
    

 

Vacature 
 

Architectuur Lokaal is op zoek naar een 

projectleider Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden 

voor 32 uur per week 
 
 

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden is de onafhankelijke, niet-commerciële 
helpdesk voor  aanbestedingen en prijsvragen van architectuur in Nederland. Doel is, door het 
stimuleren van professionalisering van zowel opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap, een 
gezonde bouwcultuur in Nederland te bevorderen. Het Steunpunt is in 1997 opgericht bij Architectuur 
Lokaal, kenniscentrum voor bouwcultuur. 
 
Onze nieuwe projectleider draagt actief bij aan professionalisering van het opdrachtgeverschap in 
Nederland door het helder vertalen van wet- en regelgeving naar relevante thema’s voor 
opdrachtgevers en architecten. Maar ook andersom: hoe moeten problemen bij architectenselecties 
worden opgelost? De projectleider beschikt over kennis van de organisatie van het ontwerp- en 
bouwproces, van relevante wet- en regelgeving en van maatschappelijke en politieke trends die 
invloed hebben op de bouwkolom. Hij of zij heeft affiniteit met zowel de culturele component als de 
politieke context van het werk, die zich uitstrekt tot op Europees niveau. De projectleider werkt 
zelfstandig in een klein en initiatiefrijk team en woont bij voorkeur in de omgeving van Amsterdam. 
 
Profiel 

 opleiding en aantoonbare werkervaring op een voor deze functie relevant gebied 

 uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels 

 uitstekende communicatieve vaardigheden, contactuele eigenschappen en dienstverlenende 
instelling 

 kennis van ontwikkelingen op het gebied van architectuur(beleid) en opdrachtgeverschap in het 
bouwproces in brede zin 

 affiniteit met de culturele aspecten van het werkterrein 

 in staat tot zelfstandig en collegiaal samenwerken in klein teamverband onder hoge werkdruk 

 initiërend, daadkrachtig, systematisch werkend, flexibel, pragmatisch en oplossingsgericht 

 stressbestendig en in staat om overzicht te behouden en het eigen werk te plannen 

 vertrouwd met digitalisering, data-analyse en sociale media 
 
Functieomschrijving 

 het toetsen van aanbestedingsleidraden en prijsvraagprogramma’s aan wet- en regelgeving 

 het efficiënt vertalen van deze toetsingen in heldere beleidsrapportages en publicaties 

 het mondeling en schriftelijk verschaffen van tekst en uitleg aan alle belanghebbenden 

 het actueel houden van digitale handreikingen voor beter aanbesteden en actief bijdragen aan 
ontwikkeling van het instrumentarium 

 het signaleren en volgen van ontwikkelingen op het terrein van architectuurbeleid en 
opdrachtgeverschap en het adequaat reageren op de trends in het vakgebied  

 het initiëren, uitvoeren en/of begeleiden van verwante projecten, onder meer door het verrichten 
van onderzoek en het organiseren van kennisprogramma’s  

http://www.ontwerpwedstrijden.nl/
http://www.arch-lokaal.nl/
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 het inhoudelijk, financieel en planmatig voeren van projectmanagement en aansturen van 
projectmedewerkers en externe betrokkenen, en het actief uitdragen van de resultaten 

 het opstellen van prijsvraagprogramma’s in opdracht en voeren van het secretariaat van 
prijsvragen 

 het verwerven van opdrachten en van financiële middelen ten behoeve van projecten 

 het onderhouden van relevante externe contacten en uitbouwen van het (internationale) netwerk 

 het bijdragen aan beleidsontwikkeling van Architectuur Lokaal in het algemeen en het Steunpunt 
in het bijzonder  

 het schrijven, redigeren en/of begeleiden van teksten en bijdragen aan publicaties van derden 
 

Omschrijving van de organisatie 
Architectuur Lokaal is een onafhankelijke, ideële stichting met de culturele ANBI-status. De stichting 
is opgericht in 1993 vanuit het cultuur- en architectuurbeleid van het rijk en uitgegroeid tot een 
organisatie met een jaaromzet van gemiddeld € 1 miljoen, afkomstig uit opdrachten, subsidies en 
bijdragen. Architectuur Lokaal fungeert als vraagbaak voor ruimtelijke planvoorbereiding en over 
ervaringen die daarmee elders zijn opgedaan, en organiseert hiernaast stimuleringsprogramma’s, op 
eigen initiatief dan wel in opdracht. Een klein team gemotiveerde en deskundige medewerkers speelt 
flexibel en adequaat in op vragen en ontwikkelingen in het vakgebied en onderhoudt persoonlijke 
contacten met een omvangrijk internationaal netwerk. 
 
Wat biedt Architectuur Lokaal? 

 een functie in de voorhoede van het cultureel opdrachtgeverschap in Nederland 

 ruimte voor eigen ideeën en initiatieven 

 mogelijkheden voor internationale verbreding 

 een informele, plezierige werkomgeving met een collegiale werksfeer 

 salaris afhankelijk van kennis en ervaring, tussen de € 2.500 en € 3.500 bruto bij 32 uur per week 

 eigen rechtspositieregeling 

 startdatum: in overleg 
 
Locatie/standplaats 
Amsterdam 

Reacties met CV kunnen tot 1 november 2015 worden gestuurd aan Tom Prins, tom.prins@arch-
lokaal.nl 
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