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FUNCTIEBOEK GEGEVENS FTE sct{ÂÂL

Tectlsch Leldlnooevende II 1 11

Admin¡stratief & Secretarieel II 1 7

3 g

4 7

techn uitv IV 1 4

techn ultv III ) 5

techn uitv II 1 6

1 I
5 I

totaal fte 1g

FUNCTIES EN FORMATIE OI,IVANG

In het Gebiedsteam Openbaar Gebied & Functioneel Beheer worden ¡n totaal 19 fte ingebracht.
nct¡es

HR21 prolielen Werknamen

Tactisch leidinggevende II
Medewerker Administratief & Secretarieel II
Medewerker Toezicht III
Medewerker Toezicht V
Medewerker technische uitvoering II
Medewerker technische uitvoering III
Medewerker techn¡sche uitvoering IV
Medewerker ontwerp & voorbereiding V
Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

Teamle¡der
Secretarieel & Adm¡nistratieF medewerker
Directievoerder
Toezichthouder Openbaar Gebied
Parkeerbeheerder
Beheerder Ki nderboerderi j
Medewerker Technische U¡tvoering
Voorbereider Evenementen
Functioneel Beheerder Openbaar Gebied

TAAKDUIDING

Taken die bij de te onderscheiden functies horen:

Tactisch leidinggevende II
Teamleiding; d¡t profiel ¡s aangepast naar tactisch n¡veau.

Medewerker Administrat¡ef & Secretarieel II
lJitvoering managementondersteun¡ng (¡nformat¡evoorz¡ening, verwerken rapportages)
Administrat¡eve & projectass¡stent¡e taken afdel¡ng Openbaar Gebied'

Medewerker Toezichl III
Directievoering en gemeentel¡jk toez¡cht
Kwal¡te¡tsborging van te leveren prestat¡es
Intake en afhandeling van meld¡ngen, vragen en klachten

Medewerker Toezicht V
Gemeentelijk toezicht, schouw openbaar gebied
Kwalite¡tsborging van te leveren prestat¡es
Intake en afhandeling van meldingen, vragen en klachten

Medewerker technische uitvoering II
Parkeerbeheer, techn¡sch onderhoud en u¡tvoering'
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_4_ezp_ly_tlç!!e,!Wp! eeO onderzoek naar de conseqqg¡ll¡eÊ

besluiwornns nieroiei ls ¿l[ vooätnog eéî ti¡deiUiè-iunct¡e.

Medewerker technische ultvoering UI
Onderhouden en beheren k¡ nderboerderij ( Iocat¡ebeheer)

medewerker technische uitvoering IV
Instandhouden verkeersborden, wegbebakening, bewegwijzering,

HR21 FUNTIEBESCHRI'VINGEN

Navolgend zijn de HR21 normfuncties opgenomen.

HR21 profiel Paginanummer:

Tactlsch leidinggevende II

Medewerker admin¡stratief & secretarieel II

Medewerker toezicht III

Medewerker toezicht V

Medewerker techn¡sche uitvoering IV

Medewerker technische uitvoering UI

Medewerker technische uitvoerlng II

Medewerker ontwerp & voorbereiding V

Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

4

9

l4

19

23

2A

33

38

43

J

Niet MarkerenMet

3



Fu nctiebesch rijving

Code

Naam funct¡e
Formatie

t j t:til :lt'/tt'

Functicrccks ltlanãgcment:

Leldlnggeven aan en organlseren van a lten en verantwoordelilkheden van een groep
medewerkers bínnen (een deel van) de nisdtte, Blnnen de budgettalre randvoorwaardeh

Funct¡GgroêÞ Tast¡sch :

Leldlnggaven aan een organ¡satle-eenheld en þ gen aan de onãtrlkkeilng van beleíd an

OverwcAcnde fu nctiekcnmcrkcn :

. geeft letdl¡tg aan een or?,anlsailê.C,ênhcld dle ov^rwegend (þetlörd3-)àdvrêërênd
of hoogwârtdrg ÊæcfelrûlæIt van aard is

o advlees¡t over otg,anlætlc-oonhald ovañtll¡tôndê vraagstukkQn
. dtrt,ch. Impact ôp tangê tr/rmitn met otg,anlsatoñedtc en/of

îl n a n c I aG I / cco n o m I sch a alwag I n g c n
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. geeft leiding aan de organisatie-eenheid
o mââkt resultaatgerichte afspraken met medewerkers en bewaakt en stuurt de

prestaties
. draagt zorg voor deskundigheidsbevordering en vraaggericht werken

Resultaatgeb¡ed 2: Bedr¡ifsyoer¡ng

. bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantite¡t en tijdighe¡d van het productieproces

. draagt zorg voor het beheer van het informatiemanagement

Resultaatgeb¡ed 3: Producten en d¡ensten

. draagt zorg voor de totstandkoming van richtlijnen en procedures

. draagt zorg voor de prioriter¡ng en bewaakt de uiwoer¡ng en coördinat¡e

. draagt zorg voor de afstemming en bewak¡ng van eenheid overst¡jgende
vraagstukken

. regisseert en bewaakt de inr¡chting en oplevering van programma's en projecten

adviseert over organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken
draagt zorg voor de integrale adv¡sering aan management
draagt zorg voor de afstemming van managementbesluiten en vertaalt deze naar
organisatorische taakstell¡ngen en projecten en programma's

ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk
initieert en bevordert samenwerk¡ng met organisaties/partijen
bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden
creëert draagvlak voor beleid

Resultaatgeb¡ed 1 : Le¡d¡ngEeven

Resultaatgeb¡ed 5r iletwerken

Resultâatgeb¡ed 4: Adv¡s€r¡ng

Generieke taken

Module

Indicatief werk- & denkn¡vGau I wo

Algemene functie eisen

Indicatief scha.ln¡veru i77

5



Resu ltaatbesch rijvi n g

Gegevens van de functie

Ooleidinssniveau : Specifieke ooleidlns
Specifieke kwalificaties : Specifieke aanvullende opleiding en mate

van enr'aflnq

Specifieke functie eisen

RESULTAATGEBIEDEN

RGsultaatafsprakan:

Prestat¡e-¡nd¡catoren

Resultaatgebied 1 ; Leidinggeven
Leidinggeven aan een organ¡satie-eenheid die overwegend (beleids')
adviserend of hoogwaardig specialistisch van aard is,

Resultââtafspraken:
a

Prestat¡e-¡nd¡catoren :

Resultaatgebied 2: Bedrijfsvoering
Bewaklng en bevordering van de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid va¡, hel

R€sultaatafspraken:

Prestat¡e-¡ndicatoren :

Resultaatgebied 3: Producten en diensten
Zorg dragen voor de totstandkoming van producten en diensten.
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Rcsultaatafspraken¡
a

Prestat¡e-¡ndicatoren :

Resultaatgebied 4: Advisering
Adviseren over

Rcsultâatafsprakcn:

a

Prestat¡e-¡ndicatoren :

a

Resultaatgeb¡ed 5: Netwerken
Ontwikkeling en onderhoud relatienetwerk.

1)
2)
3)
4'

Afspraken over competenties

1)
2)
3)
¿f)

Afspraken over bezwaarde omstandigheden
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Bijlage: competentieprofiel tactisch leidinggevende II

2) Et<tern geñícht en d¡enswertenend

4) Flexibel en ondcmemend

2) Om gevl ngsbewu stzlt n

2) Indlvidugedcht teideræhap

Tactisch le¡d vendenCompetent¡es voor de

I



Functiebeschrijving

Naam funct¡e

Code

)

Funct¡erGGks OndeÉteuning:

algemene ondersteunlng, gerlcht op een optlmaal verloop van de cessen.

Functiegrocp Admlnistraticf & ¡ccrctaricel:

Het ultvoeren van secretarlële en/of admlnlstratleve taken, zoals het ve en van een
secreârlaat, het verrlchten van algemeen (inhoudellfte) ondeßreunende ãmheden

het bewaken van processen,

Ovcrwegendc functickcnmerken :

complcxc Inhoudel ltkc, æctç/tailëla, admln¡statleve en /of
org,anlsatoñschc taken ult op een afgcbakcnd werkte

)
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Resultaatgebled 1: Inhoudel¡ike ondersteun¡ng

. biedt inhoudelijke ondersteun¡ng op een afgebakend werkterrein

. stelt (management)rapportages en ovenichten op

. signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen

Resultaatgeb¡ed 2: Secretar¡aat

. draagt zorg voor de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen
en b¡jeenkomsten

. verricht representatieve taken

. organiseert bijeenkomsten en activiteiten

. organiseert de logistieke planning en het beheer van afispraken en agenda's

. verricht correspondent¡e- en tekstverwerkingswerkzaamheden

Resultaâtgeb¡ed 3: Procesbewak¡ng

. bewaakt en veîzorgt het proces omtrent de voortgang en afdoening van besluiten

. verricht voortgangscontroles en bewaakt planningen en afspraken

Resultaatgeb¡ed 4: Adm¡n¡strat¡e

. draagt zorg voor het beheer en bewerk¡ngen van (digitale) bestanden en systemen

. draagt zorg voor de kwalite¡t, toegankelijkheid en aansluiting van informatiestromen
en administraties

Generieke taken

Module

MBO

Algemene functie eisen

Indicaticf schealnlveau t7
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Resu ltaatbesch rijvi n g

Gegevens van de functie

Specifieke kwalificaties : Specifieke aanvullende opleiding en mate
van ervanno

Specifieke functie eisen

RESULTAATGEBIEDEN

Resultaatafspraken

Resultaatgebied 1: Inhoudelijke ondersteuning
Biedt inhoudelijke ondersteuning op een afgebakend werkterrein en stelt
( management)rapportages en overzichten op.

o

a

Resultaatafspraken:

Prestat¡e-¡nd¡catoren :

Resultaatgeb¡ed 2: Secretar¡aat
Dradgt zorg voor de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van
vergaderingen en bijeenkomsten, organ¡seert bijeenkomsten en
activiteiten en de logistieke planning en het beheer van afspraken en
agenda's,

Prestat¡e-¡nd¡catoren :

Resultaatgebied 3: Procesbewaking
Bewaakt en verzorgt het proces omtrent de voortgang en afdoening van
besluiten en bewaakt planningen en afspraken.
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Resultâatafspraken:
a

Prestat¡e-¡nd¡catoren :

Resultaatgebied 4; Administratie
Draagt zorg voor het beheer en bewerkingen van (digitale) bestanden en
systemen, alsmede voor de kwal¡te¡t, toegankeliikheid en aansluiting van
¡nformatiestromen en admin¡straties'

1)
2)
3)
4)

Afspraken over competent¡es

1)
2)
3)
4',)

Afspraken over bezwaarde omstandigheden

t2



Kernwaarden

-)

Bijlage: competentieprofiel medewerker admin¡stratief &
secretarieel II

2)E ûem gerlcht en dtenslveìIenend

4) Flcxlbel en ondememend

2l ìlondelinge prusenteüe

2) *hrÍfrelÍjke uitdrukk¡ngsyaardtgheld

)

Com voor de reeks Ondersteunin

nt¡es voor de Adm¡n¡stratief & SecretarieelCo
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Fu nctiebeschrijving

Naam functie

Code

,\( ii 1 t ): li

Funct¡GrcGk5 Rêal¡sat¡€:

Het leveren van (specialtst¡sche) produden en d¡ensten gerlchtop het on len,
verbeteren en ln stand houden van de openbare ruimte door stud¡e, on voorbere¡d¡ng,
dtrectievoerlng, ulfuoerlng van en toezicht op technlsche werken.

Funct¡cgrocp Toczicht:

Het aannemen van of toezlcht houden op aanleg, onderhoud, verbe of beheer van
technische werken In de openbare rulmte. werkzdamheden dte zowel door e
medewerkers of derden worden uttgevoerd waarbü er geen sprake ls van hlënrchlsche

conîoleren van technlsche of speclallst¡sche taken,

Ovcrrncgendc fu nctickcnmerkcn :

c varzonlt de voorbcæIdlng van an voctt da dlrr,cttc over de ullvoe Yan

. houdt rekenlng met gtota Investerlngan dle gez¡chBbepalend zltn voor een bcpcr*t
decl van de openbare ru¡mte

. dr.agt zorg voor proccsbewaklng cn .fs,tcñmtng oP aan sp€(;,f¡ak tr,nr,ín

t4



')

Resultaatgeb¡ed 1 : Voorbere¡d¡ng

. stelt het plan van aanpak op ger¡cht op realisatie van infrastructurele of technische
werken

. verzorgt de inr¡chting en aansturing van het projectteam

. toetst en bewaakt ontwerpen, begrotingen, opdrachtverstrekkingen, ram¡ngen

. adviseert over technische aspecten en plannen

voert de directie over werken door derden
voert overleg met opdrachtgevers, opdrachtnemers en ketenpartners over de
uitvoering van de werken
bewaakt de voortgang, kwantiteit en kwaliteit van werken
signaleert en rapporteert afw¡jkingen en overtredingen en adviseert over te nemen
maatregelen
bewaakt de budgetten, maakt voortgangs- en eindcalculat¡es en evalueert de
u¡Woer¡ng

R€sultaatgeb¡ed 3: Procesbewak¡ng en afstemming

draagt zorg voor afstemming en afhandeling van projecten en dossiers
plant en bewaakt act¡es, doorloopt¡jd en afdoening van (deel-)cases door
medewerkers en derden
draagt zorg voor afstemming en w¡sselwerk¡ng met ¡n- en externe partijen
verstrekt informatie over processen en acties

Resultaatgeb¡ed 2: D¡rect¡evoer¡ng

Generieke taken

Module

Indicatl¿f werk- & denknlveau : HBO

Algemene functie eisen

)
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Resu ltaatbesch rijvi n g

Gegevens van de functie

Ooleidinqsniveau : Specifieke opleiding
Specif ieke kwalificaties : Specifieke aanvullende opleiding en mate

van ervannq

Specifieke functie eisen

RESULTAATGEBIEDEN

Rcsultaatafspraken:

Prestat¡e-¡ndicatoren :

Resultaatgebied 1 : Voorbereiding
Verzorgt de voorbereiding van infrastructurele of technische werken op
een specifiek terrein van de openbare ruimte, verzorgt de inrichting en
aansturing van het projectteam, toetst en bewaakt ontwerpen,
begrotingen, opdrachtverstrekkingen, ramingen en adv¡seert over
technische en

Rêsu¡taatafspraken:

Prestat¡e-¡ndicatoren :

Resultaatgebied 2: Directievoering
Voert de directie over infrastructurele of technische werken door derden
op een specifiek terrein van de openbare ruimte, voert overleg met
opdrachtgevers, opdrachtnemers en ketenpartners over de uitvoering van
de werken en bewaakt de voottgang, kwantiteit en kwaliteit van werken.

Prestatie-indicatoren :

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en afstemm¡ng
Draagt zorg voor afstemming en afhandeling van proiecten en dossiers,
alsmede voor de en met in- en externe
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Afspraken over competenties

Afspraken over bezwaarde omstandigheden

J
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Bijlage: competentieprofiel medewerker toezicht III

2)E ûem gêrrcrt¿ en dlenstvorlenand

Fíêxrbêl en onde¡nemend

2) Samenwerkcn

2) oyGrnrrglnggl(''acht

Kernwaarden
, ,ììi 'l r.'ii r

It t lrli.:i I lil,t tilr'.1¡)i:( tttlit)t rtt lit tr t¡.,

r,il),r i /rlr ttI'ir l,i!ìitt,i ¡'I ttrr,Iit't.

Conìpetenties voor de reeks Realisatie
'i) tr)itl.( \',iltt l li,t )\',t.tl i':t iilN¡

Competent¡es voor de groep Toezicht
,l)) (,,J¡r rr;¡ ttt'.1 tlii:.1;t iii!
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Fu nctiebeschrijving

Naam funct¡e

Code

)

Functicrccks Rêal¡gat¡c:

Het leveren van (speciallstlsche) producten en dlensten ger¡cht op het ontw¡kkelen,
verbeteren en ln sÞnd houden van de openbare ruimte door studle, ontwe¡p, voorbereldlng,
dlrectlevoerlng, ulNoer¡ng van en toezlcht op techn¡sche werken,

Funct¡cgrocp Toêz¡cht:

Het aannemen van of to t houden op aanleg, onderhoud, verbeterhg of beheer van
techn¡sche werken In de openbare rulmte, Werkzaamheden d¡e zowel door elgen
medewerkerc of derden wo ultgevoerd waarblj er geen sprake ls van hiërarchlsche
relatle. B¡nnen de l¡gt het accent op het begeleiden van, toezlen op en

Ove¡wcgendc functickcnmerkcn :

houd¿ toazlcht op de ultvoer¡ng van cycllschc behocr en ondcrhoudswcr*cn op
een speclfrck cn afgcbakcnd terreln van de openbare rulmte

)

19



. houdt toezicht op de uitvoering van beheer en onderhoudswerken

. bewaakt de kwal¡teit van werken en s¡gnaleert afwijk¡ngen

. rapporteert over voortgang en uitputting van middelen

. bewaakt budgetten, maakt voortgangs- en eindcalculaties en evalueert de uiwoer¡ng

. draagt zorg voor onderhoud en beheer van mater¡aal en materieel

Resultaatgeb¡ed 1: Toez¡cht

Resultaatgeb¡ed 2: Adm¡n¡stratíe

. voert administratieve werkzaamheden u¡t

. verstrekt informatie

Generieke taken

Module

& dcnknivcau I MBo

Algemene functie eisen

Indicati¿f schaalniv¿au 27
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Resu ltaatbesch rijvi n g

Gegevens van de functie

Werknaam functie
Code van de functie

Code besch
rllvrnqGenerieke

Ooleidinosnivcau : Soecifieke onleldlno
Specifieke kwalificaties : Specifieke aanvullende opleiding en mate

van eryannq

Specifieke functie eisen

RESULTAATGEBIEDEN

a

Prestat¡e-¡ndicatoren :

Resultaatgeb¡ed 1 : Toezicht
Houdt toezicht op de uitvoering van cyclische beheer en
onderhoudswerken op een specifiek en afgebakend terrein van de
openbare ruimte, bewaakt de kwaliteit van werken en draagt zorg voor
onderhoud en beheer van materiaal en materieel.

a

a

Prestat¡e-¡ndicatoren :

Resultaatgebied 2: Administratie
Voert administratieve werkzaamheden uit en verstrekt informatie.

1)
2l
3)
4)

Afspraken over competent¡es

r)
2)
3)
4'

Afspraken over bezwaarde omstandigheden

2L



Bijlage: competentieprofiel medewerker toezicht V

2) Extern gerrcht en d¡enswarlenend

4) Flexlbel en onde¡nemend

2) Samenwerken

2) Overtulglngd<recht

Competenties voor de reeks Realisatie

es voor de ToezichtCom
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Fu nctiebesch rijving

Naam functie

Code

)

Functiercck¡ Realicatic:

Het leveren van (speclalistlsche) producten en dlensten
verbeteren en in sbnd houden van de opnbare ruimte

gerlcht op het ontytlkkelen,
door stud¡e, onlwerp, voorbereldlng,

dlrectievoerlng, ultvoer¡ng van en toezlcht op technlsche werken, -

Funct¡cgroGp Technigchc uitvocring:

Het ulfuoeren van technlsche werkzaamheden op het terreln van aanleg, onderhoud of
beheer ln de openbare ru¡mte. Werkzaamheden dle zowal in elgen beheer of ln
samenwerklng met prlvate partljen u¡øevotd.

Overwcgcnds functickenmerkcn:

. verr¡cht gaæandaa¡discctd¿ on oud- en beheetwerkzaamheden aan technlsche
lnstal latles, voertutgen, ñÐchínes e,d.

)
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Resultaatgeb¡ed 1: Onderhoud

. voert eenvoudige standaardcontroles uit

. verricht onder toez¡cht gestandaardiseerde en kort cyclische onderhouds-, aanleg-
en/of reparatiewerkzaamheden

Resu¡taatgeb¡ed 2: Beheer

. houdt toezicht op gebruik, orde en ve¡ligheid van ru¡mte(n) en ¡nventaris

. verstrekt algemene informatie aan gebruikers

Resultaatgeb¡ed 3: l¡later¡eelvoorzien¡ng

. bedient eenvoudige gereedschappen, voertuigen en hulpapparatuur

. verr¡cht eenvoudige en routinematige onderhoud aan mach¡nes en gereedschappen

Generieke taken

Module

VMBO

Algemene functie eisen

Indicatief schaaln¡Yêau =4
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Resu ltaatbesch rijvi n g

Gegevens van de functie

Oolcidinosnivcau l Soecifleke ooleidino
Specifieke kwalificaties : Specifieke aanvullende opleiding en mate

van ervaflnq

Specifieke functie eisen

RESULTAATGEBIEDEN

Prestat¡e-¡ndacatoren :

Resultaatgeb¡ed 1: Onderhoud
VerÌicht onder toezicht gestandaardiseerde en kort cyclische onderhoud-,
aanleg- en / of reparatiewerkzaamheden.

Rcsultaatafspraken:

Prestatie-indicatoren :

Resultaatgebied 2: Beheer
Verricht gestandaardiseerde beheerwerkzaamheden en vetstrekt
algemene informatìe aan gebruikers.

a

Resultaatgebied 3: Materieelvoorzrenrng
Verr¡cht eenvoudig en routinematig onderhoud aan machines en

25



Afsf)raken over bezwaarde omstandigheden

i))
,t)
jl)

t: l))

26



I

Bijlage: competentieprofiel medewerker technische uitvoering
IV

2) Extern geñcht en dicnstverlenend

4) Flexlbel en ondernemend

2) Samenwcrken

-)

Kernwaarden

Competenties voor de reeks Realisatie

ties voor de groep Technische uitvoerin

27



Functiebeschrijving

Naam functie

Code

Functierccks Rcalisatie:

Het leveren van (speclalistische) pro en dlensten gerlchtop hetonlwlkkelen,
verbeteren en ln stand houden van de opnbare rulmte door studle, ontwerp, voorberelding,
dtrectlevoerlng, ultvoerlng van en t op technlsche we*en,

Funct¡G¡roap Technicchc u¡tyoer¡ng :

Het ut¿voeren van technlsche op het terreln van aanleg, onderhoud of

OvcruYcgendc functlckcnmcrkcn:

voertulgen, machlnes e,d,

28



Resultaatgeb¡ed 1: Onderhoud

. voert standaard controles uit

. lost eenvoudige storingen op

. verricht volgens planning onderhoud- , aanleg- en/of reparatiewerkzaamheden uit

Resultaatgebied 2: Beheer

. houdt toezicht op gebruik, orde en veilighe¡d van ru¡mte(n) en inventaris

. verstrekt algemene informatie aan gebruikers

Resultaatgeb¡ed 3 r Mater¡eelvoorz¡en¡ng

. bedient gereedschappen, voertuigen en hulpapparatuur

. verricht klein onderhoud aan machines en gereedschappen

Gener¡eke taken

Module

Indicatief werk- &. denknivcau = VMBO

Algemene functie eisen

Indicatief schaaln¡veau

)
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Resu ltaatbesch rijvi n g

Gegevens van de functie

Oolcidinosnivcau : Soeclfleke ooleidlno
Specif ieke kwa lificaties Specifieke aanvullende opleiding en mate

van ervanno

Specifieke functie eisen

RESULTAATGEBIEDEN

Rcsultaatafspraken:
a

a

Resultaatgebied 1: Onderhoud
Verilcht volgens planning onderhoud-, aanleg- en/of
re pa ra ti ewe r k za a m hed e n.

Rcsulta.tafsprâkcn:

Prestat¡e-¡nd¡catoren :

Resultaatgebied 2: Beheer
Verricht beheerwerkzaamheden en verstrekt algemene informatie aan
gebruikers.

a

Rc¡ultratafsprak€n:

Prestat¡e-¡ndicatoren :

Resultaatgeb¡ed 3: Mater¡eelvoorziening
verricht klein onderhoud aan machines en

30



Afspral<en over bezwaarde omstancligheden

.))

rira

J
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Bijlage: competentieprofiel medewerker technische uitvoering
III

2) Et<tern gericht en drensaverlencnd

4) Flexlbel en onde¡nemend

2l Samenwerken

es voor de Technische uitvoeringroe
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)

Functiebeschrijving
Voor deze functie loopt een onderzoek naar de consequenties van uitbesteden.

Functicrccko RGal¡sat¡c:

Het leveren van (speciallstlsche) producten en d¡ensten qèrlcht op het on len,
verbeteren en In stand houden van de openbare ru¡mte door studle, onlwerp, voorþercldlng,
d¡rectlevoer¡ng, ultvoer¡ng van en toezlcht op technlsche werken,

Funct¡cgroêp Tcchni¡chc u¡tvoer¡ng :

Het ullvoeren van technlsche werkzaamheden op het terreln van aanleg. on oud of
behær ln de openbare ruÍmte, Werkzaamheden die zowel ln elgen beheer of In
samenwerk¡ng met pr¡vate partilen worden ultgevoerd,

Ovcrwegendc functlckenmerkcn :

Installatles, voertuigeh machines e,d.
. bcwaakt ptocosg!,n

Naam funct¡e

Code

,i lrt/l it ).lt)tt: I ti ) ttii .

)
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. stelt standaard werkplanningen op

. voert controles uit

. verricht inspectiewerkzaamheden en lost standaard stor¡ngen op

. bewaakt de veiligheid en treft zo nodig maatregelen

. verrichtonderhoud-, aanleg- en/of reparat¡ewerkzaamheden

. houdt toezicht op gebruik, orde en veilighe¡d van ruimte(n) en ¡nventaris

. verricht ¡nspecliewerkzaamheden en lost kleine storingen op

. verstrekt algemene ¡nformatie aan gebruikers

. bedient gereedschappen, voertuigen en hulpapparatuur

. verricht onderhoud aan machines en gereedschappen

. controleert de voorraden van hulpmiddelen en vult deze aan

. bewaakt richtlijnen en procedures
¡ bewaakt de kwaliteit van het beheer en onderhoud

Resultaatgebied 1: Onderhoud

Resultaatgebied 2: Beheer

R€sultaatgebied 3: Mater¡eelyoorz¡en¡ng

Resultaatgeb¡ed 4: Procesbewak¡ng

Generieke taken

Indlcaticf wcrk- & dcnknivaeu I VMBO

Algemene functie eisen
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Resu ltaatbesch rijvi ng

Gegevens van de functie

'rl:l if^, r,11,' ,r r,l r,ll i, ll ' i ,tr,,l r r,

)
Ooleidinosnivcau : Soecifieke ooleldlno
Specifieke kwalificaties : Specifieke aanvullende opleiding en mate

van ervannq

Specifieke functie eisen

RESULTAATGEBIEDEN

a

a

Prestat¡e-¡nd¡catoren :

Resultaatgebied 1: Onderhoud
Verricht specialistische onderhoudswerkzaamheden en stelt standaard
werkplanningen op,

a

a

Prestat¡e-¡nd¡catoren

Resultaatgebied 2: Beheer
Verricht specialistische beheerwerkzaamheden en verstrekt algemene
i nfo rmatie aa n gebru i kers.

)

Rcsultaatafspraken:

a

Resultaatgebied 3: Materieelvoorziening
Verricht onderhoud aan machines en
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a

Prestat¡e-¡ndicatoren :

Resultaatgebied 4: Procesbewaking
Bewaakt richtlijnen en procedures en de kwaliteit van het beheer en
onderhoud.

1)
2)
3)
4)

Afspraken over competenties

1)
2)
3)
{)

Afspraken over bezwaarde omstandigheden
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Bijlage: competentieprofiel medewerker technische uitvoering
II

Extcn garlcht en dlenstverlenend

Ftexrbal cn ondcrncmend

2) Samanwa*on

J

i l))i it-r t,il't t i't,t tti.lif,:t ttttt!t ttt t"] tt ttl:

Competenties voor de reeks Realisatie
'ttttl lttt t.t¡t 1t.tt.

Competenties voor de groep Technische u¡tvoering
.\t 'i!,t'r"l llirt.¡. ltu , , ,,,,, iiti
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Functiebeschrijving

Naam functie

Code

:L'!,,1 ,:t ti , : t)i t ti l¡t.'!

Functicrceks Rcalicatlc:

Het leveren van (speciallstlsche) producten en dlensten gerlcht op het on len.

directlevoertng, ultvoer¡ng vah en toezlcht op technlsche werken.

Funct¡cAroep OntwcrpGn & voorbcrciding:

en techntsche werken ìn de meest brede zln, Er wordt samenga
(ma*t)Nrt¡ten

van) Infras le
met veel lllende

Overwcgendo functickçnmcrkcn:

o VOtDÍt
c houdt

(spaclallsÌlschc)
rekenlng met zaat

valctcch n I scho w.t*?âa m hadan u It
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. verzorgt het opstellen en/of uitwerken van (technische) tekeningen
c zoret voor dig¡taliser¡ng van plannen en het toegankelijk houden van informatie voor

de verschillende gebruikersgroepen
. verricht met¡ngen en maakt (kadastrale) (digitale) kaarten
. beoordeelt (extern) voorbereide tekeningen en plannen
. levert een bijdrage aan het visualiseren van ontwerpen

beheert en bewerkt digitale bestanden en systemen
voert admin¡stratieve werkzaamheden uit
verstrekt informatie

Resultaatgeb¡ed 1: U¡tvoer¡ng

Resultaatgeb¡ed 2: Adm¡n¡strat¡e

Generieke taken

Module

MBO

Algemene funct¡e e¡sen

Indicatief schaaln¡veau :8
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Resu ltaatbesch rijvi n g

Gegevens van de funct¡e

Specifieke kwal¡f¡cat¡es Specifieke aanvullende opleiding en mate
van ervaflno

Specifieke functie eisen

RESULTAATGEBIEDEN

Rcsultaatafspraken:

Resultaatgebied 1 : Uitvoering
Verzorgt het opstellen en/of uitwerken van (technische) teken¡ngen,
verricht metingen en maakt (kadastrale) (digitale) kadrten, beoordeelt
(extern) voorbereide tekeningen en plannen en levert een bijdrage aan het
visualiseren van

Prestat¡e-¡ndicatoren :

Resultaatgebied 2: Administrat¡e
Beheert en bewerkt digitale bestanden en systemen, voert administratieve
werkzaamheden uit en verstrekt informatie.
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1)
2)
3)
4)

Afspraken over competent¡es

1)
2)
3)
4)

Afspraken over bezwaarde omstandigheden

)

)
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Bijlage: competentieprofiel medewerker ontwerp &
voorbereiding V

2) Et<tern gerÍcht en dlenstvertenend

4) Flexlbel en onde¡nemend

2) Samenwerken

2) visle

Competenties voor de reeks Realisatie

& voorbereidCompetent¡es voor de
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Functiebeschrijving

Naam functie

Code

r,¡:l ,1Ì.1 tit,|1,.,, /l!, ¡1,/r¡/r, ','

Funct¡€rGGk¡ Rcalisatlc:

Het leveren van ßpec¡al¡stische) pÌoducten en dlensten gerlcht op het ontwlkkelen,
verbeteren en ¡n sÞnd houden van de openbare rulmte door studle, ontwerp, voorbereidlng,
dlrectlevoering, uitvoer¡ng van en toezlcht op technlsche werken,

Funct¡êgroGp Ontw€rp & voorberciding

Het ontttrcrpen en voorbe van en advlseren over (de ullvoerlng van) lnfrastructurele
dn techn¡sche werken ln de meest brede zln, Er wordt samengewerl<t met veel verschlllende
(markt)partlþn

Ovcrwcgenda funct¡êkênmcrkcn:

. maakt (beheer)plannen op een spaclf,ck terre¡n van de openbare rulmte

. voart (apoctet¡Et schc) v',Iûachnlútc we¡l<zaamhcdcn ult. houdt rekenlng met bapar'ratt lnvesterlngen op opcratlonacl nlveau dle
gc¿dtábcpalcnd zryn voor een da¿l van de openbare rulmte

. bapc¡Icþ flnanclële en/of maa appellke lmqct
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Resu¡taatgebied 1: Ontwerpen

. ve¡zorgt het opstellen van (schets)ontwerpen en/of ontwerpvarianten en het
opstellen van (technische) tekeningen

. voert berekeningen en/of met¡ngen uit en legt gegevens vast

. beoordeelt extern voorbereide ontwerpen/teken¡ngen op technische aspecten

Resultaatgêb¡ed 2: voorbere¡ding

. stelt plannen en/of bestekken op gericht op het in u¡woering nemen/brengen van
(technische werken)

. bereidt werken planningstechnisch voor en stemt af met verschillende partijen en
belanghebbenden

¡ maakt(kosten)calculaties
o vraâQt offertes aan, beoordeelt deze en adv¡seert over opdrachtverstrekking

Generieke taken

Module

Algemene functie eisen
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Resu ltaatbesch rijvi n g

Gegevens van de functie

rrr l i ,L¡j, rr '- ",'i i,',jl l /i , '(.r I t ,i,ll ¡r rr'

)
Ooleidinosnivcau : Soecifleke ooleldino
Specifieke kwalificaties Specifieke aanvullende opleiding en mate

van ervaflno

Specifieke funct¡e e¡sen

RESULTAATGEBIEDEN

Rcsultaatafsprakcn:

a

Prestat¡e-¡nd¡catoren :

Resultaatgebied 1 ; Ontwerpen
Maakt (beheer)plannen op een specifiek terrein van de openbare ruimte,
verzorgt het opstellen van (schets)ontwetpen en/of ontwerpvarianten en
het opstellen van (technische) tekeningen en beoordeelt extern
voorbereide ontwerpen /tekeningen op technische aspecten,

RGsulta.tafsprakcn:
a

Prestat¡e-¡ nd¡catoren :

Resultaatgebied 2: Voorbereidin g
Stelt plannen en/of bestekken op gericht op het in uitvoering nemen/
brengen van (technische werken), bereidt werken planningstechnisch voor
en stemt af met verschillende partijen en belanghebbenden en maakt
(kosten)calculaties. Voert (spec¡alistische) vaktechnische werkzaamheden
uit,
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Afspraken over competenties

,))

,r))

,')l

lr

Afspraken over lrezwaarde omstandigheden

; )r

:,r).)

i)
'ìl
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Kernwaarden

I

Bijlage: competentieprofiel medewerker ontwerp &
voorbere¡ding IV

2)E*ern geÌicht en d¡enslyledenend

4) Flexlbel en onde¡nemend

2l Samenwerken

2) wsie

J

nties voor de reeks Realisatie

Competenties voor de Ontwerp & voorbereiding

47




