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01c FUNCTIEFAmIlIE STEdENbOUWkUNdE nIveau l

doel:
adviseren van opdrachtgevers en hierbij ontwerpen van minder omvangrijke 

stedenbouwkundige oplossingen. uitwerken en ondersteunen bij complexe 

oplossingen. coördineren en realiseren van projecten.

Voorbeeld	activiteiten:	
bespreekt wensen en randvoorwaarden voor (minder complexe) projecten 

met de opdrachtgever. onderzoekt haalbaarheid. adviseert opdracht-

gevers op stedenbouwkundig en planologisch gebied en op gebied 

van ruimtelijke ordening. Woont vergaderingen bij op ambtelijk en 

bestuurlijk niveau. Maakt enkelvoudige stedenbouwkundige ont-

werpen op conceptueel niveau en werkt deze uit. ondersteunt bij 

complexe projecten bij de uitvoering en uitwerking. Vult eventueel 

informatie aan in biM. geeft leiding aan projectteams bestaande uit 

medewerkers van meerdere disciplines. Presenteert de eindproducten 

aan de opdrachtgever(s). onderhoudt relaties met opdrachtgevers.

relevante	competenties:
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, inlevingsvermogen, samen-

werken (extern), overtuigingskracht, initiatief, klantgerichtheid, 

onderhandelen, organisatievermogen, besluitvaardigheid, resultaat-

gerichtheid, creativiteit, vakkundigheid.

kArAkteristieken

complexiteit
functie gericht op het adviseren van opdrachtgevers bij minder com-

plexe projecten, ontwerpen van projecten en coördineren van enkele 

projectteams. eventueel ondersteunen en uitwerken van grote com-

plexe projecten. de functie kent naast technische ook organisatori-

sche, esthetische, sociale, commerciële en coördinerende aspecten.

Werkt gelijktijdig aan enkele projecten. Schakelt regelmatig om. Hoge 

accuratesse is soms vereist. Werkt onder enige tijddwang. 

Vooropleiding op academie van bouwkunst of tu-Stedenbouwkunde 

niveau, aangevuld met een diepgaande oriëntatie op het vak en op 

het terrein van politiek-bestuurlijke advisering. bijblijven op uitgebreid 

vakgebied is van fundamenteel belang.

regelcapaciteit
deelt grotendeels de eigen tijd optimaal in, rekening houdend met 

soms strakke tijdslimieten. is bij de aanpak gebonden aan instructies 

en adviezen van specialisten en de bedrijfseigen benadering. enig in-

direct toezicht op voortgang en resultaten. de soms complexe proble-

men vereisen diep inzicht in bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen 

en consequenties, alsmede grondige afweging.

Heeft interne contacten met verschillende specialisten, andere afde-

lingen en een senior / directie. de contacten zijn van belang voor de 

invulling (en ondersteuning) van projecten. geeft binnen projecten 

leiding aan enkele medewerkers. 

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft belangrijke en meestal intensieve externe contacten met op-

drachtgevers, (specialisten) en veelal gemeentelijke organisaties. daar-

bij is eigen initiatief van belang. tact is van belang bij de advisering 

van opdrachtgevers. Verstoringen kunnen de realisatie van projecten 

in gevaar brengen en eventueel het imago van het bureau schaden. 

inschattingsfouten en ontwerpfouten alsmede negatieve maatschap-

pelijke reacties op het ontwerp veroorzaken naast tijdverlies aantas-

ting van het imago. fouten worden door zelfcontrole, collegiale con-

trole en overleg meestal tijdig ontdekt en hersteld. Herstel in relaties is 

niet altijd mogelijk. discretie is zowel in- als extern vereist ten aanzien 

van ontwikkelingen bij opdrachtgevers en bepaalde projectgegevens. 

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. Reist regelmatig.
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doel:
adviseren van opdrachtgevers en ontwerpen van stedenbouwkundige 

oplossingen. coördineren en realiseren van projecten.

Voorbeeld	activiteiten:	
bespreekt wensen en randvoorwaarden voor projecten met de op-

drachtgever. onderzoekt haalbaarheid. adviseert opdrachtgevers op 

stedenbouwkundig, planologisch, sociaal en ruimtelijke ordenings-

gebied. Woont diverse vergaderingen bij op ambtelijk en bestuurlijk 

niveau. Maakt stedenbouwkundige ontwerpen op conceptueel niveau 

en werkt deze voor een belangrijk deel ook zelf uit. Vult eventueel 

informatie aan in biM. bewaakt en geeft vorm aan de processen 

rondom biM.geeft leiding aan projectteams bestaande uit medewer-

kers van meerdere disciplines en bewaakt het budget van het project. 

Presenteert de eindproducten aan de opdrachtgever(s). onderhoudt 

relaties met (potentiële) opdrachtgevers.

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 adviseren van opdrachtgevers op een breed vlak, 

ontwerpen van projecten en coördineren van enkele projectteams. de 

functie kent naast technische ook organisatorische, esthetische, so-

ciale, commerciële en coördinerende aspecten. Werkt gelijktijdig aan 

enkele vrij complexe projecten. Schakelt regelmatig om. Hoge accura-

tesse is soms vereist. Werkt onder enige tijddwang.

Vooropleiding op academie van bouwkunst of tu-Stedenbouwkunde 

niveau, aangevuld met een diepgaande oriëntatie op het vak en op 

het terrein van politiek-bestuurlijke advisering. bijblijven op zeer uit-

gebreid vakgebied is van fundamenteel belang.

regelcapaciteit
deelt grotendeels de eigen tijd optimaal in, rekening houdend met 

tijdslimieten. is bij de aanpak gebonden aan instructies en adviezen 

van specialisten en de bedrijfseigen benadering waartoe ook in 

beperkte mate wordt bijgedragen. indirect toezicht op voortgang 

en resultaten. de vergaande en complexe problemen vereisen diep 

inzicht in bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen en consequenties, 

alsmede zeer grondige afweging. 

Heeft interne contacten met verschillende specialisten, andere 

afdelingen en met directieleden. de contacten zijn van belang voor de 

uitwerking van projecten.

geeft binnen projecten leiding aan enkele medewerkers.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft belangrijke en meestal intensieve externe contacten met op-

drachtgevers, (specialisten) en veelal gemeentelijke organisaties. 

daarbij is eigen initiatief van belang. overtuigingskracht, conflictbe-

heersing en tact zijn van belang bij de advisering van opdrachtgevers. 

Verstoringen brengen de realisatie van projecten in gevaar en kunnen 

het imago van het bureau schaden.

inschattingsfouten en ontwerpfouten alsmede negatieve maatschappe-

lijke reacties op het ontwerp veroorzaken naast tijdverlies aantasting van 

het imago. Verstoringen in het relatienetwerk leveren processchades op. 

fouten worden door zelfcontrole, collegiale controle en overleg meestal 

tijdig ontdekt en hersteld. Herstel in relaties is niet altijd mogelijk.

discretie is zowel in- als extern vereist ten aanzien van ontwikkelingen 

bij opdrachtgevers en bepaalde bedrijfs- en projectgegevens.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. Reist regelmatig. 
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doel:
adviseren van opdrachtgevers en ontwerpen van stedenbouwkundige 

oplossingen. coördineren en realiseren van projecten.

Voorbeeld	activiteiten:	
bespreekt wensen en randvoorwaarden voor projecten met de op-

drachtgever. onderzoekt haalbaarheid. adviseert opdrachtgevers op 

stedenbouwkundig, planologisch, sociaal en ruimtelijke ordenings-

gebied. Woont diverse vergaderingen bij op ambtelijk en bestuurlijk 

niveau. Maakt stedenbouwkundige ontwerpen op conceptueel niveau 

en ziet toe op de uitwerking ervan. Vult eventueel informatie aan in 

biM. bewaakt en geeft vorm aan de processen rondom biM. geeft 

leiding aan multidisciplinaire projectteams (stedenbouwkundig ont-

werpers, planologen, juridisch adviseurs) en bewaakt het budget van 

het project. Presenteert de eindproducten aan de opdrachtgever(s). 

onderhoudt relaties met (potentiële) opdrachtgevers.

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 adviseren van opdrachtgevers op een breed 

vlak, ontwerpen van projecten en coördineren van projectteams. de 

functie kent naast technische ook organisatorische, esthetische, so-

ciale, commerciële en coördinerende aspecten. Werkt gelijktijdig aan 

meerdere complexe projecten. Schakelt zeer regelmatig om. Hoge ac-

curatesse is vereist. Werkt onder enige tijddwang.

Vooropleiding op academie van bouwkunst of tu-Stedenbouwkunde 

niveau, aangevuld met een diepgaande oriëntatie op het vak en op 

het terrein van management en politiek-bestuurlijke advisering. bijblij-

ven op zeer uitgebreid vakgebied is van fundamenteel belang.

regelcapaciteit
deelt de eigen tijd optimaal in, rekening houdend met tijdslimieten. 

is bij de aanpak gebonden aan enige instructies, adviezen van speci-

alisten en aan de mede zelf bepaalde bedrijfseigen benadering. indi-

rect toezicht op voortgang en resultaten. de vergaande en complexe 

problemen vereisen diep inzicht in bestuurlijke en ambtelijke verhou-

dingen en consequenties, alsmede zeer grondige afweging en soms 

oplossingen die geen precedent kennen.

Heeft brede interne contacten met specialisten, andere afdelingen en met 

directieleden. de contacten zijn van belang voor de invulling van projecten.

geeft binnen projecten leiding aan meerdere medewerkers. 

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft belangrijke en zeer intensieve externe contacten met opdrachtge-

vers, (specialisten) en veelal gemeentelijke organisaties. daarbij is eigen 

initiatief van groot belang. overtuigingskracht, conflictbeheersing en 

tact, met name in relatie tot bestuurlijke (en ambtelijke) verhoudingen, 

zijn van belang bij de advisering van opdrachtgevers. Verstoringen bren-

gen de realisatie van projecten en het imago van het bureau in gevaar.

Verstoringen in het relatienetwerk leveren forse (financiële) schades op. 

inschattingsfouten en ontwerpfouten alsmede negatieve maatschap-

pelijke reacties op het ontwerp veroorzaken naast tijdverlies aantasting 

van het imago. fouten worden door zelfcontrole en overleg meestal 

tijdig ontdekt en hersteld. Herstel in relaties is niet altijd mogelijk.

discretie is zowel in- als extern vereist ten aanzien van ontwikkelingen 

bij opdrachtgevers en bepaalde bedrijfs- en projectgegevens.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. Reist regelmatig. 
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