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02 TECHNISCH ONTWERPEN nIveau h

doel:
Zelfstandig verrichten van al het voorkomend tekenwerk uit alle fasen 

van een project, alsmede eventueel coördineren en bewaken van kwa-

liteit van al het tekenwerk voor een project.

Voorbeeld	activiteiten:	
Vervaardigt alle soorten tekeningen en complexe detailtekeningen. 

Werkt de tekeningen uit in biM. adviseert en koppelt terug naar ont-

werpers / architecten ten aanzien van (ontwikkelingen van) technisch 

bouwkundige zaken. controleert tekenwerk van derden. begeleidt 

technisch ontwerpers. Volgt en bewaakt de voortgang van een project. 

neemt regelmatig deel aan bouwvergaderingen. 

relevante	competenties:
Samenwerken extern, initiatief, organisatievermogen, besluitvaar-

digheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, nauwkeurigheid, 

technisch inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
bouwtechnische functie, gericht op het vervaardigen van alle soorten teke-

ningen voor alle fases van het project en op coördinatie en bewaking van 

kwaliteit. de functie kent ook leidinggevende, constructieve, esthetische, 

economische, informatie- en planningsaspecten. Schakelt zeer regelmatig 

om als gevolg van variatie aan projecten en in verband met begeleiding. 

Hoge accuratesse is vereist. Werkt regelmatig onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo bouwkunde niveau, aangevuld met verschil-

lende bouwtechnische cursussen en ruime kennis van en ervaring met 

tekenprogrammatuur. bijblijven op het vakgebied en op het gebied 

van relevante wet- en regelgeving.

regelcapaciteit
deelt op basis van zelf vastgestelde prioriteiten de eigen tijd in. is bij 

de aanpak gebonden aan in- en externe voorschriften. denkt mee 

over bouw- en materiaaltechnische mogelijkheden. inlevingsvermo-

gen is vereist in intenties van ontwerper c.q. opdrachtgever. bewaakt 

kwaliteit en uitstraling. indirect toezicht door terugkoppeling.

de aanmerkelijke problemen vereisen inzicht in de gehele materie en 

tamelijk ruime ervaring.

Heeft interne contacten met eigen en andere afdelingen en met ont-

werpers / architecten. de contacten zijn van belang voor een vlotte 

voortgang van de werkzaamheden, alsmede voor plannings- en af-

stemmingsactiviteiten. geeft leiding aan enkele medewerkers. con-

troleert hun werk.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft zeer regelmatig externe contacten gericht op het verkrijgen van 

informatie en afstemming. Verstoringen belemmeren sterk de optima-

le voortgang van de werkzaamheden en het realiseren van tekeningen 

van hoge kwaliteit.

coördinatiefouten veroorzaken stagnaties. fouten in maatvoering en 

andere technische fouten veroorzaken tijdverlies en leiden daardoor 

tot flinke financiële schade en imagoverlies.

fouten worden door zelfcontrole en bemoeienis van anderen vaak 

tijdig ontdekt en hersteld.

discretie is soms vereist ten aanzien van (onderdelen van) speciale 

projecten.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. bezoekt af en toe projecten.


