
CONCEPTONTWIKKELAAR (m/v)
Vanwege uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een

WAT GA JE DOEN
Als conceptontwikkelaar bedenk en initieer je spraakmakende planconcepten en 
leefomgevingen waarbij de behoeften van de toekomstige bewoners/gebruikers 
centraal staan, aangevuld met de juiste look & feel en ondersteunende voorzieningen 
in de breedste zin. Je adviseert en inspireert de directie en projectontwikkelaars 
en houdt de kennis binnen de organisatie op het gebied van planconcepten, 
duurzaamheid en circulariteit in combinatie met spraakmakende  stedenbouw up to 
date. Je werkt daarbij samen met partners zoals gemeenten, investeerders, adviseurs, 
stedenbouwers, etc., én samen met de interne projectteams.

TAKEN ZIJN ONDER ANDERE 
• Ontwikkelen, initiëren en toepassen van planconcepten die aansluiten bij de 

behoeften van de bewoners/gebruikers, projectgebonden en niet projectgebonden, 
teneinde meerwaarde te creëren voor ontwikkellocaties.

• Het volgen van macro, meso en micro- economische ontwikkelingen in de wereld 
van stedenbouw en conceptontwikkeling.

• Adviseren en inspireren van de directie en projectontwikkelaars over planvisies, 
marktontwikkelingen, planconcepten vanuit een stedenbouwkundige invalshoek.

• Beoordelen potentiële ontwikkellocaties middels het uitvoeren van een quickscan, 
DESTEP en SWOT analyse op basis van een planconcept, het herkennen en duiden 
van kansen en risico’s.

• In overleg met directie innemen van posities (acquisitie), rekening houdend met het 
rendement op geïnvesteerd vermogen.

• Het project blijven volgen om de gecreëerde meerwaarde vanuit ruimtelijk en 
commercieel perspectief te bewaken en waar nodig en mogelijk verbetervoorstellen 
te doen in huidige of toekomstige projecten, in samenspraak met de 
projectontwikkelaar.

• Deelnemen aan projectteams, eventueel in externe teams met professionele 
opdrachtgevers ten behoeve van co-development. 

• Onderhouden van positieve relaties met betrokken gemeenteambtenaren ten 
behoeve van schriftelijke toestemming/vastlegging voor het verkrijgen van de nodige 
bestemmingen en vergunningen.
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BEN JIJ IEMAND MET
• HBO/WO werk- en denkniveau, in de richting  planologie en stedenbouw.
• Minimaal 10 jaar werkervaring in de ontwikkel- en vastgoedbranche, bij voorkeur als  

conceptontwikkelaar of stedenbouwkundige.

EN BEN JE IN ELK GEVAL
• Creatief: je bedenkt planconcepten die onderscheidend maar realistisch zijn in de markt 

(buiten kaders) en die aansluiten bij de marktbehoefte.
• Resultaatgericht: je zorgt voor kwalitatieve plannen, met een gezond rendement.
• Relatiegericht: je bent in staat mensen voor je te winnen en iets gegund te krijgen en je 

bent politiek tactisch. 
• Commercieel: je kunt posities voor het bedrijf verwerven, meerwaarde creëren voor de 

klant en partijen effectief inzetten om te komen tot een optimaal resultaat.
• Proactief: je opereert zelfstandig richting directie en partners in het ontwikkeltraject. Je 

bent de ontwikkeling (de projectontwikkelaars) net een stapje voor.
• Ondernemend: je maakt voortdurend de afweging tussen kansen en risico’s.

DAN BEN JIJ ONZE NIEUWE CONCEPTONTWIKKELAAR.

Dienstverband en arbeidsvoorwaarden zijn passend bij je ervaring en kwaliteiten. 
Natuurlijk krijg je de juiste middelen om je werk goed te doen zoals een leaseauto, 
telefoon en laptop. Wij vinden het vanzelfsprekend om onze medewerkers alle 
gelegenheid te bieden om zich verder te ontwikkelen. Vernieuwing en verbetering staan 
bij ons hoog in het vaandel.

MEER INFORMATIE EN SOLLICITEREN?

Neem voor vragen over deze functie contact op met Francien van der Groen (P&O Adviseur) 
via 06 - 57 41 08 51 of met René Sleeuwenhoek (Directeur ontwikkeling) via 06 - 37 34 28 08 
en/of stuur je sollicitatie naar werken@gebroedersblokland.nl. 


