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1. Voorwoord  

 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het tweede financieel jaarverslag van It’s Public. Dit verslag bevat een kort overzicht met 

enkele inhoudelijke hoogtepunten, maar richt zich vooral op onze financiële huishouding. Op onze 

website kunt u meer publicaties en informatie vinden.  

 

In 2021 bouwden we met succes verder aan It’s Public. Met een gezonde mix aan voorspoed en 

uitdagingen heeft It’s Public zich weten te ontwikkelen tot een steeds bekendere en 

gewaardeerdere naam in de publieke sector. We werkten voor nieuwe klanten en wisten bij te 

dragen aan het maatschappelijk debat met een aantal succesvolle publicaties. Het team werd 

versterkt met ervaren adviseur Jerien den Blanken en startende adviseur Bas Verviers. Ook namen 

we afscheid: mede-oprichter van het eerste uur Steven Jonker vertrok. We willen Steven hartelijk 

danken voor de inzet en energie tijdens de opstartfase van It’s Public!  

 

Financieel gezien realiseerden we op een lagere omzet wederom een positief resultaat. De lagere 

omzet komt deels door minder gewerkte uren (zowel Kees als Hugo zijn 80% gaan werken), maar 

ook door een hoger aandeel werk van eigen en niet-betaalde publicaties. Het resultaat van 2021 

gecombineerd met het resultaat van 2020 zorgt ervoor dat we een solide financiële basis hebben 

voor potentiële tegenvallers. Doelstelling voor 2022 is dan ook om een neutraal resultaat neer te 

zetten door meer te investeren in onze organisatie, medewerkers en publicaties.  

 

Transparantie is een kernwaarde van It’s Public. Wij zien dit als een voorwaarde om geloofwaardig 

als extern adviseur te opereren binnen de publieke sector. Hier geven we onder andere uiting aan 

door het publiceren van dit gedetailleerde jaarverslag. We streven er naar zoveel mogelijk inzicht te 

geven in wat we doen, hoe onze financiële huishouding eruit ziet en hoe ons beloningsbeleid is 

vormgeven. Gegeven onze omvang heeft It’s Public nog geen verplichting om haar jaarrekening 

extern te laten verifiëren. Deze jaarrekening is dan ook opgesteld door It’s Public zelf (in 

samenwerking met onze boekhouder) en niet extern gevalideerd. Wel sluit deze vanzelfsprekend 

aan bij onze fiscale aangifte zoals opgesteld door onze boekhouder voor de Belastingdienst. Er 

kunnen geen rechten worden ontleend aan dit jaarverslag. 
. 

We kijken er naar uit om in 2022 verder te bouwen aan It’s Public en onze bijdrage aan de publieke 

sector en het maatschappelijk debat te versterken! 

 

Namens het team, 

 

Kees van der Meeren 

Hugo den Breejen 

 

Juni 2022 

 

 

 

 

https://www.itspublic.nl/


 

3 

 

 

2. Inhoudelijk jaaroverzicht 

 

Met veel uitdagende projecten, trainingen en kennissessies was 2021 een leerzaam en inspirerend jaar. 

We hebben ons ontwikkeld binnen nieuwe beleidsterreinen en verder verdiept in reeds opgebouwde 

expertises. In Zwolle, Deventer, West-Friesland en ‘s-Hertogenbosch hebben we kennisgemaakt met 

nieuwe opdrachtgevers en kennispartners. Tot slot werd ons team versterkt met de komst van Jerien 

den Blanken als senior adviseur en Bas Verviers als junior adviseur. 

 

Advieswerk 

Afgelopen jaar hebben we onze expertises, zoals jeugdzorg en gemeentefinanciën, verder 

ontwikkeld in nieuwe projecten. Zo hebben we onze ervaring op het gebied van inkoop in het 

sociaal domein ingezet bij het ondersteunen van een aanbestedingsprocedure en bij het uitvoeren 

van een tariefherijking. Tegelijkertijd werken we aan we ook nieuwe thema’s zoals huisvesting, de 

arbeidsmarkt en de governance van warmtenetten.  

 

Kennisdeling en open source 

We hebben ons aanbod met open source publicaties aanzienlijk uitgebreid met verschillende 

benchmarks, onderzoeken en kennisdocumenten. Deze publicaties bieden beleidsmedewerkers 

handvatten voor het ontwikkelen van strategieën op specifieke beleidsterreinen. Daarnaast hebben 

we met onze mini-atlas ‘Gemeente in Beeld’ stappen gezet in het beschikbaar stellen van kerncijfers 

van alle gemeenten in Nederland. Ook zijn onze publicaties beter vindbaar door het verbeteren van  

onze website en LinkedIn. 

 

 

Meest gedownloade publicatie:  

Benchmark tekorten jeugdzorg (>1500 keer) 

Onze collega’s Hugo den Breejen en Thijs Jacobs hebben de tekorten op 

jeugdzorg in alle Nederlandse gemeenten inzichtelijk gemaakt. Uit deze 

benchmark bleek dat nagenoeg alle gemeenten (97%) meer uitgeven 

aan jeugd dan ze daarvoor ontvangen van het Rijk. De omvang van de 

tekorten verschilt enorm.   

https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=benchmark-tekorten-jeugdzorg
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Werving en opleiding maatschappelijk talent 

In 2021 hebben we door een reeks recruitment evenementen kennisgemaakt met meer dan 130 

potentiële adviseurs. En met succes: in juni is Bas Verviers gestart als junior adviseur en in november 

is Jerien den Blanken als senior adviseur bij ons aangesloten. In 2022 zullen naar verwachting 

minimaal twee andere talenten ons team komen versterken. Tegelijkertijd hebben onze 

medewerkers tijdens workshops en trainingen nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkeld op 

uitlopende thema’s zoals gemeente-financiën, politiek-bestuurlijke verhoudingen en open data. 

 

 

 

It’s Public in het nieuws 

Een aantal van onze open source publicaties is opgepikt in landelijke en lokale media, bijvoorbeeld 

onze benchmark jeugdzorg enonderzoek naar de plannen die zijn ingediend bij de tweede ronde 

van het Nationaal Groeifonds. In verschillende opiniestukken en artikelen hebben we inzichten uit 

onze open source publicaties en advieswerk ook aangestipt bij en breder publiek. Op Binnenlands 

Bestuur en Sociaal Web is bijvoorbeeld een reeks artikelen verschenen over jeugdzorg die in gaat op 

de tekorten, besparingsmaatregelen en budgetverdeling. 

 

 

  

https://www.ftm.nl/artikelen/beloning-budgettair-drama-jeugdzorg?share=DBqoYe5eJ4H2h%2FZ0lGUjbivgtUs3eQpAvMhekZKCHg7CAoA1RRi1uYgcEglEPxg%3D
https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10445187/run-op-groeifonds
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/miljardeninjectie-lost-tekort-op-budget-jeugdzorg-niet-op
http://binnenlandsbestuur.nl/sociaal/gemeenten-dreigen-met-jeugdzorg-valkuil-2015-te-stappen
https://sociaalweb.nl/nieuws/financiele-gevolgen-van-het-vernieuwde-woonplaatsbeginsel-in-kaart-gebracht
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It’s Public onder begeleiding van voormalig gemeentesecretaris Irma Woestenberg op bezoek in ‘s-Hertogenbosch 

 
 

Volle aandacht tijdens training Bestuursrecht/Gemeentewet van Gjalt Schippers 
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3. Doelstelling en uitgangspunten 

 

Doelstelling: 

Wij werken aan een betere maatschappij 

It's Public werkt voor de publieke sector en de publieke zaak. It's Public stelt zich ten doel om het 

inzicht in maatschappelijke vraagstukken, de besluitvorming omtrent en de uitvoering van gekozen 

oplossingen te verbeteren. 
 

It's Public tracht dit onder meer te bereiken door: 

● het adviseren en ondersteunen van publieke en sociale organisaties bij het omgaan met 

maatschappelijke vraagstukken; 

● het ontsluiten en delen van kennis met publieke en sociale organisaties en de maatschappij 

als geheel; 

● het opleiden en ontwikkelen van maatschappelijk talent, zowel binnen haar eigen 

organisatie als bij haar opdrachtgevers en daarbuiten. 

 

Uitgangspunten: 

Wij leveren advies van de hoogste kwaliteit 

Wij creëren de meest relevante inzichten op basis van feiten om besluitvorming en beleid beter 

maken. Wij streven er naar advies van de hoogste kwaliteit te leveren. 
 

Wij investeren in het ontwikkelen en overbrengen van vaardigheden 

Wij investeren veel tijd in het ontwikkelen van vaardigheden, zowel bij onze eigen medewerkers als 

bij de mensen actief in de publieke sector. 
 

Wij delen zoveel mogelijk open source 

Wij delen zoveel mogelijk van onze materialen. Omdat onze projecten betaald worden uit publieke 

middelen vinden we dat zowel projectwerk als interne trainingen en tools ook publiek beschikbaar 

moeten zijn. We zullen nooit omwille van een commercieel belang bepaalde materialen niet delen.  
 

Wij zijn financieel transparant 

Wij streven naar maximale financiële transparantie. Dit geldt voor onze tarieven, onze salarissen en 

ons financiële welvaren. Wij publiceren jaarlijks onze financiën in een jaarverslag online. 
 

Wij hanteren salarissen in lijn met de publieke sector 

Wij bieden onze medewerkers aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden om het beste talent aan ons te 

binden. Hierbij kijken we onder andere naar arbeidsvoorwaarden van soortgelijke functies in de 

publieke sector. Aan de bovenkant zijn voor de partners de salarissen gemaximeerd in 

overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens. 
 

Wij hanteren geen winstuitkering of dividend en It's Public kan niet verkocht worden 

Medewerkers ontvangen naast hun salaris geen andere uitkeringen. Er zijn geen private 

aandeelhouders. Winst wordt geherinvesteerd om onze doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld in 

projecten die niet direct bekostigd worden door cliënten, maar wel van maatschappelijk belang zijn. 

 

Lees onze uitgangspunten online  

http://www.itspublic.nl/uitgangspunten
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4. Kerncijfers 

 

In 2021 werkte It’s Public met 7 teamleden aan 18 projecten voor opdrachtgevers. We voerden in 

2021 kwantitatief minder, maar grotere projecten uit. Daarnaast investeerden we in onze website, 

publiceerden we 25 open source documenten en hebben we stappen gezet om onze organisatie 

verder te professionaliseren. Onze omzet is lager dan in 2020, dit komt door een toename van het 

aantal open source publicaties maar ook doordat twee van de partners 80 ipv. 100% zijn gaan 

werken.  

 

Kerncijfers projecten 

Item 2021 2020 

Totaal aantal projecten 18 30 

Gemiddelde duur van een project 10 weken 7 weken 

Totaal aantal projecturen 6.313 9.636 

# verschillende opdrachtgevers 8 7 

 

Kerncijfers open source 

Aantal open source publicaties 25 10 

Populairste publicaties Zie volgende pagina 

 

Kerncijfers financieel 

Omzet1 725.080 815.347 

Toevoeging aan reserve 95.926 112.646  

Uurtarief projectmanager € 125 / uur (excl. BTW) € 125 / uur (excl. BTW) 

Uurtarief senior adviseur € 100 / uur (excl. BTW) - 

Uurtarief adviseur € 80 / uur (excl. BTW) € 80 / uur (excl. BTW) 

 

Kerncijfers bereik 

Aantal unieke website bezoekers 12.921 5.034 

Aantal volgers op LinkedIn 771 584 

Aantal volgers nieuwsbrief 644 387 

 

 
1 Historisch gezien werd de omzet geboekt ten tijde van facturatie. Daarom kan de omzet afwijken van het 

aantal projecturen in een gegeven jaar. Met ingang van jaarovergang 2021/2022 wordt omzet gecorrigeerd 
voor onderhanden werk. 
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Bekijk hier al onze publicaties op de website 

Volg onze LinkedIn-pagina om op de hoogte te blijven van de laatste publicaties    

http://www.itspublic.nl/materialen
https://www.linkedin.com/company/itspublic
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5. Populairste publicaties 

 

1 Benchmark tekorten jeugdzorg 

2 Gemeentefondsmonitor 

3 Bekostiging van het primair onderwijs 

4 CO2 uitstoot van verschillende vervoersvormen 

5 Wijzigingen woonplaatsbeginsel jeugdwet 

6 Naar realiseerbare plannen voor de jeugdzorg 

7 Zes strategische vraagstukken voor warmtenetten 

8 Benchmark kapitaallasten G10 gemeenten 

9 Portfoliomanagement in de publieke sector 

10 Toekomstbestendig doelgroepenvervoer 

Top 10 gelezen publicaties, klik op de naam om deze online te lezen 

 

 

  

https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=benchmark-tekorten-jeugdzorg
https://www.itspublic.nl/gemeentefondsmonitor/
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=bekostiging-primair-onderwijs
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=co2-uitstoot-vervoer
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=wijziging-woonplaatsbeginsel-jeugdwet
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=naar-realiseerbare-plannen-voor-de-jeugdzorg
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=warmtenetten-zes-strategische-vragen
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=benchmark-kapitaallasten-g10-gemeenten
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=portfoliomanagement-in-de-publieke-sector
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=doelgroepenvervoer-strategie-toekomstbestendig-systeem
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6. Jaarrekening - baten en lasten 

 

Item i 2021 2020 

A | Totaal opbrengsten  725.081 815.347 

    

Lonen, salarissen, werkgeverslasten (1) 525.549 610.479 

Overige personeelskosten (2) 16.291 13.074 

B | Totale personeelskosten  541.841 623.553 

    

C | Afschrijvingen (3) 1.862 1.544 

    

Huisvestingskosten (4) 20.212 28.587 

Kantoorkosten  12.955 11.772 

Verkoopkosten (5) 22.573 3.815 

Algemene kosten & overig  8.318 12.387 

D | Totaal overige kosten  64.059 52.561 

    

E | Financiële baten en lasten  (6) 1.531 2.496 

    

F | Saldo winst voor belasting [A-B-C-D-E]  112.628 135.193 

    

G | VPB belasting  16.702 22.547 

    

H | Saldo winst na belasting [F-G] (7) 95.926 112.646 

 

Opmerkingen: 

(1) Bevat alle salarissen inclusief de sociale lasten. Zie 9. Bezoldiging voor meer informatie. 

(2) Bevat wervingskosten, kantinekosten, reiskosten en overige personeelskosten. 

(3) Betreft afschrijvingen op ICT en kantoormeubilair. 

(4) Betreft kosten voor ons kantoor en onze flexplekken. 

(5) Betreft uitgaven om bereik van onze publicaties te vergroten, onder andere via Binnenlands 

Bestuur 

(6) Betreft rente op verstrekte leningen ten behoeve van het werkkapitaal. Zie 7. Jaarrekening - 

balans voor meer informatie. 

(7) Betreft de totale gerealiseerde winst. Zie deel 8. Jaarrekening - winstbestemming 
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7. Jaarrekening - balans 

 

Item i 2021 2020 

ICT  3.656 4.868 

Inventaris  4.065 1.892 

A | Materiële vaste activa  7.721 6.760 

    

Vordering op debiteuren  77.803 81.675 

Overige vorderingen  51.516 8.280 

B | Vorderingen  129.319 89.955 

    

C | Liquide middelen (1) 331.308 207.394 

    

D | Totaal Activa [A+B+C]  468.348 304.109 

    

E | Eigen vermogen (2) 201.410 105.482 

    

Nog te betalen salarissen (3) 51.239 104.947 

Te betalen omzetbelasting & loonheffing  133.282 15.842 

Te betalen vennootschapsbelasting  16.702 22.747 

Overige schulden (4) 65.716 55.291 

F | Kortlopende schulden  266.938 198.627 

    

G | Totaal Passiva [E+F]  468.348 304.109 

 

Opmerkingen: 

(1) Aan het einde van het kalenderjaar worden veel facturen ingediend en betaald, hierdoor 

relatief hoge liquide middelen (gedurende het jaar is deze post lager). 

(2) Betreft resultaat van It's Public van 2021 en 2020. 

(3) Ten behoeve van het werkkapitaal van It's Public worden de salarissen van de partners 

vertraagd uitbetaald, gemiddeld met ongeveer 3 maanden vertraging. We verwachten dat 

dit op termijn niet meer nodig is.  

(4) Ter financiering van benodigd werkkapitaal hebben de oprichters ten tijde van de oprichting 

ieder een lening verstrekt aan It's Public. De rente op deze lening bedraagt 4%, in lijn met 

het gehanteerde fictieve rendement door de Belastingdienst ten tijde van initiatie van de 

lening. Deze wordt pas uitbetaald bij aflossing. We verwachten deze leningen op termijn 

niet meer nodig te hebben.  
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Overzicht kortlopende schulden 

Item i 2021 2020 

Kees van der Meeren  15.518 15.808 

Steven Jonker (1) 0 15.808 

Hugo den Breejen  15.513 15.808 

Totaal kortlopende schulden  31.031 47.424 

 

Opmerkingen: 

(1) De lening van Steven Jonker is bij uitdiensttreding afgelost. 
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8. Jaarrekening - winstbestemming 

 

It's Public heeft geen winstdoelstelling. Het kan natuurlijk wel gebeuren dat er in een jaar minder 

kosten zijn dan uitgaven en dat daardoor toch winst ontstaat. In lijn met onze uitgangspunten zal 

deze winst ten behoeve van It's Public worden ingezet en nooit worden uitgekeerd aan 

medewerkers dan wel partners of bestuursleden. 

 

Mocht er winst ontstaan, dan kan deze op twee manieren worden aangewend: 

■ Reserve: het is voor een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk om reserves op te bouwen, 

zodat we ook in een periode waarin het financieel minder gaat kunnen blijven opereren. It's 

Public heeft een doelstelling dat de reserve 3 maal de maandelijkse kostenbasis bedraagt 

exclusief de salariskosten van de partners. 

■ Herinvestering ten behoeve van onze doelstellingen: dit kan bijvoorbeeld door zelf meer 

open source projecten rondom maatschappelijke vraagstukken uit te voeren of door te 

investeren in of donaties te doen aan andere organisaties die onze doelstellingen 

behartigen. 
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9. Bezoldiging 

 

It's Public wil haar medewerkers aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bieden. Deze zijn mede 

gebaseerd op arbeidsvoorwaarden van soortgelijke functies in de publieke sector. Aan de 

bovenkant worden de arbeidsvoorwaarden begrensd in lijn met de Wet Normering Topinkomens 

(WNT). Salaris is de enige uitkering die It's Public kent voor al haar medewerkers (dus inclusief 

bestuurders en partners). De gerealiseerde winst wordt niet uitgekeerd maar geherinvesteerd in It's 

Public. 

 

Naast het primaire salaris ontvangen medewerkers van It's Public vakantiegeld, een 

pensioenbijdrage en een variabele component afhankelijk van het functieniveau. Deze variabele 

component is voor junior-functies volledig afhankelijk van de prestatie van It's Public als geheel. 

Naarmate de functie meer senior wordt, stijgt de variabele component en is deze ook afhankelijk 

van de prestaties van de desbetreffende medewerker in het projectwerk en in het open source 

domein.   

 

Overzicht bruto salarissen naar functie (stand 31 dec 2021) 
NB: het betreft hier bruto salaris  bij een voltijd (4ou / wk) dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 4% pensioenbijdrage. 

 

Functie # mdw.  Bruto basissalaris 2021 Max. variabele component 

Adviseur (1,2,3) 4 2.757 - 3.546 5% 

Senior Adviseur (1,2) 1 3.991 - 4.282 15% 

Projectmanager (1,2)  5.485 - 5.937 20% 

Partner (jr., med., sr.) 2 7.958 – 10.022 30% 

 

Op dit moment is de pay ratio (verhouding tussen het hoogste en laagste salaris, inclusief variabele 

component) binnen It's Public 3,6. De junior partner verdient ongeveer 3,6 keer wat een startende 

adviseur verdient (afhankelijk van gerealiseerde variabele beloning). Theoretisch is de maximale 

pay ratio bij It's Public 4,5 (senior partner vergeleken met startende adviseur). 

 

Overzicht bezoldiging partners It's Public - inclusief realisatie variabele component 

 

Partner Functie Bruto basissalaris 2021 Gereal. var.component 

Hugo den Breejen Junior partner (80%) 6.366 18% 

Kees van der Meeren Junior partner (80%) 6.366 24% 
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10. Governance 

 

De bedrijfsstructuur van It's Public bestaat uit een coöperatie (Coöperatie It's Public U.A.) met 

‘daarboven’ een stichting (Stichting It's Public) (technisch gezien: een bijzonder lid van de 

coöperatie, zie onder). 

 

De coöperatie is de uitvoeringsorganisatie waar alle advieswerkzaamheden en andere activiteiten 

onder vallen. De partners zijn allen lid van de coöperatie en vormen gezamenlijk het bestuur. 

 

Download hier de statuten van de coöperatie 

 

De stichting is een bijzonder lid van de coöperatie. De stichting is bedoeld om de maatschappelijke 

doelen en principes binnen de coöperatie te borgen (zie pagina 5 van dit jaarverslag). Om dit te 

kunnen doen heeft de stichting beslissend stemrecht binnen de coöperatie op de belangrijke 

besluiten (denk aan bezoldiging, bedrijfscontinuïteit, etc.). Op dit moment bestaat het bestuur van 

de stichting uit partners van de coöperatie. Op termijn worden hier onafhankelijke bestuurders voor 

gezocht. 

 

Download hier de statuten van de stichting 

 

It’s Public op onderzoek tijdens bezoek aan het stadsarchief van Gemeente Amsterdam 

 

https://www.itspublic.nl/wp-content/uploads/2021/04/Statuten-Cooperatie-its-public.pdf
https://www.itspublic.nl/wp-content/uploads/2021/02/210104-Stichting-its-public-statuten.pdf
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11. Beeldmateriaal in dit document 

 

Alle foto’s van It’s Public met daarop medewerkers: CC BY-NC-SA 

Overige foto’s (cover): Michael Fousert, CCO 4.0; Arthur Krijgsman, 2020, CCO 4.0 


