
11:00

12:00

08:00

09:00

10:00

16:00

17:00

13:00

14:00

15:00
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Weekstart OSBP

Productie 
control groep

Lunch Lunch Lunch Lunch

Overleg 
strategie en 
beleid

Afstemmen tekst 
begroting

Overleg krediet 
Muziekwijk Zuid

Excursie naar 
wijk De Hoven

Afstemming 
MPBA - MIPA

Evaluatie MPBA 
proces met 
kernteamleden

Budgetgesprek 
groenprojecten

Werkblok: 
Analyse 
resultaten

Werkblok: 
MT voorstel 
extra te 
programmeren 
projecten voor 
restant jaar

Vrij

Veel van onze collega’s 

hebben een vaste vrije 

dag. Als jij liever je 

werkuren over vijf 

dagen spreidt, kan dat 

natuurlijk ook.

Extra te programmeren projecten: Tijdens het jaar 

monitor jij de projectvoortgang. Mochten er veel 

projecten vertragen, dan kunnen met het 

overgebleven geld extra projecten worden gestart. 

Het managementteam besluit hierover aan de hand 

van jouw voorstel.

Vanuit jouw zicht op alle projecten lever je 

ook een bijdrage aan de gemeentebrede 

planning & control producten, zoals de 

begroting. Dit doe je samen met collega’s 

van binnen de afdeling en vanuit de 

afdeling financiën.

Af en toe schuif je aan bij de 

gesprekken vanuit de afdeling 

financiën met de budgethouders, 

bijvoorbeeld over groenprojecten. Zo 

blijf je op de hoogte van hoe het gaat 

met alle projecten.

In het MPBA proces 

(Meerjaren

Perspectief Beheer 

Almere) bepalen we 

welke groot 

onderhouds- en 

vervangingsprojecten 

het meest urgent zijn 

en dus het eerst 

moeten worden 

uitgevoerd. Hiervoor 

hebben we een 

afwegingskader. Jij 

coördineert dit proces 

en streeft ernaar dat 

dit elk jaar weer iets 

beter loopt.

Met jouw liefst 

financiële achtergrond 

weet jij ook hoe je 

kredieten bijstelt en 

dit bestuurlijk regelt. 

Voor belangrijke 

projecten als het 

grootschalig 

onderhoud van 

Muziekwijk Zuid haak 

jij aan om hierover 

mee te denken.

Excursie: Beheer van de openbare ruimte is voor iedereen zichtbaar. Je kunt zo de 

fiets pakken en je laten bijpraten over de voortgang van een project, of kijken of die 

ene wijk er echt zo slecht bijligt. Ook adviseurs als jij moeten dat vooral af en toe 

doen.

Diverse andere beleidsterreinen hebben hun eigen afwegingskader. Zo is er bijvoorbeeld een voor 

extra infrastructurele impulsen (het MIPA). Door goede afstemming met dat proces te zoeken, kun 

je budgetten combineren en meer voor de stad betekenen.

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.

Productie control

groep: Jij bent 

voorzitter van dit 

maandelijkse 

overleg, waarin 

projectleiders 

voorstellen doen om 

extra budget 

beschikbaar te 

krijgen. Met een 

groep collega’s 

besluit jij hierover.

Iedere twee weken 

hebben we een 

overleg met alle 

strategen en 

beleidsadviseurs over 

een inhoudelijk 

thema.

Hoe jouw weekagenda eruit zou kunnen zien
Analyse resultaten: Gedurende het jaar willen we leren 

van de ervaringen met projecten. Mochten bepaalde 

soorten projecten steeds vertraging oplopen, dan zou je 

daar het volgende jaar rekening mee houden. Of de 

processen anders insteken zodat ze in het vervolg beter op 

schema lopen, natuurlijk.


