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02 TECHNISCH ONTWERPEN nIveau d

doel:
Verrichten van eenvoudig tekenwerk en / of onder begeleiding verrichten 

van ingewikkelder tekenwerk met behulp van tekenprogrammatuur.

Voorbeeld	activiteiten:	
doet kennis op over benodigde programmatuur en techniek en pro-

cedures. Vervaardigt tekeningen van verschillende aard op basis van 

directe instructies.

relevante	competenties:
Samenwerken, zelfdiscipline, vakkundigheid, nauwkeurigheid, technisch 

inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
bouwtechnische startfunctie, gericht op het vervaardigen van eenvou-

dige tekeningen. Schakelt vrij regelmatig om. accuratesse is vereist. 

Werkt soms onder tijddwang.

Vooropleiding op Mbo bouwkunde niveau, aangevuld met een korte 

oriëntatie op het bedrijf en kennis over benodigde tekenprogrammatuur 

en enige materiaalkennis.

regelcapaciteit
deelt op basis van aangereikte instructies de werkvolgorde in. is bij de 

aanpak gebonden aan bureau-eigen procedures. Houdt, na aangeven, 

rekening met voorgaande en nog volgende fasen. toezicht door inten-

sief overleg, afstemming en controle van het geleverde tekenwerk. de 

problemen betreffen vergelijkbare en in onderling verband staande 

situaties, waarbij voor de oplossing gekozen kan worden uit een klein 

aantal aangegeven mogelijkheden.

Heeft beperkt interne contacten met eigen afdeling. de contacten zijn 

van belang voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft soms externe contacten met bedrijven gericht op het verkrijgen 

van informatie. Verstoringen belemmeren de voortgang van de werk-

zaamheden enigszins.

fouten in tekeningen veroorzaken extra werk en controles.

fouten worden door zelfcontrole en controles door leidinggevende 

tijdig ontdekt en hersteld.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden, grootste gedeelte van de dag beeldscherm-

werk. 
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doel:
Verrichten van zowel eenvoudig als ingewikkeld tekenwerk, met be-

hulp van tekenprogrammatuur.

Voorbeeld	activiteiten:	
Vervaardigt routinematig tekeningen. Signaleert onvolkomenheden 

binnen eigen werk.

relevante	competenties:
Samenwerken, zelfdiscipline, vakkundigheid, nauwkeurigheid, technisch 

inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
bouwtechnische functie, gericht op het vervaardigen van tekeningen 

die onderling nauw aan elkaar verwant zijn. Schakelt vrij regelmatig 

om tussen en binnen de projecten. accuratesse is vereist. Werkt soms 

onder tijddwang.

Vooropleiding op Mbo bouwkunde niveau, aangevuld met een ruime 

oriëntatie op het bedrijf en kennis over benodigde tekenprogramma-

tuur en materiaalkennis.

regelcapaciteit
deelt op basis van aangereikte prioriteiten het werk in. is bij de aanpak 

gebonden aan bureau-eigen procedures en richtlijnen. Houdt reke-

ning met voorgaande en nog volgende fasen. toezicht veelal achteraf 

door controles. de problemen betreffen vergelijkbare en in onderling 

verband staande situaties, waarbij voor de oplossing gekozen kan 

worden uit een aantal aangegeven mogelijkheden. enige ervaring is 

hierbij wel vereist.

Heeft in hoofdzaak interne contacten met eigen afdeling. de contacten 

zijn van belang voor een correcte uitvoering en voortgang van de 

werkzaamheden.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft af en toe externe contacten met bedrijven gericht op het ver-

krijgen van informatie. Verstoringen belemmeren de voortgang van 

de werkzaamheden.

fouten in tekeningen hebben een flinke nawerking en veroorzaken 

daardoor veel tijdverlies.

fouten worden door zelfcontrole en controle op hoofdlijnen door leiding-

gevende vaak tijdig ontdekt en hersteld.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden, grootste gedeelte van de dag beeldschermwerk.
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02 TECHNISCH ONTWERPEN nIveau F

doel:
Verrichten van aangegeven tekenwerk uit alle fasen van een project, 

met behulp van tekenprogrammatuur.

Voorbeeld	activiteiten:	
Vervaardigt alle soorten bouwkundige tekeningen en detailtekeningen. 

Werkt de tekeningen uit in biM. Verleent assistentie aan ontwerper. 

controleert eventueel tekenwerk van derden.

relevante	competenties:
Samenwerken, zelfdiscipline, vakkundigheid, nauwkeurigheid, technisch 

inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
bouwtechnische functie, gericht op het vervaardigen van tekeningen 

voor alle fasen. de functie kent soms ook esthetische en economi-

sche aspecten. Schakelt regelmatig om tussen en binnen de projecten. 

Hoge accuratesse is vereist. Werkt regelmatig onder tijddwang.

Vooropleiding Mbo+ bouwkunde niveau, aangevuld met enkele bouw-

technische cursussen en kennis van tekenprogrammatuur. bijblijven op 

vakgebied en op het gebied van relevante wet- en regelgeving.

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

is bij de aanpak gebonden aan in- en externe voorschriften. Houdt 

rekening met voorgaande en nog volgende fasen. draagt technische 

oplossingen aan. Vaak indirect toezicht door overleg. de problemen 

betreffen vaak vergelijkbare en in onderling verband staande situaties, 

waarbij voor de oplossing enige ervaring vereist is.

Heeft in hoofdzaak interne contacten met eigen afdeling. de contac-

ten zijn van belang voor een correcte uitvoering en vlotte voortgang 

van de werkzaamheden.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft externe contacten voor het verkrijgen van informatie en even-

tueel afstemmen over afspraken. Verstoringen belemmeren de voort-

gang van de werkzaamheden en het realiseren van tekeningen van 

hoge kwaliteit.

fouten in maatvoering, specificaties en / of detaillering veroorzaken tijd-

verlies en leiden daardoor tot financiële schade en / of imagoverlies.

fouten worden door zelfcontrole en controle op hoofdlijnen door lei-

dinggevende tijdig ontdekt en hersteld.

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

projecten.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden, grootste gedeelte van de dag beeldscherm-

werk.
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doel:
Verrichten van al het voorkomend tekenwerk uit alle fasen van een 

project, al of niet met behulp van tekenprogrammatuur.

Voorbeeld	activiteiten:	
Vervaardigt alle soorten tekeningen, ook complexe detailtekeningen. 

Werkt de tekeningen uit in biM. adviseert de ontwerper ten aanzien 

van technisch bouwkundige zaken. controleert tekenwerk van der-

den. begeleidt andere technisch ontwerper(s). bewaakt en neemt 

kennis van ontwikkelingen binnen de bouwtechniek.

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

vaardigheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, nauwkeurigheid, 

technisch inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
bouwtechnische functie, gericht op het vervaardigen van tekeningen 

van ingewikkelder aard uit alle onderscheiden fasen van een project. 

de functie kent ook constructieve, esthetische en economische aspec-

ten. Schakelt regelmatig om tussen en binnen de projecten en in ver-

band met begeleiding. Hoge accuratesse is vereist. Werkt regelmatig 

onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo bouwkunde niveau, aangevuld met enkele 

specifieke bouwtechnische cursussen en kennis van en ervaring met 

tekenprogrammatuur. bijblijven op vakgebied en op het gebied van 

relevante wet- en regelgeving.

regelcapaciteit
deelt op basis van mede zelf vastgestelde prioriteiten de eigen tijd 

in. is bij de aanpak gebonden aan in- en externe voorschriften. denkt 

mee over materiaal- en bouwtechnische mogelijkheden. Houdt 

rekening met voorgaande en nog volgende fasen. denkt inventief 

mee bij zich voordoende problemen en draagt oplossingen aan. Vaak 

indirect toezicht door overleg. de aanmerkelijke problemen vereisen 

in verband met de noodzakelijke structurering en / of nauwkeurige 

afweging de nodige ervaring.

Heeft interne contacten met eigen en ook met andere afdelingen. de con-

tacten zijn van belang voor een vlotte voortgang en voor plannings- en 

afstemmingsactiviteiten. Stuurt (soms) andere technisch ontwerper(s) aan.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft regelmatig externe contacten gericht op het verkrijgen van in-

formatie en afstemming. Verstoringen belemmeren sterk de voort-

gang van de werkzaamheden en het realiseren van tekeningen van 

hoge kwaliteit.

fouten in maatvoering, specificaties en / of detaillering veroorzaken 

tijdverlies en leiden daardoor tot flinke financiële schade en / of imago-

verlies.

fouten worden door zelfcontrole en enige controle op hoofdlijnen 

door leidinggevende tijdig ontdekt en hersteld.

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

projecten.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden, grootste gedeelte van de dag beeldschermwerk.
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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.
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doel:
coördineren en controleren van kwaliteit van al het tekenwerk uit alle 

fasen van het project voor één of enkele projecten.

Voorbeeld	activiteiten:	
begeleidt technisch ontwerpers en controleert de kwaliteit van de 

output. Werkt tekeningen (verder) uit in biM. koppelt terug naar ont-

werpers / architecten. controleert tekeningen van derden naar inhoud 

en vorm. bewaakt tijdschema’s. coördineert contacten met derden. 

Vervaardigt alle soorten tekeningen van welke aard dan ook.

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 

tekeningen voor alle fases van het project en op coördinatie en bewa-

king van kwaliteit. de functie kent ook leidinggevende, constructieve, 

esthetische, economische, informatie- en planningsaspecten. Schakelt 

zeer regelmatig om als gevolg van grote variatie aan projecten en in 

verband met begeleiding. Hoge accuratesse is vereist. Werkt regelma-

tig onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo bouwkunde niveau, aangevuld met een aan-

tal op de functie gerichte cursussen en ruime kennis van en ervaring 

met tekenprogrammatuur. bijblijven op een uitgebreid vakgebied 

o.a. door het bijhouden van vakliteratuur en wijzigingen in wet- en 

regelgeving.

regelcapaciteit
deelt rekening houdend met tijdslimieten en / of data de eigen 

tijd optimaal in. is bij de aanpak gebonden aan in- en externe voor-

schriften. adviseert over bouw- en materiaaltechnische mogelijkheden. 

inlevingsvermogen is vereist in intenties van ontwerper c.q. opdracht-

gever. bewaakt kwaliteit en uitstraling. indirect toezicht door terug-

koppeling met ontwerper. de zeer aanmerkelijke problemen vereisen 

inzicht in de gehele materie en ruime ervaring met het bouwproces 

zowel bouwtechnisch alsook organisatorisch.

Heeft intensieve interne contacten met eigen en andere afdelingen en 

met ontwerpers / architecten. de contacten zijn van belang voor een 

vlotte voortgang en hoge kwaliteit van de werkzaamheden en het 

realiseren van de planning.

geeft leiding aan meerdere medewerkers.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft zeer regelmatig externe contacten gericht op het verkrijgen van 

informatie en afstemming. Verstoringen belemmeren sterk de optimale 

voortgang van de werkzaamheden, het realiseren van tekeningen van 

hoge kwaliteit en van de planning.

Plannings- en coördinatiefouten veroorzaken stagnatie. 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.
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02 TECHNISCH ONTWERPEN nIveau K

doel:
coördineren, controleren (naar plaats en tijd) en bewaken van al het 

tekenwerk binnen het bureau.

Voorbeeld	activiteiten:
geeft leiding aan alle tekenwerkzaamheden. Plant, coördineert en 

controleert alle tekenwerkzaamheden. Werkt tekeningen uit in biM en 

controleert ingevoerde tekeningen. bewaakt kwaliteit en tijdschema’s. 

levert bijdragen aan het ontwerp. Stelt mede het beleid vast voor zaken 

als automatisering van het tekenwerk en keuzes m.b.t. de programma-

tuur. overlegt, in- en extern, met betrekking tot projectvoortgang.

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

digheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, nauwkeurigheid, 

technisch inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
bouwtechnische functie, gericht op het (laten) uitwerken van alle 

soorten tekeningen. de functie kent aspecten van technische, con-

structieve, esthetische, administratieve en commerciële aard, alsmede 

leidinggevende aspecten. Schakelt frequent om als gevolg van be-

moeienis met verschillende projecten in alle stadia en in verband 

met (bege)leiding. Hoge tot zeer hoge accuratesse is vereist. Werkt 

regelmatig onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo bouwkunde niveau, aangevuld met een aantal 

op de functie gerichte cursussen en ruime kennis van en ervaring met 

tekenprogrammatuur. bijblijven op het vakgebied, onder andere door 

het bijhouden van vakliteratuur, wijzigingen in wet- en regelgeving en 

het volgen van seminars.

regelcapaciteit
deelt rekening houdend met tijdslimieten en / of data de eigen tijd 

optimaal in. is bij de aanpak van de uit te voeren en te organiseren 

werkzaamheden gebonden aan doel en middelen. adviseert over 

bouw- en materiaaltechnische mogelijkheden. inlevingsvermogen is 

vereist in intenties van ontwerper c.q. opdrachtgever. indirect toezicht 

door raadpleging van of overleg met de leiding. de aanmerkelijke pro-

blemen vereisen inzicht in de gehele materie en ruime ervaring met 

het bouwproces zowel bouwtechnisch alsook organisatorisch.

Heeft vele intensieve interne contacten met eigen en andere afdelingen, 

met ontwerpers / architecten en leiding. de contacten zijn van belang 

voor de coördinatie, voortgang en hoge kwaliteit van de productie en 

voor het realiseren van de planning.

geeft leiding aan een tiental medewerkers.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft frequent belangrijke externe contacten gericht op het verkrijgen 

van informatie en afstemming. Verstoringen verminderen de kwaliteit 

van de werkzaamheden en belemmeren het realiseren van de planning 

en de onderlinge afstemming.

fouten in planning, coördinatie en tekenwerk veroorzaken omvangrijke 

stagnaties en leiden daardoor tot flinke financiële schade en imago-verlies.

fouten worden door zelfcontrole en enige bemoeienis van anderen 

tijdig ontdekt en hersteld.

discretie is vereist ten aanzien van speciale projecten en van persoons-

gegevens.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. bezoekt af en toe projecten.
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doel:
bewaken en controleren (kwaliteit) van het tekenwerk en bijhouden 

van ontwikkelingen op het tekengebied en adviseren over ontwikke-

lingen en (technische) mogelijkheden.

Voorbeeld	activiteiten:	
bewaakt kwaliteit van het tekenwerk binnen het bureau. levert bij 

technisch ingewikkelde projecten een bijdrage aan het ontwerp. 

Werkt complexe tekeningen uit in biM en controleert ingevoerde te-

keningen. Houdt ontwikkelingen op het vakgebied nauwgezet bij. 

doet beleidsvoorstellen t.a.v. automatisering en het tekenwerk. im-

plementeert programmatuur. adviseert in- en extern, met betrekking 

tot technische ontwerpen en mogelijkheden.

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

digheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, nauwkeurigheid, 

technisch inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
bouwtechnische functie, gericht op het bewaken van kwaliteit en ad-

viseren over tekenwerk en uitwerken of ondersteunen bij de uitwer-

king van bouwtechnisch zeer lastige (vorm en techniek) ontwerpen. 

de functie kent aspecten van technische, constructieve, esthetische, 

administratieve en commerciële aard. eveneens specialistische en ont-

wikkelaspecten. Schakelt zeer regelmatig om als gevolg van begelei-

ding, vragen en verschillende aandachtsgebieden. Hoge tot zeer hoge 

accuratesse is vereist. Werkt vrij regelmatig onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo bouwkunde niveau, aangevuld met verschillen-

de specialistische en op de functie gerichte cursussen en ruime kennis 

van en ervaring met tekenprogrammatuur. continu bijblijven op een uit-

gebreid vakgebied, onder andere door het bijhouden van vakliteratuur, 

wijzigingen in wet- en regelgeving en het volgen van seminars.

regelcapaciteit
deelt rekening houdend met tijdslimieten en / of data de eigen tijd 

optimaal in. is bij de aanpak van de uit te voeren werkzaamheden 

gebonden aan bureaubeleid. adviseert over bouw- en materiaaltech-

nische mogelijkheden. Moet bij (beleids)advies innovatief kunnen 

handelen. inlevingsvermogen is soms vereist bij intenties van ontwerper 

c.q. opdrachtgever. indirect toezicht door overleg met de leiding. de 

aanmerkelijke tot moeilijke problemen vereisen diepgaand inzicht in 

de gehele materie en ruime ervaring met het bouwproces voornamelijk 

bouwtechnisch maar ook organisatorisch.

Heeft vele intensieve interne contacten met eigen en andere afdelin-

gen, met ontwerpers / architecten en leiding. de contacten zijn van 

belang voor (bouwtechnisch) advies, een optimaal intern proces en 

hoge kwaliteit van de productie.

geeft eventueel leiding of stuurt enkele medewerkers aan.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft verschillende externe contacten gericht op het adviseren over 

(bouwtechnische) mogelijkheden en informeren en informatie inwinnen 

over diverse ontwikkelingen. Verstoringen verminderen de kwaliteit van de 

werkzaamheden en staan een optimale technisch ontwerpproces in de weg.

fouten in advies en niet signaleren van mogelijkheden veroorzaken soms 

onopgemerkt inefficiënt of suboptimale productie en leiden daardoor 

tot flinke financiële schade en imago-verlies. fouten worden door zelf-

controle en eventueel controle door betrokkenen ontdekt en hersteld.

discretie is vereist ten aanzien van speciale projecten en eventueel 

beleidsvoornemens.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. groot deel van de dag beeldschermwerk.
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02 TECHNISCH ONTWERPEN nIveau l

doel:
coördineren, controleren (naar plaats en tijd), verbeteren, ontwikke-

len en bewaken van al het tekenwerk binnen het bureau.

Voorbeeld	activiteiten:	
geeft leiding aan alle tekenwerkzaamheden. Plant, coördineert en con-

troleert alle tekenwerkzaamheden. bewaakt kwaliteit en tijdschema’s. 

levert bij technisch lastige projecten een bijdrage aan het ontwerp. 

Werkt tekeningen uit in biM en controleert ingevoerde tekeningen. be-

waakt en geeft mede vorm aan processen rondom biM. Stelt mede het 

beleid vast voor zaken als automatisering van het tekenwerk. overlegt, 

in- en extern, met betrekking tot projectvoortgang. ontwikkelt stan-

daarden en processen voor het team. adviseert betrokkenen.

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

digheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, nauwkeurigheid, 

technisch inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
bouwtechnische functie, gericht op het coördineren en bewaken van de 

uitwerking van tekeningen of zelf uitvoeren van lastige (vorm en techniek) 

technische ontwerpen, ontwikkelen van standaarden en processen en 

bouwtechnisch adviseren van derden. de functie kent aspecten van 

technische, constructieve, esthetische, administratieve, ontwikkelende 

en commerciële aard, alsmede leidinggevende aspecten. Schakelt frequent 

om als gevolg van de diversiteit aan werkzaamheden. Hoge tot zeer 

hoge accuratesse is vereist. Werkt regelmatig onder tijddwang. 

Vooropleiding op Hbo bouwkunde niveau, aangevuld met diverse op 

de functie gerichte cursussen en ruime kennis van en ervaring met 

tekenprogrammatuur. bijblijven op een uitgebreid vakgebied, onder 

andere door het bijhouden van vakliteratuur, wijzigingen in wet- en 

regelgeving en het volgen van seminars.

regelcapaciteit
deelt rekening houdend met tijdslimieten en / of data de eigen tijd 

optimaal in. is bij de aanpak van de uit te voeren en te organiseren 

werkzaamheden gebonden aan het doel en mede zelf ontwikkelde 

middelen. inlevingsvermogen is vereist in intenties van ontwerper c.q. 

opdrachtgever, waarbij geadviseerd moet worden over alternatieven. 

indirect toezicht door overleg met de leiding. de aanmerkelijke tot 

moeilijke problemen vereisen inzicht in de gehele materie en zeer ruime 

ervaring met het bouwproces. Heeft vele intensieve interne contacten 

met eigen en andere afdelingen, met ontwerpers / architecten en 

leiding. de contacten zijn van belang voor de coördinatie, voortgang 

en hoge kwaliteit van de productie en resultaat en voor het realiseren 

van de planning. Moet projectdeelnemers kunnen overtuigen bij het 

adviseren en bieden van alternatieve oplossingen. geeft leiding aan 

een tiental medewerkers.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft frequent belangrijke en verschillende externe contacten gericht op 

het verkrijgen van informatie, afstemming en bouwtechnische advisering. 

Verstoringen verminderen de kwaliteit van de werkzaamheden en belem-

meren het realiseren van de planning en de onderlinge afstemming. 

fouten in planning, coördinatie, advies, ontwikkeling en complex 

tekenwerk veroorzaken omvangrijke stagnaties en inefficiënties en 

leiden daardoor tot flinke financiële schade, interne irritaties en ima-

goverlies. fouten worden door zelfcontrole en controle door project-

betrokkenen ontdekt en hersteld. discretie is vereist ten aanzien van 

speciale projecten en van persoonsgegevens. 

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. bezoekt af en toe projecten.
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doel:
bewaken van de kwaliteit en technisch ontwerp proces binnen het 

bureau en bijhouden van ontwikkelingen in het vakgebied en (beleids-

matig) vertalen ervan. 

Voorbeeld	activiteiten:
bewaakt het proces en de kwaliteit van het tekenwerk binnen het bu-

reau. levert bij technisch ingewikkelde projecten een bijdrage aan het 

ontwerp. Werkt tekeningen uit in biM en controleert ingevoerde tekenin-

gen. bewaakt en geeft vorm aan processen rondom biM. Houdt ontwik-

kelingen binnen de branche en het vakgebied nauwgezet bij. ontwikkelt 

beleid m.b.t. automatisering en processen en procedures. draagt zorg 

voor de implementatie van het ontwikkelde beleid. adviseert in- en ex-

tern, met betrekking tot technische ontwerpen en mogelijkheden.

relevante	competenties:
Samenwerken extern, initiatief, organisatievermogen, besluitvaardigheid, 

analytische vaardigheden, vakkundigheid, nauwkeurigheid, technisch inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
Specialistische bouwtechnische functie, gericht op het bewaken van kwa-

liteit, (beleidsmatig) ontwikkelen van procedures en processen, implemen-

teren van programmatuur en uitwerken of ondersteunen bij de uitwerking 

van bouwtechnisch ingewikkelde (vorm en techniek) ontwerpen. de func-

tie kent aspecten van technische, constructieve, esthetische, administra-

tieve en commerciële aard. Schakelt zeer regelmatig om als gevolg van be-

geleiding, vragen en verschillende aandachtsgebieden. Hoge tot zeer hoge 

accuratesse is vereist. Werkt vrij regelmatig onder tijddwang. Vooropleiding 

op Hbo of academisch niveau (bouwkunde), aangevuld met verschillende 

specialistische en op de functie gerichte cursussen en ruime kennis van en 

ervaring met tekenprogrammatuur. continu bijblijven op een uitgebreid 

vakgebied, onder andere door het bijhouden van vakliteratuur, wijzigingen 

in wet- en regelgeving en het volgen van seminars.

regelcapaciteit
deelt rekening houdend met tijdslimieten en / of data de eigen tijd opti-

maal in. is bij de aanpak van de uit te voeren werkzaamheden gebonden 

aan (zelf opgesteld) bureaubeleid. adviseert over bouw- en materiaal-

technische mogelijkheden. Moet bij beleidsontwikkeling en advies inno-

vatief kunnen handelen. inlevingsvermogen is soms vereist bij intenties 

van ontwerper c.q. opdrachtgever. indirect toezicht door overleg met de 

leiding, kan als gevolg van specialisme niet altijd terugvallen op de lei-

ding. de vergaande problemen vereisen diepgaand inzicht in de gehele 

materie en ruime (specialistische) ervaring met het gehele bouwproces.

Heeft vele intensieve interne contacten met eigen en andere afdelin-

gen, met ontwerpers / architecten, directie en leiding. de contacten 

zijn van belang voor (bouwtechnisch) advies, beleidsontwikkeling en 

implementatie en hoge kwaliteit van de productie.

geeft eventueel leiding of stuurt enkele medewerkers aan.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft verschillende externe contacten gericht op het adviseren over 

(bouwtechnische) mogelijkheden en informeren en informatie inwin-

nen over diverse ontwikkelingen. Verstoringen verminderen de kwali-

teit van de werkzaamheden en staan een optimale technisch ontwerp-

proces in de weg.

fouten in advies, beleidsontwikkeling en niet signaleren van mogelijkhe-

den veroorzaken vaak onopgemerkt inefficiënt of suboptimale productie 

en leiden daardoor tot flinke financiële schade en imagoverlies. fouten 

worden voornamelijk door zelfcontrole tijdig ontdekt en hersteld.

discretie is vereist ten aanzien van speciale projecten en beleidsvoornemens.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. groot deel van de dag beeldschermwerk.
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