
Beste relatie van It’s Public,

Vijf jaar geleden hebben we It’s Public opgericht. In de afgelopen jaren is het ons gelukt om uit te
groeien tot een succesvol klein adviesbureau. Toch gaat It’s Public per 1 april stoppen. In deze e-mail
lichten we toe waarom we deze keuze hebben gemaakt.

We zijn It’s Public gestart met grote ambities, zelfs met een droom: beter onderbouwde
besluitvorming in de publieke sector. We wilden meer inzicht creëren in de meest complexe
publieke dossiers werken en advies geven op de meest impactvolle plekken. En dit alles op een
manier die past bij de publieke sector; open-source en zonder winstoogmerk.

Met de nuttige opdrachten ging het goed. We werkten met veel plezier aan een breed pallet
maatschappelijke uitdagingen - van jeugdzorg tot duurzaamheid. Over de jaren wisten
opdrachtgevers ons ook steeds beter te vinden en waardeerden zij ons werk.

Maar de vraag bleef: zijn we écht iets aan het veranderen? We hebben regelmatig geëvalueerd om
te peilen hoe we ons als organisatie en persoonlijk ontwikkelden. We concluderen helaas dat het
ons onvoldoende lukte om de doelstellingen die we met It’s Public hadden te realiseren. Lees: om
als organisatie op een écht andere manier te werken en advies in de publieke sector te veranderen.
We werden langzaam een stabiele doch kleine adviespartij, en dat was niet onze ambitie.

We vinden het jammer dat we met It’s Public gaan stoppen en tegelijkertijd kijken we terug op vijf
mooie jaren die ons veel hebben gebracht. Dit komt met name door de vele gedreven en kundige
ambtenaren en professionals waar we mee hebben gewerkt die ieder op hun eigen manier proberen
een bijdrage te leveren. Ook kwamen we in aanraking met veel gelijkgestemde organisaties die een
rol vervullen om het maatschappelijk debat verder te brengen.

Voor iedere medewerker betekent het stoppen van It’s Public iets anders. Het merendeel van de
medewerkers vervolgt hun pad op een andere plek in de (semi)publieke sector. Hugo den Breejen
gaat verder als zelfstandig adviseur in met name het (jeugd)zorgdomein. Kees van der Meeren
grijpt dit moment aan om wat langer te oriënteren en daarna een vervolg te bepalen.

In lijn met onze uitgangspunten zorgen we er voor dat onze publicaties, templates en methodieken
publiek toegankelijk blijven op onze tot archief omgevormde website.

We willen jullie allen hartelijk danken voor de afgelopen jaren,

Kees van der Meeren, Hugo den Breejen en het team van It’s Public
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http://www.itspublic.nl

