
 

 

 

Functieprofiel directeur SFA 

 

Over SFA 

De SFA/Stichting Fonds Architectenbureaus is in 1981 opgericht door werkgeversorganisatie BNA en 

vakbonden FNV, CNV en De Unie. 

SFA informeert en helpt werkgevers en werknemers van architectenbureaus bij vragen over 

arbeidsvoorwaarden, -markt en –omstandigheden. 

Het bestuur van SFA bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en kent een 

algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Er zijn drie werkgeversleden, benoemd door de BNA en 

drie werknemersleden benoemd door FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. Voor SFA 

werken naast de directeur vijf parttime medewerkers vanaf verschillende locaties.  

Voor verdere info zie: www.sfa-architecten.nl 

 

Functie 

In architectenbureaus vormen de mensen het kapitaal van de organisatie. SFA ondersteunt de 

mensen en het (samen)werken in de bureaus. SFA wil benaderbaar zijn, goede informatie leveren en 

meedenken met werkgevers en werkenden in de branche. De directeur is de ‘spil’ van de SFA naar 

binnen en naar buiten. De directeur is belast met de dagelijkse leiding in alle opzichten en neemt een 

deel van de uitvoering voor zijn rekening.  

Eind 2016 is voor deze functie een directiestatuut gemaakt. Hierin zijn alle relevante onderdelen van 

de functie opgenomen. Dit directiestatuut is onderdeel van dit functieprofiel.  

De directeur rapporteert aan het dagelijks bestuur (bestaand uit de voorzitter en de 

secretaris/penningmeester) en legt verantwoording af aan het algemeen bestuur van SFA. 

 

Profiel 

- Academisch werk- en denkniveau verkregen door opleiding en werkervaring 

- Aantoonbaar minimaal 10 jaar ervaring met strategische advisering en arbeidsrechtelijke 

werkzaamheden  

http://www.sfa-architecten.nl/
https://www.sfa-architecten.nl/wp-content/uploads/2021/02/SFA-Directiestatuut-december-2016.pdf


- Bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring op directieniveau van een professional service firm of 

van een vergelijkbare organisatie en inzicht in HR 

- Een duidelijke visie op (huidige) arbeidsmarktvraagstukken 

- Affiniteit met architectuur en ruimtelijke ordening 

- Een neutrale rol tussen werkgever en werknemer en gerichtheid op hun beider belangen 

- Een flexibele instelling qua werktijden en bereikbaarheid 

- Een teamspeler. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

- Het salaris zal bepaald worden in lijn met de verantwoordelijkheid en de omvang van de 

organisatie. De cao architectenbureaus is van toepassing.  

- De werktijd ligt gemiddeld tussen de 3 à 4 dagen per week. 

 

Meer informatie 

Nadere toelichting kan gegeven worden door de secretaris/penningmeester SFA, Victor Frequin. Hij 

is bereikbaar per mail: victor.frequin@vpbd.nl of telefonisch: 06 51704814. 
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