
 

 
 
 
  

FUNCTIEFAMILIE ONTWERP 
 

April 2021 - ijkfuncties zijn pas definitief na besluitvorming cao-partijen 
 

De functiefamilie Ontwerp is gericht op het realiseren van ontwerpen op het gebied van architectuur, 

stedenbouw, landschap of interieur. De ontwerpen worden doorgaans in projectvorm gerealiseerd. 

De functies uit de functiefamilie zijn hiërarchisch geplaatst onder de directie en komen voor in kleine, 

middelgrote en grote bureaus.  

 

De functiefamilie kent vier ijkfuncties:   

ONTWERPER ASSISTENT 
 
 
 
 
 

De ontwerper assistent werkt onder begeleiding aan 
één of enkele ontwerpen of afgebakende 
deelontwerpen.  
 

ONTWERPER BASIS 
 
 
 
 
 

De ontwerper basis werkt zelfstandig aan enkele 
(deel-)ontwerpen. 
De ontwerper basis neemt deel aan projecten die 
door anderen worden geleid. 

ONTWERPER  
 
 
 
 
 

De ontwerper leidt ontwerpprojecten en onderdelen 
van de grote(re) en complexe ontwerpprojecten.  
Daarnaast neemt de ontwerper deel aan projecten 
die door anderen worden geleid. 

ONTWERPER PLUS  
 
 
 
 
 

De ontwerper plus leidt grote en complexe 
ontwerpprojecten.  

 

 

 
 
 
 
 



 

ONTWERP 
 
 
  

IJKFUNCTIE ONTWERPER ASSISTENT 
 

Mei 2021 - ijkfuncties zijn pas definitief na besluitvorming cao-partijen 

Positie in de 
organisatie 

Rapporteert aan de directie of aan de projectverantwoordelijke. 
Geeft geen leiding.  

 

Doel  Werkt in opdracht deelontwerpen uit. 
Ondersteunt ontwerpers. 

 

Kerntaken  
 
 

 

Werkt (deel)ontwerpen uit: 

- maakt deelontwerpen, afgeleid van het primaire ontwerp  

- werkt tekeningen uit in BIM. 
 
Verzamelt gegevens en voert standaardanalyses uit: 

- verzamelt informatie voor (potentiële) opdrachten 

- verzamelt gegevens ten behoeve van het ontwerpproces 

- analyseert gegevens en rapporteert daarover. 
 
Draagt bij aan haalbaarheidsonderzoeken: 

- verzamelt en rubriceert gegevens zoals klantwensen, bouwkundige, 
financiële, juridische en andere factoren. 

 
Maakt presentaties: 

- stelt op basis van informatie van anderen presentaties op. 

 

Bevoegdheden  
 
 

Beslissingen 
Neemt beslissingen binnen de door de begeleider gegeven kaders. 
 
Contacten 
Afstemmen en uitwisselen van informatie met de begeleider. 

 

Werk- en denkniveau HBO/WO werk- en denkniveau. 
Ontwikkelt diepte-, breedte- en proceskennis. 
Beheerst gangbare software en programmatuur. 
Ontwikkelt vaardigheid in relevante software, onder andere in het kader 
van BIM. 

 

Werkomstandigheden Kantooromstandigheden. Groot deel van de dag beeldschermwerk. 
 

 
 

Competenties  
 
 Creativiteit: komt met nieuwe ideeën op bestaande concepten 
 Nauwkeurigheid:  werkt punctueel 
 Analytische vaardigheden analyseert 
 
Een competentie is een combinatie van vaardigheden, kennis en houding nodig voor een succesvolle uitoefening van 

een functie.  Competenties vormen géén onderdeel van de functieweging of -indeling. Je gebruikt de vermelde 
competenties vooral voor het gesprek over ontwikkeling en inzicht in doorgroeikansen. Zie de competentiemanual. 
 
 

 

https://www.sfa-architecten.nl/helpdesk/tools/functie-salaris/competentiemanual/


 

ONTWERP 
 
 
  

IJKFUNCTIE ONTWERPER BASIS 
 

April 2021 - ijkfuncties zijn pas definitief na besluitvorming cao-partijen 

Positie in de 
organisatie 

Rapporteert aan de directie of aan de projectverantwoordelijke. 
Geeft geen leiding.  

 

Doel  Ontwerpt ten behoeve van projecten en werkt ontwerpen uit, waarbij 
gelijktijdig wordt gewerkt aan enkele projecten of delen van projecten en 
rekening wordt gehouden met technische en esthetische aspecten en 
met ontwikkelingen op het vakgebied. 

 

Kerntaken  
 
 

 

Realiseert (deel)ontwerpen: 

- realiseert (deel) ontwerpen, afgeleid van het primaire ontwerp  

- bewaakt de planning, de voortgang, de kosten en het budget van de 
zelfstandig uit te voeren projecten 

- zorgt dat ontwerpen passen binnen geldende regelgeving. 
 

Stelt programma van eisen (PvE) op of draagt eraan bij: 

- verzamelt informatie voor (potentiële) opdrachten 

- verzamelt gegevens ten behoeve van het ontwerpproces 

- analyseert relevante gegevens 

- adviseert de opdrachtgever. 
 
Voert haalbaarheidsonderzoeken uit: 

- verzamelt gegevens zoals klantwensen, bouwkundige, financiële, 
juridische en andere factoren en onderzoekt de haalbaarheid van 
projecten met een (zeer) beperkte omvang. 

 
Overig: 

- signaleert in contact met opdrachtgevers of extra werkzaamheden 
kunnen worden verlangd 

- maakt presentaties en presenteert plannen. 

 

Bevoegdheden  
 
 

Beslissingen 
Neemt beslissingen bij het uitvoeren van de eigen projecten binnen 
gestelde kaders. 
 
Contacten 
Afstemmen met opdrachtgevers en projectarchitecten van 
(deel)ontwerpen, haalbaarheidsonderzoeken en PvE’s. 

 

Werk- en denkniveau WO werk- en denkniveau. 
Heeft breedtekennis en proceskennis. 
Ontwikkelt dieptekennis. 
Beheerst relevante software onder andere in het kader van BIM. 
Beroepservaringsprogramma en/of gelijkwaardige ervaring. 
Blijft op de hoogte van vakmatige ontwikkelingen. 
Heeft kennis van aanverwante technische disciplines. 

 

Werkomstandigheden Kantooromstandigheden. Groot deel van de dag beeldschermwerk. 
 



 

ONTWERP 
 
 
  

IJKFUNCTIE ONTWERPER BASIS 
 

April 2021 - ijkfuncties zijn pas definitief na besluitvorming cao-partijen 

 
 

Competenties  
 
 Creativiteit: komt met geheel nieuwe ideeën, binnen kaders 
 Klantgerichtheid: schept voorwaarden passend bij het klantprofiel 
 Analytische vaardigheden: analyseert 
 
Een competentie is een combinatie van vaardigheden, kennis en houding nodig voor een succesvolle uitoefening van 

een functie.  Competenties vormen géén onderdeel van de functieweging of -indeling. Je gebruikt de vermelde 
competenties vooral voor het gesprek over ontwikkeling en inzicht in doorgroeikansen. Zie de competentiemanual. 
 

 

https://www.sfa-architecten.nl/helpdesk/tools/functie-salaris/competentiemanual/


 

ONTWERP 
 
 
  

IJKFUNCTIE ONTWERPER 
 

April 2021 - ijkfuncties zijn pas definitief na besluitvorming cao-partijen 

Positie in de 
organisatie 

Rapporteert aan de directie of aan de projectverantwoordelijke. 
Geeft in (deel-)projecten leiding aan teams bestaande uit ontwerpers 
(assistent, basis) en technisch ontwerpers (assistent, basis). De teams 
kunnen een omvang hebben van vier of meer medewerkers. 

 

Doel  Ontwerpt ten behoeve van projecten en laat ontwerpen uitwerken, 
waarbij gelijktijdig wordt gewerkt aan meerdere projecten of delen van 
projecten en rekening wordt gehouden met technische en esthetische 
aspecten en met ontwikkelingen op het vakgebied. 

 

Kerntaken  
 
 

 

Realiseert (deel)ontwerpen: 

- realiseert (deel) ontwerpen, afgeleid van primaire ontwerpen 

- leidt (deel)projecten en stuurt teams aan van circa vier medewerkers 

- coördineert de werkzaamheden en faciliteert de medewerkers  

- bewaakt de planning, de voortgang, de kosten en het budget voor de 
eigen (deel) projecten 

- zorgt voor een correcte procesmatige aanpak van het project. 
 
Past de relevante wet- en regelgeving en bouwbesluiten toe: 

- brengt de van toepassing zijnde bouwkundige wet- en regelgeving in 
kaart 

- zorgt dat ontwerpen passen binnen geldende regelgeving. 
 
Stelt programma van eisen (PvE) op of draagt eraan bij: 

- analyseert relevante gegevens 

- adviseert de opdrachtgever 

- brengt kennis en ervaring in. 
 
Voert haalbaarheidsonderzoeken uit: 

- onderzoekt de haalbaarheid van projecten met een beperkte omvang 
aan de hand van klantwensen, bouwkundige, financiële, juridische en 
andere factoren. 

 
Bewaakt en zorgt voor een correcte toepassing van BIM: 

- richt de processen rond BIM in  

- ziet toe op de correcte toepassing van BIM. 
 
Overig: 

- signaleert in contact met opdrachtgevers of extra werkzaamheden 
kunnen worden verlangd 

- maakt presentaties en presenteert plannen. 

 
  



 

ONTWERP 
 
 
  

IJKFUNCTIE ONTWERPER 
 

April 2021 - ijkfuncties zijn pas definitief na besluitvorming cao-partijen 

Bevoegdheden  
 
 

Beslissingen 
Neemt beslissingen bij het uitvoeren van projecten binnen globaal 
gestelde kaders. 
 
Contacten 
Afstemmen met opdrachtgevers en projectarchitecten van 
(deel)ontwerpen, haalbaarheidsonderzoeken en PvE’s.  
Vertegenwoordigen van het bureau bij externe partijen. 

 

Werk- en denkniveau WO werk- en denkniveau. 
Heeft breedtekennis en proceskennis. 
Ontwikkelt dieptekennis. 
Beheerst relevante software onder andere in het kader van BIM. 
Beroepservaringsprogramma en/of gelijkwaardige ervaring. 
Blijft op de hoogte van vakmatige ontwikkelingen.  
Heeft kennis van aanverwante technische disciplines. 

 

Werkomstandigheden Kantooromstandigheden. Groot deel van de dag beeldschermwerk. 
 

 
 

Competenties 
 

 Creativiteit: komt met geheel nieuwe ideeën, binnen kaders  
 Leiderschap: stuurt taak- en relatiegericht aan 
 Klantgerichtheid: schept voorwaarden passend bij het klantprofiel 
 
Een competentie is een combinatie van vaardigheden, kennis en houding nodig voor een succesvolle uitoefening van 

een functie.  Competenties vormen géén onderdeel van de functieweging of -indeling. Je gebruikt de vermelde 
competenties vooral voor het gesprek over ontwikkeling en inzicht in doorgroeikansen. Zie de competentiemanual. 
 

 

https://www.sfa-architecten.nl/helpdesk/tools/functie-salaris/competentiemanual/


 

ONTWERP 
 
 
  

IJKFUNCTIE ONTWERPER PLUS 
 

April 2021 - ijkfuncties zijn pas definitief na besluitvorming cao-partijen 

Positie in de 
organisatie 

Rapporteert aan de directie. 
Geeft in projecten leiding aan projectteams bestaande ontwerpers 
(assistent, basis, plus) en technisch ontwerpers (assistent, basis, plus). De 
teams kunnen een omvang hebben van tien of meer medewerkers. 

 

Doel  Realiseert gelijktijdig het ontwerp van meerdere grote en/of complexe 
projecten of delen van projecten waarbij rekening wordt gehouden met 
technische en esthetische en commerciële aspecten en met 
maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het vakgebied. 

 

Kerntaken  
 
 

 

Maakt ontwerpen: 

- maakt schetsen op basis van wensen van opdrachtgevers en eigen 
ideeën  

- werkt schetsen uit naar primaire ontwerpen  

- werkt primaire ontwerpen uit in tekeningen of laat het uitwerken.  
 
Voert haalbaarheidsonderzoeken uit: 

- onderzoekt de haalbaarheid van projecten aan de hand van 
klantwensen, bouwkundige, financiële, juridische en andere factoren. 

 
Realiseert één of meer projecten: 

- stelt projectplanningen op 

- geeft leiding aan projectteams 

- coördineert de werkzaamheden en faciliteert de medewerkers 

- bewaakt de voortgang, kosten en budget 

- lost problemen op 

- adviseert over de uitwerking van projecten 

- levert de projecten op. 
 
Bewaakt en zorgt voor een correcte toepassing van BIM: 

- richt mede de processen rond BIM in  

- zorgt voor een correcte procesmatige aanpak van het project. 
 
Acquireert en presenteert potentiële projecten: 

- maakt gebruik van de in- en externe contacten om opdrachten te 
vinden en te verkrijgen 

- signaleert klantwensen 

- adviseert over de uitvoering van projecten 

- presenteert plannen en licht deze toe bij opdrachtgevers 

- onderhandelt over leveringsvoorwaarden. 
 
Draagt bij aan de brede beleidsvorming van het bureau: 

- levert input voor de ontwikkeling van bureaubreed beleid op het 
vakgebied  

- toetst de voorstellen over het beleid. 

 
  



 

ONTWERP 
 
 
  

IJKFUNCTIE ONTWERPER PLUS 
 

April 2021 - ijkfuncties zijn pas definitief na besluitvorming cao-partijen 

Bevoegdheden  
 
 

Beslissingen 
Beslist binnen de kaders van de opdracht over het eigen inhoudelijke 
werk en het werk van het team. 
 
Contacten 
Afstemmen en onderhandelen met opdrachtgevers en 
projectcoördinatoren over de uit te werken (deel-) ontwerpen, 
haalbaarheidsonderzoeken en programma’s van eisen, waarbij 
standpunten worden verdedigd en uitgedragen. 

 

Werk- en denkniveau WO werk- en denkniveau. 
Heeft dieptekennis, breedtekennis en proceskennis. 
Blijft op de hoogte van vakmatige en maatschappelijke ontwikkelingen. 
Heeft kennis van aanverwante technische en commerciële disciplines. 
Beheerst relevante software onder andere in het kader van BIM, ook met 
het oog op controle. 

 

Werkomstandigheden Kantooromstandigheden. Groot deel van de dag beeldschermwerk. 
 

 
 

Competentie(s)  
 

 Creativiteit: komt met geheel nieuwe ideeën, buiten de kaders 
 Leiderschap: stuurt competentiegericht aan 
 Overtuigingskracht: heeft duidelijk invloed 
 Klantgerichtheid: stemt de dienstbaarheidsstrategie af op de behoefte van de klant 
 
Een competentie is een combinatie van vaardigheden, kennis en houding nodig voor een succesvolle uitoefening van 
een functie.  Competenties vormen géén onderdeel van de functieweging of -indeling. Je gebruikt de vermelde 
competenties vooral voor het gesprek over ontwikkeling en inzicht in doorgroeikansen. Zie de competentiemanual. 
 

 

https://www.sfa-architecten.nl/helpdesk/tools/functie-salaris/competentiemanual/
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