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Nieuwsbrief - juli 2021

Beste geïnteresseerde,

Met veel plezier delen we deze nieuwsbrief . Hierin besteden we aandacht aan
onze vacature voor een ervaren adviseur, de start van Bas, en onze

publicaties over o.a. tekorten in de jeugdzorg, doelgroepenvervoer en onze
mini-atlas voor alle gemeenten. Wil je regelmatiger updates over onze

publicaties? Volg ons dan op Linkedin.

Senior adviseur gezocht
We zoeken een ervaren adviseur met 3 tot 8 jaar werkervaring om It's Public te

versterken. Lees hier de volledige vacature en solliciteer voor eind augustus!

Projecten & publicaties

https://www.itspublic.nl/#teamSection
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f683973386939
https://www.linkedin.com/company/itspublic/
https://www.itspublic.nl/werken-bij/
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=benchmark-tekorten-jeugdzorg


Benchmark tekorten jeugdzorg breed gedeeld en effecten
woonplaatsbeginsel inzichtelijk gemaakt

In deze benchmark vergelijken we de tekorten in de jeugdzorg van alle
Nederlandse gemeenten. De benchmark maakte veel reacties los en is

ondertussen meer dan 6.000 keer gedownload. De publicatie is onder andere
besproken in Binnenlands Bestuur en verschillende lokale media. Klik hier om de

publicatie te bekijken

We blijven bezig met de ontwikkelingen rondom de jeugdzorg. In een publicatie
over het vernieuwde woonplaatsbeginsel lichten we de nieuwe systematiek van
budgetverdeling en f inanciële effecten van de wetswijziging toe. Klik hier om de

publicatie te bekijken.

Hoe maak je het
doelgroepenvervoer
toekomstbestendig?
Kwetsbare mensen, van jong tot oud,
hebben door het doelgroepenvervoer dat
gemeenten aanbieden de mogelijkheid om
van A naar B te reizen en daarmee deel te
nemen aan de maatschappij. 

Een toekomstbestendig
doelgroepenvervoer is een must voor
iedere gemeente. Wat zijn de strategische
vragen die hierbij komen kijken? 

We leggen in onze publicatie uit hoe het
doelgroepenvervoer in elkaar steekt en wat
de belangrijkste uitdagingen en kansen zijn.

https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=sociaalvervoer
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/miljardeninjectie-lost-tekort-op-jeugdbudget-niet.16534142.lynkx
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=benchmark-tekorten-jeugdzorg
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=woonplaatsbeginsel
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=sociaalvervoer
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=gemeente-in-beeld


Groeifonds

In de tweede ronde van het
Nationaal Groeifonds is er voor

€ 34 miljard aan voorstellen
ingediend. We maakten een
overzicht van de indieners,

welke sectoren het meest zijn
vertegenwoordigd en op welke
regio's de plannen zich richten.

Onze publicatie werd door
verschillende media opgepikt. 

Business case

Steeds vaker wordt in de
publieke sector een business

case of een maatschappelijke
kosten-batenanalyse (MKBA)

opgesteld om mogelijke
projecten door te rekenen. Klik

hier om te lezen uit welke
onderdelen een goede business

case bestaat en hoe je deze
opstelt. 

Gemeente in Beeld | de mini-atlas

It’s Public lanceert Gemeente in Beeld: een mini-atlas voor iedere gemeente
met daarin de belangrijkste kerncijfers gevisualiseerd in acht thema’s. Zo vind je

o.a. ontwikkelingen in demografie, krijg je inzicht in de inkomensverdeling en
ben je op de hoogte van de lokale politieke situatie. De mini-atlas is

beschikbaar voor iedere gemeente. Klik hier voor een link naar de map waarin
alle rapporten staan. 

T op downloads in het af gelopen kwartaal

1. Benchmark tekorten jeugdzorg - hoeveel komt jouw gemeente tekort?

2. Groeifonds - Hoe gaat Nederland groeien volgens Nederland?

3. Gemeente In Beeld

4. Gemeentefondsmonitor

5. Het vernieuwde woonplaatsbeginsel

Alles zien?

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

Bas gestart bij It's Public

https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=groeifonds-hoe-gaat-nederland-groeien
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=groeifonds-hoe-gaat-nederland-groeien
https://www.nu.nl/economie/6140342/34-miljard-euro-aan-nieuwe-plannen-ingediend-voor-tweede-ronde-groeifonds.html
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=het-maken-van-een-business-case
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=het-maken-van-een-business-case
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=gemeentefonds-2
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=gemeente-in-beeld
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=benchmark-tekorten-jeugdzorg
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=groeifonds-hoe-gaat-nederland-groeien
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=gemeente-in-beeld
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=gemeentefonds-2
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=woonplaatsbeginsel
https://www.itspublic.nl/materialen/


Afgelopen juni is Bas Verviers begonnen bij It's
Public. Bas heeft biologie en f ilosofie
gestudeerd in Groningen en heeft zich
gedurende de pandemie in diverse rollen
ingezet voor de GGD regio Utrecht. Als
adviseur bij It’s Public komt zijn brede
interesse goed van pas en zoekt hij de
maatschappelijke uitdaging verder op.

Plantage Middenlaan 62, Amsterdam

Deel de nieuwsbrief gerust. Kreeg je hem nu
doorgestuurd, schrijf je dan hie r  in.

Financiële transparantie is  voor ons een
belangrijke kernwaarde. Bekijk ons jaarvers lag
2020 hier. 

Vragen? Je kunt contact met ons opnemen
door op deze nieuwsbrief te reageren
(nieuwsbrief@itspublic.nl)

Fotocredits : vrouw bij bushalte door Evert Jan
Luchies , station Utrecht door Rob Dammers
(2017), trein op station door Alp Ancel 

Allen: CCO, CC BY-ND of Nationale Beeldbank

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

nieuwsbrief.

We versturen ongeveer één keer per kwartaal een
nieuwsbrief. 
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