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Betreft

Besluit advies Standaardisatiecommissie FGR aanpassing mbt
RSO

Uw kenmerk

Sinds 2016 behoort de toen ingerichte Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) tot de
sector Rijk en vormt onderdeel van het ministerie van SZW. De inpassing van de
RSO in het functiegebouw rijksoverheid (FGR) vereist een beperkte aanpassing
van het FGR. BZK heeft conform de CAO Rijk de Standaardisatiecommissie FGR
advies gevraagd over een in nauwe samenspraak met de RSO opgestelde
aanpassing van de functiegroepen Assistent Medewerker Facilitair Management
(hierna: AMFM), en Medewerker Facilitair Management (hierna: MFM). Het advies
van de commissie is positief.
De RSO heeft hiervoor functiebeschrijvingen aangeleverd van:
schoonmaakmedewerker, specialistisch schoonmaakmedewerker en meewerkend
voorman/-vrouw Type 1, respectievelijk in de schalen 1,2 en 3. Deze
werkzaamheden zijn in overleg met de RSO en SZW opgesteld en door hen
geaccordeerd. Hierna zijn de functies door UBR gewaardeerd met FUWASYS en
zijn de volgende scorepatronen en schaalniveaus naar voren gekomen:

= 16 punten Schaal
= 19 punten Schaal
22122 12 22 = 24 punten Schaal

1.

Algemeen schoonmaakmedewerker

12111 11112 11 11

1

2.

SpeciaI istisch schoonmaakmedewerker

12111 11112 12 22

2

3.

Meewerken Voorman/-vrouw Type 1

22121

3

Aanpassingen van de functiegroep AMFM 1-3
De voorgestelde aanpassingen bestaan uit teksttoevoegingen op het gebied van
schoonmaakwerkzaamheden. Er zijn verder geen teksten aangepast of
verwijderd.
Aanpassingen van de functiegroep MFM 4-8
De voorgestelde aanpassing bestaat uit de toevoeging van twee keer het woordje
'schoonmaak' aan de functietyperingen schalen 4 en 5.
In combinatie wordt tevens het volgende voorstel besproken: corrigeren van de
scorepatronen in de functietyperingen schalen 1 en 2 van de functiegroep AMFM,
schaalrange 1-3. In beide functietyperingen is sprake van een reeds eerder
bestaande technische fout in kenmerk 10 Rekenschap. Het gaat in beide
scorepatronen om kenmerk 10, Rekenschap, waarvoor in het laagste schaalniveau
naar huidig inzicht altijd een score 2 wordt gescoord:
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De huidige scorepatronen van de schalen 1 en 2 zijn als volgt:
Fuwasys

11111 11111 12 11 (15)
Schaal 1
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22121 11111 12 11 (18)
Schaal 2

Dit wordt ingevolge het voorstel:
Fuwasys

11111 11112 12 11 (16)
Schaal 1

22121 11112 12 11 (19)
Schaal 2

De Standaardisatiecommissie FGR heeft mij op 9 mei 2022 positief geadviseerd
over deze wijzigingen. De hiervoor bedoelde wijzigingen zijn verwerkt in de
bijgaande beschrijvingen.
Besluit
Ik zie geen redenen om af te wijken van het advies van de
Standaardisatiecommissie FGR en stel daarom de aanpassingen aan het FGR met
betrekking tot schoonmaakwerkzaamheden en de correctie op de scorepatronen
conform het voorstel vast, overeenkomstig de in de bijlagen opgenomen
beschrijvingen van de beide functiegroepen.
Ik zal de beheerder van het Functiegebouw Rijk (UBR) opdracht geven de
bronteksten en de FGR-website aan te passen conform dit besluit.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Name11s deze,

Mariéke van Wallenburg
Directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie
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