
Op 1 december is Jerien den Blanken
begonnen bij It's Public als Senior
Adviseur. Jerien heeft eerder gewerkt
als adviseur bij Ecorys en heeft
daarvoor ruime ervaring opgedaan in
de publieke sector in zijn rollen als
f inancieel economisch
beleidsmedewerker bij diverse
ministeries. Jerien heeft veel ervaring
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Nieuwsbrief - juli 2021

Beste geïnteresseerde,

Met veel plezier delen we hierbij het laatste It's Public nieuws. Wil je vaker
updates over onze publicaties? Volg ons dan op LinkedIn. 

De It's Public gemeentepagina's

Alle relevante publicaties voor jouw gemeente op een rij.

Met trots introduceren we een nuttige vernieuwing op onze website: de It's
Public gemeentepagina's. Voor elke gemeente zijn alle relevante publicaties nu

op één plek verzameld. Zo vind je op deze pagina altijd de publicaties
'Gemeente in Beeld' en de 'Gemeentefondsmonitor' toegespitst op die ene
gemeente. Dus bekijk hem snel voor Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den

Haag, Arnhem en alle overige gemeenten. 

Jerien gestart bij It's Public
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met MKBA's en kijkt er naar uit om die
kennis namens It's Public in te zetten. 

Wellicht heb je onze advertentie
recent gespot in de Volkskrant: Wij zijn
op zoek naar versterking op
partnerniveau. We willen graag verder
groeien en zoeken daarom uitbreiding
op seniorniveau. 

Wat bieden wij?

Bijdragen aan de maatschappij

Vernieuwende uitgangspunten

Meebouwen aan jong en
ambitieus kantoor

Geen f inanciele inkoop

Marktconforme
arbeidsvoorwaarde

Meer informatie over deze vacature
vind je hier.

Partner gezocht

Projecten & publicaties
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Jeugdzorg: Hoe realiseerbaar zijn de bezuiniginsplannen?

Na overleg tussen het Rijk en gemeenten is er een voorstel om meer dan 17% te
bezuinigen op de jeugdzorg. Wij analyseerden deze plannen en concludeerden
dat bijna alle maatregelen nog onvoldoende onderbouwd zijn. Gezien de grote

tekorten en het gedeelde besef dat het jeugdstelsel niet toekomstbestendig is,
is het noodzaak dat er haalbare plannen komen. 

Binnenlands Bestuur pikte onze analyse op en schreef er een artikel over. Wil je
de gehele publicatie bekijken, waarbij we elke maatregel in detail analyseren?

Bekijk deze dan hier.

Warmtenetten: Zes
strategische vragen voor
gemeenten

Veel gemeenten zetten in op
warmtenetten bij het aardgasvrij
maken van wijken. It's Public dook in
de wereld van warmtenetten om de
complexe keuzes die daarbij komen
kijken inzichtelijk te maken. We gingen
in op vragen als: Starten we een
publiek warmtebedrijf  of laten we het
over aan de markt? Hoe hoog zijn
onze duurzaamheidsambities?

In onze publicatie gaan we in op deze
en andere strategische vragen voor
gemeenten.

Populaire downloads in het af gelopen kwartaal

1.  Jeugdzorg: Benchmark tekorten per gemeente
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Plantage Middenlaan 62, Amsterdam

Deel de nieuwsbrief gerust. Kreeg je hem nu
doorgestuurd, schrijf je dan hier 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 : Warmtenetten van Nijkamp
Aannemingen

Fotorechten: CC0

Je ontvangt deze email omdat je hebt

aangegeven interesse te hebben in onze

nieuwsbrief.

We versturen ongeveer één keer per kwartaal een

nieuwsbrief. 

Afmelden

2. Publieke Businesscase en MKBA

3. Gemeentefondsmonitor

4. Financiele gevolgen van het woonplaatsbeginsel

5. PowerPoint training

Alles zien?

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

 

Meer weten over It 's Public?

In deze introductie hebben we de belangrijkste informatie over It's Public
samengevat, na het lezen van dit document weet je wat we precies doen, wat

onze vernieuwende werkwijzen zijn en lees je over een aantal van onze
projecten.

It 's Public
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