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doel:
(Voornamelijk in opdracht) maken van ontwerpen en zorgen dat deze 

goed worden uitgewerkt.

Voorbeeld	activiteiten:	
Stelt soms mede het programma van eisen op. onderzoekt haalbaar-

heid. Maakt ontwerpen. Voert ontwerp in in biM of laat dit invoeren. 

bewaakt en geeft vorm aan de processen rondom biM. Heeft nadruk-

kelijke aandacht voor kostenkader, wet- en regelgeving / bouwbesluit 

en duurzaamheid. is eventueel bij overleg inzake aanbestedingen 

betrokken. adviseert in de uitvoering (van projecten) o.a. technisch 

ontwerpers en projectcoördinatoren. is betrokken bij oplevering. Sig-

naleert en houdt rekening met wensen van de klant, acquireert en 

adviseert. 

relevante	competenties:
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, inlevingsvermogen, samenwer-

ken (extern), overtuigingskracht, initiatief, klantgerichtheid, onder-

handelen, organisatievermogen, besluitvaardigheid, resultaatgericht-

heid, creativiteit, vakkundigheid.

kArAkteristieken

complexiteit
functie gericht op het ontwerpen (van onderdelen) van projecten. de 

functie kent naast technische ook organisatorische, esthetische, com-

merciële en coördinerende aspecten. Werkt gelijktijdig aan meerdere 

projecten. Schakelt zeer regelmatig om. Hoge accuratesse is soms ver-

eist. Werkt onder enige tijddwang.

Vooropleiding op academie van bouwkunst of tu bouwkunde niveau, 

aangevuld met een diepgaande oriëntatie op het vak, kennis van aan-

verwante technische en commerciële disciplines en op het terrein van 

management. bijblijven op zeer uitgebreid vakgebied en op gebied 

van maatschappelijke ontwikkelingen van fundamenteel belang.

regelcapaciteit
deelt grotendeels de eigen tijd optimaal in, rekeninghoudend met 

tijdslimieten. is bij de aanpak gebonden aan instructies en de bedrijfs-

eigen benadering waartoe ook in beperkte mate wordt bijgedragen. 

enig indirect toezicht op voortgang en resultaten. de vergaande en 

complexe problemen vereisen diep inzicht in diverse verbanden en 

consequenties, alsmede zeer grondige afweging.

Heeft brede interne contacten met ontwerpers / architecten, technisch 

ontwerpers, andere afdelingen en tevens met directieleden. de con-

tacten zijn van belang voor de ontwikkeling en realisatie van projecten 

en afstemming van interne processen.

geeft leiding aan enkele medewerkers.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft belangrijke en meestal intensieve externe contacten met op-

drachtgevers, gemeenten, veel instanties en bedrijven. daarbij is eigen 

initiatief van belang. Verstoringen brengen de realisatie van projecten 

in gevaar en vertroebelen mogelijk vrij belangrijke relaties.

ontwerpfouten alsmede negatieve maatschappelijke reacties op het 

ontwerp veroorzaken naast tijdverlies aantasting van het imago en fi-

nanciële schade. fouten worden door zelfcontrole, collegiale controle 

en overleg meestal tijdig ontdekt en hersteld.

discretie is vereist ten aanzien van (bepaalde) bedrijfs en project-

gegevens.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. Reist regelmatig.
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