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Beste geïnteresseerde,
Met veel plezier delen we hierbij de eerste nieuwsbrief van it’s public.
Een nieuwe manier om - eenmaal per kwartaal - onze verhalen, inzichten en
voortgang met jullie te delen.
it’s public

Highlights uit ons werk

Noodplannen voor lerarentekort in G5
Het afgelopen halfjaar zijn we nauw betrokken geweest bij de noodplannen voor
het lerarentekort in Nederland. Na Amsterdam, Den Haag en Rotterdam
presenteerden in juni Almere en Utrecht de noodplannen aan minister Slob.
it’s public ondersteunde in gezamenlijke projectteams zowel Amsterdam,
Almere als Utrecht. In Amsterdam en Almere ondersteunden we bij het creëren
van de inzichten, het begeleiden van de workshops en het schrijven en
doorrekenen van het plan. Voor Utrecht verzorgden we de analysesectie van
het rapport. Lees hier de rapporten.

Doorrekening mogelijke
metro-uitbreiding

Inkoop jeugdhulp

Een combinatie van veel financieel

De jeugdhulp staat onder druk door

werk, aangevuld met

toenemende kosten. We

modelberekeningen over

ondersteunen bij een grote

vervoersstromen. We brachten alles

aanbesteding van jeugdhulp met

samen tot één inzichtelijke business

heldere analyses over historische

case voor een mogelijke metro-

kostenstijging, reële

uitbreiding.

kostprijzen/budgetten en sturing op
het geheel.

Nieuw in de open source library

Kennisdocument

Training

Werk en inkomen

Projectleiderstraining

Het volledige instroomproces van de

Snel je eigen vaardigheden

bijstand in beeld inclusief keuzes ten

ontwikkelen of intern een training

aanzien van snelheid, kwaliteit en

geven? In dit document tref je alle

klantgerichtheid. Nuttig voor eenieder

materialen die je nodig hebt voor een

die werkt met Werk & Inkomen of

succesvolle training.

bezig is met procesoptimalisatie.

Alles zien?
Onze open source library bevat kennisdocumenten, trainingen, templates
en nog veel meer. Klik hier om naar de open source library te gaan.

Kennisdocument

Template

Bekostiging primair onderwijs

Word-template

Exact willen weten hoe de bekostiging

Wij werken voornamelijk met

van het primair onderwijs werkt? In dit

PowerPoint, maar we maken ook zo

document worden de rijks-,

nu en dan gebruik van Word. Om snel

gemeente- en ouderbijdrage helder

een mooi en goed leesbaar rapport

uitgelegd en geanalyseerd.

te maken ontwikkelden we een
handig template.

Talent gezocht
Ontdekken of it's public iets voor jou is?
Op 10 juli houden we een online kennismakingsevenement.
Klik hier voor meer informatie en om je direct in te schrijven.

Starters

Ervaren adviseurs

Partner

it's public zoekt naar

it's public zoekt

it's public zoekt een

nieuwsgierige mensen

versterking op senior

partner die ons huidige

die het verschil willen

niveau, van ervaren

team aanvult met een

maken in de publieke

projectmanagers tot

eigen kijk op de wereld,

sector en zich snel willen

toekomstige partners.

nieuwe vaardigheden,

ontwikkelen.

en nieuwe kennis.

Over it's public
it's public is een jong en ambitieus strategisch adviesbureau voor de publieke
sector. We gebruiken de methodieken en kwaliteit van strategische
adviesbureaus op onderwerpen die er echt toe doen.

Klik hier om verder te lezen op onze website.

it's public
Plantage Middenlaan 62, Ams terdam

Je ontvangt deze email omdat je hebt
aangegeven interesse te hebben in onze

Deel de nieuws brief gerus t. Kreeg je hem nu
doorges tuurd, s chrijf je dan hie r in.
Vragen? Je kunt contact met ons opnemen
door op deze nieuws brief te reageren
(nieuws brief@its public.nl)

publicaties of evenementen
We versturen ongeveer één keer per kwartaal een
nieuwsbrief.

Afmelden

