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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Decorontwerper Activiteit : Productie 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Productieleider onder wie ressorteren de Productieassistenten (m/v), de 
Technisch Coördinator, Hoofd Fotografie en Beeld, Hoofd Geluidstechnicus, 
Hoofd Script, Hoofd Videotechnicus, Hoofd Decorbouwer, en hun 
ondergeschikte(n).  

Onder : Geen   
 

Doel van de 
functie 

 Ontwerpen en bouwen van een decor in een televisiestudio teneinde een visuele 
omkadering te geven aan het imago van de uitzending binnen de grenzen van het 
budget en in overeenstemming met de stijl van de zender.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Ontwerpen en bouwen van een decor in een televisiestudio. 
 Coördineren van het vervaardigen, opbouwen en afbreken van de decors. 
 Beheren van de decorvoorraad. 
 
 

Sociale 
interactie 

 Regelmatig overleggen met de producent van het programma (TV-journaal en andere) 
m.b.t. het specifieke karakter van elk programma. Regelmatig overleggen met het 
productieteam, technische crew (geluidstechnici, belichters,…) en de Productieleider. 
Deelnemen aan productievergaderingen. Werken met zelfstandige bedrijven 
(onderaannemers) voor het vervaardigen, opbouwen en afbreken van decors en 
decorstukken. Geven van aanwijzingen aan het team dat voor het opbouwen en 
afbreken zorgt  (zelfstandige bedrijven) en dat al naar gelang het project uit 2 tot 40 
personen bestaat. 

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een PC en beheersen van architectuursoftware.  
 
 Aandachtig naleven van de technische beperkingen en deadlines van de verschillende 

programma’s.  
 
 Sterk ontwikkelde artistieke aanleg voor het ontwerpen van de decors.  
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 Verantwoordelijkheden 40.12.01   
 . Kerntaken 
 

 Ontwerpen en bouwen van een decor in een televisiestudio teneinde te beantwoorden aan de beperkingen 
inherent aan het programma en in overeenstemming et de stijl van de zender te blijven. Hiertoe o.a: 
.  deelnemen aan briefings; 
. analyseren van de gevraagde opdrachten; 
. ontwikkelen van een eerste concept en presenteren van een voorstel/maquette aan de Directie; 
. zonodig aanpassen van het voorstel/de maquette en afwerken van het voorstel/de maquette. 
 

 Coördineren van het vervaardigen, opbouwen en afbreken van de decors teneinde de vastgestelde timing 
te respecteren. Dit houdt o.a. in: 
. maken van een planning (timing, personeel, materiaal, budgetten); 
.    contact opnemen met potentiële onderaannemers en onderhandelen over (een) contract(en); 
.    selecteren van de geschikte onderaannemer en afsluiten van een contract; 
. plannen en verdelen van het werk van de ploegen tijdens de vervaardiging, het opbouwen en het 

afbreken; 
. oplossen van technische en organisatorische problemen in de loop van het project; 
. evalueren van het werk van de teams; 
. opvolgen van de budgetten.  
 

 Beheren van de decorvoorraad zodat de decors op het juiste moment beschikbaar zijn. Dit houdt onder 
meer in: 
. opslaan en inventariseren van de decors zodat ze gemakkelijk teruggevonden kunnen worden; 
. controleren van de staat van de decors en verwijderen van beschadigde, te oude of overbodige decors; 
.    op orde houden van de voorraad. 
  
 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Verhoogde werkdruk veroorzaakt door krappe deadlines. 
 
 

 
 

 


