
Vacature Partner Duurzaamheid & Klimaat

Het maken van maatschappelijke impact door publieke beslissers te voorzien van strategisch
advies van de hoogste kwaliteit. Dat is waarom It’s Public is opgericht.

Meebouwen aan het snelgroeiende It's Public?
De publieke sector weet ons maatschappelijk adviesbureau steeds beter te vinden en waardeert ons
werk. Ook jong talent is enthousiast over It's Public. Het lukt ons om slimme, ambitieuze en
geëngageerde starters te binden. Om onze impact te vergroten willen we graag uitbreiden met een
nieuwe partner met specifieke kennis in het domein van duurzaamheid-, klimaat- en/of
energiebeleid. We zoeken iemand die ons huidige team aanvult met een eigen kijk op de wereld,
nieuwe vaardigheden en nieuwe kennis, alsmede iemand die een mentor kan zijn voor iedereen in
ons team.

Expertisegebied duurzaamheid
Steeds vaker krijgen wij vragen vanuit onze opdrachtgevers (gemeenten, ministeries,
sectororganisaties, etc.) om hen te ondersteunen bij complexe vraagstukken rondom
duurzaamheid. Ook de vraagstukken in de domeinen waar we veel werken zoals wonen, fysieke
infrastructuur en armoedebeleid zijn niet meer los te koppelen van duurzaamheid. Het past dan ook
bij de ambities van It’s Public om onze opdrachtgevers juist op dit urgente onderwerp van
hoogwaardig advies te kunnen voorzien. Omdat duurzaamheid en de klimaattransitie vele facetten
kennen, staan we open voor een partner met als expertisegebied de energietransitie,
klimaatbestendigheid, duurzame en circulaire economie en/of milieubeleid.

Advies voor de publieke sector, passend bij de publieke sector
It's Public richt zich op het verbeteren van beslissingen rondom maatschappelijke vraagstukken. We
richten ons op het adviseren van senior publieke beslissers in de politieke of ambtelijke top van alle
bestuurslagen van de de overheid, en andere organisaties binnen de publieke sector.

We hebben een nieuw bureau opgericht omdat we er van overtuigd zijn dat advies in het publieke
domein anders en beter moet, advies dat past bij de publieke sector: open-source, transparant en
zonder winstoogmerk. Open-source uit zich in de vele publicaties, templates en trainingen die we
delen. We bouwen structureel tijd in om kennis te ontwikkelen en deze beschikbaar te stellen voor
het publieke domein. Transparantie komt terug in onze tarieven, onze salarissen (in lijn met WNT)
en ons financieel jaarverslag. Tot slot borgen we met onze juridische structuur  (stichting &
coöperatie) dat It’s Public autonoom opereert en het tegelijkertijd niet mogelijk is om een
winstuitkering te doen of It’s Public te verkopen.

We blinken uit in hoge kwaliteit advies. Dit doen we met kwalitatieve maar juist ook kwantitatieve
onderbouwing. Qua werkmethodiek onderscheiden we ons door onze sterk visuele en analytische
insteek. Deze wordt geprezen door onze cliënten.



De ideale versterking
Je werkt reeds op senior of partnerniveau bij een adviesbureau of werkt in de publieke sector op
senior niveau. Je hebt ruime (interne of externe) advieservaring opgedaan in het publieke domein
met duurzaamheid als kennisgebied. Je weet daardoor welke uitdagingen er liggen of
ontwikkelingen aanstaande zijn, welke wet- en regelgeving bepalend is en hoe verandering in
financiering invloed gaat krijgen op het beleid en uitvoering. Ook beschik je door jarenlange
werkervaring al over een eigen relevant netwerk en ben je in staat deze uit te breiden en in te
zetten. Je bent goed in staat je commerciële vaardigheden in te zetten om opdrachten binnen te
halen voor jezelf en voor een team van adviseurs. Je krijgt er energie van en bent er goed in om
samen met de andere partners verder te bouwen aan It’s Public. Je hebt ervaring met het aansturen
van andere adviseurs in projectteams en bent goed in staat jouw kennis en vaardigheden op hen
over te brengen.

In ons model is het inkopen als partner niet nodig. Een goede (inhoudelijke) klik en passende
ambitie is des te belangrijker. We maken graag kennis met je!

Dat zijn de “harde” vereisten, maar het belangrijkste is dat je veel zin hebt om verder te groeien in
het strategisch advieswerk en  mee te bouwen aan It's Public. Je bent enthousiast om met ons te
werken aan mooie en nuttige projecten, en om besluitvorming in de publieke sector te verbeteren.

Interesse gewekt?
We zouden graag eens een kopje koffie om ons enthousiasme over It’s Public over te brengen en jou
beter te leren kennen. We vertellen je dan uitgebreid over de strategie en ambitie van It’s Public
voor de komende jaren. Neem contact met Kees of Hugo:

Kees van der Meeren (kees.vandermeeren@itspublic.nl / 06-40566237)
Hugo den Breejen (hugo.denbreejen@itspublic.nl / 06-83486796)

Eerst nog meer lezen over It’s Public? Lees ons openbare jaarverslag en kijk op onze website.
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