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1. Plaats in de organisatie:  
 Hiërarchisch verantwoording verschuldigd aan de directie.  

 Functioneel verantwoording verschuldigd aan de adviseur. 
 
 

2. Doel van de functie :  
 Het verzorgen van technische ontwerpen en adviezen 

 
 

3. Werkprocessen: 
Advies: 

 Installatieontwerp 

 Voorkeuren product/leverancier 

 Ontwerpadvies 

 Rapportage 
 
 
 
 
 
 

Ontwerp: 

 Voorlopig ontwerp 

 Definitief ontwerp 

 Opstellen bestek 

 Componentenselectie 

 Dimensioneren/berekenen 

 Besteksramingen 

 Opstellen meerjaren 
onderhoudsplan 

 Rapportage 

 

4. Kerncompetenties medewerkers NIAG: 
NIAG levert een structurele bijdrage in het creëren van een gezonde leefomgeving in gebouwen waarbij de 
installatietechniek een ondergeschikte en dienende rol speelt. 

 Kerncompetentie Definitie 

1 Klantgerichtheid 
(relateren) 

Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en laten zien vanuit dat 
perspectief te denken en handelen. 
 

2 Kwaliteitsgerichtheid 
(presteren) 

Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen werk en aan dat van anderen; 
voortdurend verbeteringen nastreven. 

 

3 Samenwerken 
(relateren) 

Actief bijdragen aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen, ook 
wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient; daartoe de onderlinge 
communicatie bevorderen. 
 

4 Integriteit 
(vertrouwen wekken) 

Handhaven van sociale en ethische normen in het werk, ook als de verleiding of 
druk om het minder nauw te nemen groot is. Vertrouwen wekken in eigen 
professionaliteit en integriteit. 

 
 

5. Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden: 
 Competentie Niveau 

1 Kennis hebben van klimaatsystemen en deze kunnen toepassen.  
 

Specialist W 
Basis E 
 

2 Kennis hebben van elektrotechnische installatiesystemen en deze 
kunnen toepassen.  
 

Specialist E 

Basis W 

3 Kennis hebben van energieopwekking (warmte en koude) en 
distributiesystemen hiervoor en deze kunnen toepassen. 
 

Specialist W 

Basis E 
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 Competentie Niveau 

4 Kennis hebben van waterdistributie en sanitaire systemen en dit 
kunnen toepassen. 

Specialist W 

Basis E 

5 Kennis hebben van communicatiesystemen, data en 
besturingssystemen en dit kunnen toepassen. 

Specialist E 

Basis W 

6 Kennis hebben van verlichtingssystemen en deze kunnen toepassen. Specialist E 

Basis W 

7 Kennis hebben van domotica en zorgsystemen en deze kunnen 
toepassen. 

Specialist E 

Basis W 

8 Kennis hebben van duurzame systemen en deze kunnen toepassen. Specialist W 

en E 

9 Kennis hebben van bouwkundige constructies en bouwprocessen Basis E en W 
 

10 Kennis hebben van 3D BIM en modelering van installatieontwerpen 
en dit kunnen toepassen.  
NIAG werkt met DDS-CAD applicaties voor alle installaties. 

Basis E en W 

 
 

6. Persoonlijke kennis en vaardigheden: 
 Competentie Definitie 

1 Communiceren 
(beïnvloeden) 

Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de 
essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen. 
 

2 Plannen 
(organiseren) 
 

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en 
middelen plannen om de gestelde doelen te kunnen bereiken. 

 

3 Omgang met details 
(presteren) 

Tonen aandacht te hebben voor details; langdurig effectief kunnen omgaan met 
detailinformatie. 
 

4 Creativiteit 
(analyseren) 
 

Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie 
verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken. 
 

5 Conceptueel denken 
(analyseren) 
 

Zich breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door deze in 
een meer omvattend kader te plaatsen of door verbanden te leggen met andere 
informatie. 
 

6 Oordeelsvorming 
(transformeren) 

Mogelijke handelwijzen, en de informatie daarover, tegen elkaar afwegen in het 
licht van relevante criteria; op basis daarvan tot realistische beoordelingen en 
keuzes komen. 
 

7 Aanpassingsvermogen 
(veerkracht tonen) 

 

Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende 
omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen. 
 

 

7. Bevoegdheden 
Is binnen redelijk overleg en bepalingen (competenties en algemene richtlijnen) geheel 
bevoegd tot het ondernemen van acties die zijn/haar werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden bevorderen.  
Zie het mandatering-overzicht voor de specifieke bevoegdheden voor de betreffende functie. 


