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It’s Public is hét vernieuwende strategiekantoor voor de publieke zaak. We zijn ervan overtuigd
dat advies in de publieke sector anders en beter moet. Wij ondersteunen wethouders, ministers en
hun ambtelijke top bij het kiezen van een strategische richting bij complexe maatschappelijke
vraagstukken. We werken aan opdrachten in uiteenlopende domeinen zoals duurzaamheid,
kansengelijkheid, zorg en openbaar vervoer.

We helpen onze opdrachtgevers om helder te krijgen wat er écht gebeurt. Wij verbinden cijfers en
inhoud, duiken samen met een organisatie de diepte in en zorgen dat we tot een helder antwoord of
handelingsperspectief komen. Hierbij passen we de werkwijze van leidende strategische
adviesbureaus toe, met een 100% maatschappelijke focus. Vrijwel altijd zit er een financiële
component aan de vraagstukken waar we aan werken. Denk hierbij aan de financiële gevolgen van
beleidskeuzes in (jeugd)zorg, openbaar vervoer of huisvesting. Daarnaast hebben opdrachten soms
ook een volledige financiële focus, zoals het uitwerken van besparingsmogelijkheden, inzichtelijk
maken van meerjarige investeringsplannen of het benchmarken van kostenposten.

Als ervaren adviseur ben jij meestal de projectleider van een project. Dit houdt in dat jij het eerste
aanspreekpunt bent omtrent de uitvoering van het project, de betrokken adviseurs op dagelijkse
basis aanstuurt en verantwoordelijk bent voor communicatie met opdrachtgevers. Inhoudelijk weet
je van de hoed en de rand. Ook krijg je (a�ankelijk van je senioriteit, in overleg) steeds meer
commerciële verantwoordelijkheid.

Wat bieden wij?
● Bijdragen aan maatschappij: je draagt bij ons altijd bij aan het verbeteren van de

maatschappij. Onze opdrachtgevers bestaan voor 100% uit publieke en non-profit
organisaties en we denken goed na over welke opdrachten we wél en niet willen doen.

● Vernieuwende uitgangspunten: wij geloven dat een adviesbureau méér moet zijn dan een
projectenmachine, zeker in de publieke sector. Wij hanteren daarom een aantal
uitgangspunten. Zo delen we onze kennis ‘open source’ en zijn we financieel transparant.

● Invloed op je eigen werk: je kunt bij ons zelf kiezen welke opdrachten je graag wil doen,
waarbij jouw focus ligt op opdrachten met een financieel component. Ook beslis je mee
over onze open source publicaties die we zelf financieren.

● Meebouwen aan jong en ambitieus kantoor: It’s Public is een jong kantoor met grote
ambities. Je wordt bij ons uitgedaagd om daar aan bij te dragen. Alles waarvan je denkt dat
het verbeterd moet worden, mag je oppakken. Daar krijg je ook tijd en ruimte voor.

● Marktconforme arbeidsvoorwaarden: we bieden marktconforme arbeidsvoorwaarden en
zijn flexibel waar mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld 32 uur per week werken of een publieke
feestdag omruilen voor een dag die belangrijk is voor jou.

● Mogelijkheid om partner te worden: door onze open bedrijfsstructuur kun je bij ons
eenvoudiger dan elders partner worden, er zijn bijv. geen barrières zoals ‘verplicht inkopen’.

Wie zoeken wij?
● Je hebt een heldere motivatie voor het werken bij een adviesbureau in de publieke sector

en je hebt een brede interesse in uiteenlopende domeinen.

https://www.itspublic.nl/uitgangspunten/
https://www.itspublic.nl/materialen/
https://www.itspublic.nl/jaarverslag/


● Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring als consultant (publieke of private sector),
financieel adviseur, strategisch (beleids)adviseur of projectleider.

● Je hebt interesse in en affiniteit met (openbare) financiën, bekostiging- en
verdeelmodellen (bijv. gemeentefonds), financiële governance stelsels en/of financiële
sturingsrelaties. Of je weet deze kennis je snel eigen te maken vanuit relevante ervaring in
het bedrijfsleven. Begrotingen en balansen kennen geen geheimen voor je.

● Je hebt ervaring met het aansturen van individuele adviseurs en/of projectteams.
● Je hebt sterke analytische vaardigheden en ervaring met zowel kwantitatieve als

kwalitatieve onderzoeksmethodes.
● Je hebt goede communicatieve vaardigheden en je bent in staat om opdrachtgevers mee

te nemen met (tussentijdse) uitkomsten.
● Je hebt idealiter een netwerk in de (semi-)publieke sector.

Voldoe je niet volledig aan de functievereisten, maar ben je wel gemotiveerd om bij te dragen aan
onze missie?  Schroom dan niet alsnog contact op te nemen.

Interesse?
Solliciteer door een brief + cv te sturen. Voor meer informatie neem je contact op met Jerien
(jerien.denblanken@itspublic.nl / 06 3842 5049)

mailto:jerien.denblanken@itspublic.nl

