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Weekstart OSBP

Overleg met 
wethouder

Lunch Lunch Lunch Lunch

Overleg 
strategie en 
beleid

Doorontwikkelen
rekenmotor

Voorbereiding 
Projectsturings-
overleg

Excursie naar 
wijk waar extra 
woningen gaan 
komen

Brainstorm 
projectmodule

Evaluatie MPBA 
proces

Werkblok: 
schrijven advies 
aan MT over 
escalatie BEX

Werkblok:
Toetsing 
beheerexploi-
tatie gebieds-
ontwikkeling 
Noorderplassen

Vrij

Veel van onze collega’s 

hebben een vaste vrije 

dag. Als jij liever je 

werkuren over vijf 

dagen spreidt, kan dat 

natuurlijk ook.

Een beheerexploitatie laat zien wat het te 

verwachten financieel effect is van een nieuw in 

beheer te nemen gebied. Voor zo’n nieuw gebied 

krijgen we extra geld en hier staan natuurlijk extra 

beheerkosten voor het te beheren openbaar gebied 

tegenover. Jij toetst met collega’s of dit uit kan.

De rekenmotor is een instrument waarmee we steeds 

beter kunnen uitrekenen hoeveel het beheer van de 

Almeerse openbare ruimte kost. Als we beter weten wat 

het beheer van de bestaande stad kost, kunnen we ook 

meer zeggen over wat nieuwe gebieden mogen kosten. 

Jij denkt mee over deze doorontwikkeling.

In het MPBA proces 

(Meerjaren

Perspectief Beheer 

Almere) bepalen we 

welke groot 

onderhouds- en 

vervangingsprojecten 

het meest urgent zijn. 

Hiervoor hebben we 

een afwegingskader. 

De coördinatie ligt bij 

een collega. Jij springt 

hierin waar nodig bij.

Een beheerparagraaf

stellen we nu pas op 

als een inrichtingsplan 

gereed is. Pas dan 

kunnen we het beheer 

precies doorrekenen. 

Maar eigenlijk zou je 

al veel eerder willen 

toetsen, zodat je zo 

nodig nog kunt 

bijsturen op de 

plannen. Met collega’s  

denk jij na over hoe we 

deze stap kunnen 

zetten.

In het projectsturings-

overleg spreken 

afgevaardigden vanuit 

diverse afdelingen 

wekelijks over 

gebiedsontwikkelings-

projecten, initiatieven, 

investeringen en 

deals. Jij bereidt de 

teammanager voor die 

hierbij aanschuift.

Excursie: Werk in de openbare ruimte is voor iedereen zichtbaar. Je kunt zo de fiets 

pakken en je laten bijpraten over de voortgang van een project, of bijvoorbeeld 

kijken welke consequenties de ontwikkeling van woningen in de bestaande stad 

gaat hebben.

Behalve jouw inhoudelijke bijdrage aan het beheerparagrafenproces, denk je ook na over de 

doorontwikkeling. Bijvoorbeeld over hoe een projectmanagementmodule – te gebruiken door 

gebiedsontwikkeling én onze eigen afdeling – zou kunnen helpen om directer af te stemmen en 

informatie beter te kunnen borgen. Hierover denk je na met gebiedsontwikkeling en ICT.

Weekstart OSBP:

We starten de week 

met een overleg met 

ons team. OSBP staat 

voor ondersteuning, 

strategie, beleid en 

programmering. 

Vanwege deze 

diversiteit aan 

werkzaamheden is 

het belangrijk om 

elkaar als teamleden 

regelmatig op te 

zoeken.

Wanneer we er met 

gebiedsontwikkeling 

niet uitkomen over 

een negatieve 

beheerexploitatie 

moet uiteindelijk ook 

het college worden 

geïnformeerd. Jij 

praat de wethouder

hierover bij.

Iedere twee weken 

hebben we een 

overleg met alle 

strategen en 

beleidsadviseurs over 

een inhoudelijk 

thema.

Hoe jouw weekagenda eruit zou kunnen zien
Wanneer een beheerexploitatie (BEX) laat zien dat de verwachte 

kosten van een gebiedsontwikkelingsproject hoger zijn dan het 

extra beheergeld, moeten we hier iets mee. Eerst probeer je hier 

met collega’s onderling uit te komen, maar soms moet dit 

worden opgeschaald naar directie of college. Jij adviseert

hierover, in dit geval aan het managementteam (MT).

Verder 
vooruitkijken 
met beheer-
paragraaf


