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WIE WE ZIJN
Kubiek Ruimtelijke Plannen is een onafhankelijk, betrokken en dynamisch adviesbureau 

op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Wij adviseren bedrijven en particulieren in zowel 

landelijk als stedelijk gebied bij de verwezenlijking van hun ruimtelijke plannen of het 

oplossen van mogelijke ruimtelijke problemen. Ook werken wij binnen gemeenten aan de 

beoordeling van ruimtelijke plannen en het opstellen van RO-producten. 

WAT WE DOEN
Onze dienstverlening betreft het leveren van advies aan de voorkant van projecten, 

via adviseren bij de planologische, stedenbouwkundige, financiële en juridische 

vraagstukken, tot aan de vergunningaanvraag waarmee projecten gerealiseerd 

kunnen worden. Kubiekproducten zijn onder andere: ruimtelijk advies bij procedures, 

bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen, ruimtelijke onderbouwingen, 

principeverzoeken, planschadeadviezen en adviezen in beroepsprocedures of bij een last 

onder dwangsom. 

HOE WE WERKEN
Onze rol begint het liefst in de vroege planfase, de initiatieffase. Wij zijn vindingrijk bij het 

maken van programmatische keuzes met onze opdrachtgevers. Hiervoor analyseren wij de 

cruciale omgevingsaspecten en de stedenbouwkundige en landschappelijke mogelijk-

heden. Vervolgens werken we die uit in concrete plannen en begeleiden wij de 

bijbehorende procedures.



FUNCTIE
Wie ben je?
• Je bent een integere persoonlijkheid die op een deskundige manier opdrachtgevers 

 meeneemt in het proces.

• Je bent bekend met ruimtelijke producten zoals: ruimtelijke onderbouwingen, 

 bestemmingsplannen, planschadeadviezen en beeldkwaliteitsplannen. Je hebt 

 ervaring met het geven van ruimtelijke adviezen en weet welke onderdelen cruciaal 

 zijn voor de haalbaarheid van een plan.

• Als projectleider vorm je het vertrouwde gezicht bij onze opdrachtgevers. Voor jou 

 staat het ruimtelijk belang van de opdrachtgever voorop.

• Je kunt bouwen op uitgebreide kennis en ervaring die is opgedaan aan zowel de zijde 

 van initiatiefnemers, als aan de zijde van de overheid. 

Wat doe je?
• Je geeft hoogwaardig en waardevol advies. 

• Je hebt de expertise in huis om een ruimtelijk initiatief van het begin tot het eind te 

 begeleiden en te zorgen voor een passende oplossing van ruimtelijke vraagstukken. 

• Je vindt persoonlijk en tijdig contact van groot belang, evenals het "meenemen" van 

 opdrachtgevers in hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en wat ze inhouden. 

Hoe werk je?
• Je hebt een pro-actieve instelling en bent in staat het vertrouwen van opdrachtgevers 

 te krijgen en opdrachten te verwerven bij projectontwikkelaars, bedrijven,  

 particulieren en de overheid. 

• Je bent slagvaardig en zorgt voor tijdige en effectieve dienstverlening.  

• Je hebt de commerciële drive om het netwerk van Kubiek Ruimtelijke Plannen verder 

 uit te bouwen. 

Wij bieden een uitdagende functie waarbij jouw ervaring en expertise in onze projecten

onderscheidend zijn.

PROFIEL
• Een projectleider met commerciële instelling, netwerker.

• HBO of WO niveau planologie of stedenbouwkunde of vergelijkbaar.

• Communicatief sterk, durf en lef.

• Een vaardige pen is een pré.

• Integer, flexibel, initiatiefrijk en loyaal.

AANBOD
Adviesbureau Kubiek Ruimtelijke Plannen biedt een contract voor een 36 tot 40-urige

werkweek. Wij bieden de nieuwe projectleider een mooie werkplek met de ruimte om

zich te ontwikkelen in een fijn en ambitieus team. Voor informatie over deze functie kunt

u contact opnemen met Rex den Heijer: 0318 - 50 56 37. Graag ontvangen we je CV met

motivatie. Mail deze naar rex@kubiek.nu t.a.v. Rex den Heijer.

Meer info: WWW.KUBIEK.NU
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