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Functiefamilie 
OP – Ontwerpers  

 
 

 

De beschikbare gegevens in kaart brengen en analyseren en deze omzetten naar een concreet ontwerp, tekst of toepassing 

 teneinde 

kwalitatieve oplossingen te ontwikkelen op vraag van een klant of opdrachtgever. 

 

 

 

Als onderzoeker 

de vraag, de behoeften en/of de beschikbare gegevens onderzoeken teneinde een volledig beeld te krijgen van het op te 
leveren ontwerp. 

Voorbeelden van taken 

De klant of opdrachtgever bevragen over zijn/haar wensen en noden 
De beschikbare ontwerpen, analyses of documentatie bestuderen 
Deelnemen aan analysefases en projectstudies uitvoeren 
De haalbaarheid van de vraag nagaan rekening houdend met technische of reglementaire vereisten 
Oplossingen voorstellen die in overeenstemming zijn met de langetermijnvisie van de klant of opdrachtgever 
De vraag omzetten naar technische specificaties (studie, rapport,…) 
Voorbereidende testen, metingen of observaties bepalen en/of uitvoeren 
De vormgeving van het ontwerp bepalen in samenspraak met de klant of opdrachtgever 

 

Als ontwerper 

de gegevens omzetten naar een concreet ontwerp, tekst of toepassing teneinde kwalitatieve oplossingen te ontwikkelen 
die beantwoorden aan de specificaties van de klant of opdrachtgever. 

Voorbeelden van taken 

Bestaande ontwerpen of toepassingen verbeteren en aanpassen 
Een technisch plan opstellen (elektriciteit, verwarming, waterleiding,…) 
Informaticatoepassingen bedenken en ontwikkelen op basis van bestaande functionele en technische analyses 
De brontekst vertalen naar een andere taal 
Het simultaantolken verzekeren tijdens vergaderingen en andere evenementen 
De formulering, lay-out, grafische weergave en interface verzorgen 
Tekeningen en/of plannen maken op papier of met computersoftware 

 

Als revisor 

ontwerpen, teksten of toepassingen evalueren en verbeteringen aanbrengen teneinde een resultaat te verzekeren dat 
voldoet aan de kwaliteitsnormen. 

Voorbeelden van taken 

Kwaliteit en eenvormigheid nagaan van plannen en tekeningen 
Toepassingen controleren en testen 
Toepassingen onderhouden en actualiseren 
Toepassingen en tekeningen verbeteren 
Vertalingen nalezen, verbeteren of herformuleren 
Drukproeven nakijken en verbeteren 

  

DOEL 

RESULTAATGEBIEDEN 
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Als contactpersoon 

de betrokken partijen informeren en/of adviseren en vragen van klanten beantwoorden teneinde hen volledige informatie 
over het ontwerp, de tekst of de toepassing te verstrekken. 

Voorbeelden van taken 

Technische bijstand leveren en problemen in de tweede lijn oplossen 
Vragen ontvangen, de aard ervan onderzoeken en bijkomende informatie inwinnen 
Concrete vragen beantwoorden over de werkwijze, timing, gebruikte methodes 
De betrokken partijen adviseren over specifieke keuzes en hen op de hoogte houden van de stand van zaken 
Deelnemen aan vergaderingen voor overleg, informatie-uitwisseling, bemiddeling,… 
Opleidingen ontwikkelen en geven aan gebruikers van de toepassing 
Inlichtingen verschaffen over de werkmethode en de interpretatie van het ontwerp of plan 

 

Als gegevens- en/of documentatiebeheerder 

de administratieve opvolging van de ontwerpen, teksten of toepassingen verzekeren en informatie klasseren teneinde de 
organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen. 

Voorbeelden van taken 

Dossiers samenstellen en klasseren volgens de indelingsprincipes 
Gegevens verzamelen en invoeren in databanken 
Documentatie klasseren en ter beschikking stellen 
Informatie of documenten archiveren 
Plannen, tekeningen of teksten klasseren en archiveren 
Rapporten en lijsten trekken uit de databanken 

 

Als kennisbeheerder 

zijn/haar kennis ontwikkelen en op de hoogte blijven van de evolutie in het domein teneinde deze toe te passen bij de 
uitvoering van ontwerpen en/of bij het formuleren van adviezen. 

Voorbeelden van taken 

Deelnemen aan werkgroepen, infosessies, opleidingen, netwerkvergaderingen,… 
De meest recente technische en technologische ontwikkelingen in het domein volgen 
De verworven kennis doorgeven aan de medewerkers en aan de betrokken personen 
Brochures, interne documenten,... raadplegen 
Discussiëren met de hiërarchie, de klanten, de leveranciers,... over de projecten 
Zich informeren over de evolutie van de wetgeving en de procedures 
Aan zelfstudie doen (bijv.: gebruikershandleiding voor software, de uitrusting, vaktijdschriften,…) 
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* Definitie specialisatie: duidelijk afgebakende kennis van een domein, gericht op praktische toepassing; bijv. technisch tekenen, vertalen, programmeren, netwerkbeheer, 
databasebeheer, copywriting, webbeheer,... 

expertise: diepgaande kennis van de principes, methodes en fundamenten van een domein; bijv. systeem- of netwerkarchitectuur, databasearchitectuur, cryptologie, 
ontwikkeling van applicaties, vertalen,... 

ONDERSCHEIDENDE CRITERIA   
 C B A1 A2 A3 

Kennis 
Voor de gegevensanalyse en de 
omzetting naar een ontwerp is 
kennis vereist van verschillende 
methodes in een 
(sub)kennisdomein. 

Voor de gegevensanalyse en de 
omzetting naar een ontwerp zijn 
een specialisatie* en noties van 
verwante domeinen vereist. 

Voor de gegevensanalyse en de 
omzetting naar een ontwerp zijn 
een eerste expertise* en 
basiskennis van verwante 
domeinen vereist. 

Voor de gegevensanalyse en de 
omzetting naar een ontwerp zijn 
een bevestigde expertise* en 
basiskennis van verwante 
domeinen vereist. 

Voor de gegevensanalyse en de 
omzetting naar een ontwerp zijn 
een brede expertise* vereist in 
combinatie met kennis van 
domeinen die er in de praktijk 
mee interageren. 

Aanvragen 
De vraag van de klant, die 
duidelijk gedefinieerd is en een 
keuze tussen verschillende 
bestaande alternatieven vereist, 
omzetten naar een ontwerp. 

De vraag van de klant, die kan 
variëren en waarvoor er 
verschillende alternatieven 
moeten gezocht en geëvalueerd 
worden, omzetten naar een 
ontwerp. 

Het geheel van vragen van de 
klanten omzetten naar een 
ontwerp, ze interpreteren en 
verschillende alternatieven 
uitdenken op basis van 
bestaande processen. 

Het geheel van vragen van de 
klanten omzetten naar een 
ontwerp, ze interpreteren en 
verschillende nieuwe 
alternatieven uitdenken die niet 
voortvloeien uit bestaande 
processen. 

Het geheel van complexe vragen 
van de klanten omzetten naar 
een ontwerp, ze interpreteren 
en nieuwe verbanden uitdenken 
die niet voortvloeien uit 
bestaande processen. 

Ontwerp 
Op basis van de technische 
mogelijkheden en volgens 
duidelijke procedures of 
voorschriften, een voorstel tot 
(deel)ontwerp opmaken. 

Op basis van de noden van de 
klanten en de technische 
mogelijkheden, een ontwerp 
opmaken en daarbij 
verschillende alternatieven in 
overweging nemen. 

Een ontwerp ontwikkelen, 
rekening houdend met de noden 
van de klanten en de context 
van de aanvraag (technisch, 
budgettair, organisatorisch,...) 
en de nodige acties initiëren. 

Een ontwerp ontwikkelen, 
rekening houdend met de noden 
van de klanten en de context 
van de aanvraag (technisch, 
budgettair, organisatorisch,...) 
en beslissen over de nodige 
acties. 

Een ontwerp ontwikkelen, 
rekening houdend met de noden 
van de klanten en de context 
van de aanvraag (technisch, 
budgettair, organisatorisch,...) 
en beslissen over het 
implementatieplan. 

Methode 
De vooropgestelde methode 
volgen en de toepassing ervan 
aanpassen aan de concrete 
situatie door te kiezen uit 
bestaande alternatieven. 

Binnen het vooropgestelde 
kader de meest geschikte 
methode kiezen en deze 
aanpassen aan de concrete 
situatie. 

De aanpak bepalen en 
aanpassen in functie van het te 
bereiken resultaat. 

Beslissen over de aanpak, de 
middelen en de uit te voeren 
acties in functie van het te 
bereiken resultaat. 

Beslissen over de standaarden, 
de aanpak en de nodige 
middelen in functie van het te 
bereiken resultaat. 

Verbetering 
Concrete verbeteringen van de 
gehanteerde technieken en 
methodes voorstellen. 

Concrete verbeteringen van de 
gehanteerde technieken en 
methodes voorstellen. 

De technieken, methodes en 
instrumenten continu 
verbeteren. 

De technieken, methodes en 
instrumenten continu 
verbeteren en ontwikkelen. 

Nieuwe modellen, standaarden 
en methodes ontwikkelen. 

Contacten 
De concrete vragen van de 
klanten beantwoorden door hen 
correcte informatie en 
eenvoudige adviezen te geven. 

De vragen van de klanten 
situeren in hun context, 
objectief en aangepast advies 
geven en resultaten en 
methodologische keuzes 
uitleggen. 

Het aanspreekpunt zijn voor de 
ontwerpen en een relatie 
opbouwen op basis van de eigen 
geloofwaardigheid en expertise. 

Het aanspreekpunt zijn voor de 
ontwerpen en een relatie 
opbouwen op basis van de eigen 
geloofwaardigheid en expertise. 

Het aanspreekpunt zijn voor de 
ontwerpen en de klanten 
sensibiliseren op basis van de 
eigen geloofwaardigheid en 
expertise. 
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GENERIEKE COMPETENTIEPROFIELEN 
(ROL : ONDERSTEUNEND/EXPERT) 

Omgaan met informatie Omgaan met taken Omgaan met medewerkers Omgaan met relaties 
Omgaan met het eigen 

functioneren 

 Informatie begrijpen  Taken uitvoeren  Kennis en informatie 
delen 

 Communiceren  Respect tonen 

 Informatie 
behandelen 

 Werk structureren C 
B 

A1 
A2 
A3 

Ondersteunen  Actief luisteren  Zich aanpassen 

C 
B 

Informatie analyseren C 
B 

Problemen oplossen  Medewerkers 
aansturen 

K In team werken K Betrouwbaar-heid 
tonen 

A1 Informatie integreren A1 
A2 

Beslissen  Medewerkers 
motiveren 

K Servicegericht 
handelen 

 Inzet tonen 

A2 
A3 

Vernieuwen A3 Organiseren  Medewerkers 
ontwikkelen  

A1 
A2 
A3 

Adviseren  Stress beheren 

 Conceptualiseren  Beheren van de dienst  Bouwen van teams  Beïnvloeden K Zichzelf ontwikkelen 

 Inzicht in de 
organisatie 

 Beheren van de 
organisatie 

 Teams aansturen  Relaties leggen K Objectieven behalen 

 Visie ontwikkelen  Besturen van de 
organisatie 

 Inspireren  Netwerken  Organisatie-
betrokkenheid tonen 

Legende D, C, B, A (1-5) : basisprofiel volgens niveau en/of klasse 

K : kerncompetentie 
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GENERIEKE COMPETENTIEPROFIELEN 
(ROL : ONDERSTEUNEND/EXPERT MET EEN BEPERKTE LEIDINGGEVENDE ROL ) 

Omgaan met informatie Omgaan met taken Omgaan met medewerkers Omgaan met relaties 
Omgaan met het eigen 

functioneren 

 Informatie begrijpen  Taken uitvoeren  Kennis en informatie 
delen 

 Communiceren  Respect tonen 

 Informatie 
behandelen 

 Werk structureren  Ondersteunen  Actief luisteren  Zich aanpassen 

C 
B 

Informatie analyseren C 
B 

Problemen oplossen C 
B 

A1 

Medewerkers 
aansturen 

K In team werken K Betrouwbaar-heid 
tonen 

A1 Informatie integreren A1 
A2 

Beslissen A2 Medewerkers 
motiveren 

K Servicegericht 
handelen 

 Inzet tonen 

A2 
A3 

Vernieuwen A3 Organiseren A3 Medewerkers 
ontwikkelen  

A1 
A2 
A3 

Adviseren  Stress beheren 

 Conceptualiseren  Beheren van de dienst  Bouwen van teams  Beïnvloeden K Zichzelf ontwikkelen 

 Inzicht in de 
organisatie 

 Beheren van de 
organisatie 

 Teams aansturen  Relaties leggen K Objectieven behalen 

 Visie ontwikkelen  Besturen van de 
organisatie 

 Inspireren  Netwerken  Organisatie-
betrokkenheid tonen 

Legende D, C, B, A (1-5) : basisprofiel volgens niveau en/of klasse 

K : kerncompetentie 

 


