sst ud ie uit  na ar de  rea lisa tie  van 
één  op en mo bie l ne tw er k  in op dra cht  van  pro vin cie  Ze ela nd , ge me en ten  en  De lta  N.V . De 
haa lba arh eid  is tec hn isc h, jur idi sch  en fin anc iee l-e con om isc h aan get oo nd  en dee lna me  van 
ma rkt par tije n is geï nv ent ari see rd;  

• De  Vri esH ase lho ff dee d een  stu di e  voo r een  on de rde el van  he t Mi nis ter ie OC &W  na ar de 
br an ch e/m ark tsi tua tie  va n uit ge ve rs  van  hu is- aan  hu isb lad en . Dit  teg en  de  ach ter gro nd 
van  de een  me er plu rifo rm e pu bli eke  nie uw svo orz ien ing ; 

• De  Vri esH ase lho ff ma akt e voo r div ers e gem een ten  en on der nem ing en co mp lex e fin an cië le 
be rek en ing en  ten ein de de haa lba arh eid  van  be dr ijfs ve rp laa tsi ng en  vas t te ste llen  in ver - 
ban d me t wo nin gb ou w op  ach ter bli jve nd e loc ati es; 

• De  Vri esH ase lho ff dee d voo r een  mi dd elg rot e gem een te een  ev alu ati e  van  een  in fin an cië le 
pro ble me n ver ker en d Op en luc htm use um  da t for s op  de  ge me en teb eg rot ing  dru kte . Na  een 
re or ga nis ati e  we rd he t mu seu m ge pri vat ise erd . 
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Wat is dus de kern van ons werk? 

"wij doen in de zorgen van leidinggevenden en zij 

die geacht worden daar toezicht op te houden...... 

..........uw strategie is immer(s) ook onze zorg" 
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Lukt het om het zelf/intern op te lossen.......? 
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.......of eens vrijblij- 

vend met Bilthoven 

bellen? 

Be l mr  dr s L. de  Vr ies 

03 0-2 74 94 00  mo b 06 -46 -00 11 16 

of  ma il 

ld ev rie s@ de vr ies Ha se lh of f.n l 

     De Vrieshaselhoff 
str ate gie - en  be stu ur sa dv ise ur s 

So es tdi jks ew eg  N 32 9, 

37 23  bl , Bi lth ov en 



En een inspirerend pand waar wij u graag ontvangen! 

                                            

•   'Vi lla Tri nar i' (19 11)  aan  de So est dij kse we g No ord  329  in Bil tho ven , is het  pan d, wa ar De  Vri esH ase lho ff 
sed ert  haa r op ric hti ng  is gev est igd  en haa r vak  uit  oef ent . Ee n go ede  ple k om  na te den ken  en vóó r en 
mè t u te we rke n. Er is do or on s vee l tijd  en ene rgi e bes tee d aan  de res tau rat ie van  dit  pan d, het  ter ug - 
bre ng en en aan vul len  van  de inr ich tin gsd eta ils en het  beh ou d van  de ou de gra nd eur . 

•   De  Die nst  Rij ksm on um ent en ach t dit  pan d "va n arc hit ect uu r-h isto ris che  wa ard e, als  voo rbe eld  van  een 
gaa f bew aar d bo uw typ e, me t Ar t No uve au en En gel se lan dh uis -st ijl inv loe den  - de zgn . Ar ts & Cr aft  
bew egi ng  - als me de van  bel ang , van we ge de vel e go ed bew aar d geb lev en int eri eur -el em ent en. ” 

De Vrie sHas elho ff Bu re au  in fo rm at ie  pu bl ie ke  se ct or P 11  / 11 20 11 


