
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Ministerie van OCW 

Voorzitter Standaardisatiecommissie Functiegebouw Rijk 
de heer J. Kruuk 

Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 

Datum 

Betreft 

12 december 2013 

Besluit over advies Standaardisatiecommissie Functiegebouw 
Rijk om 10 kernprofielen in de functiefamilie Bedrijfsvoering 
tekstueel aan te passen 

Geachte heer Kruuk, 

Mijn dank voor het advies van de Standaardisatiecommissie Functiegebouw Rijk 

(FGR) van 6 november 2013, dat ik in goede orde heb ontvangen. Ik heb 

waardering voor het zichtbare vele werk dat in de tekstvoorstellen zit. 

Uw advies betreft een aantal tekstuele aanpassingen in 10 kernprofielen van de 

functiefamilie Bedrijfsvoering. Het initiatief voor de aanpassingen is afkomstig van 

de Belastingdienst welke de komende jaren gefaseerd zal aansluiten bij het Func

tiegebouw Rijk. De voorgestelde aanpassingen zijn verkregen in klankbordgroepen 

met functievervullers die de kernprofielen hebben getoetst op herkenbaarheid en 

hanteerbaarheid. De voorgestelde aanpassingen zijn door het interdepartementa

le Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk getoetst en overgenomen. 

Samengevat adviseert de Standaardisatiecommissie FGR als volgt: 

• Draag zorg voor uniformiteit in de teksten van de kernprofielen maar zorg

tevens voor onderscheid in niveaus.

• Zorg voor afstemming met FUWASYS, daar waar relevant.

• Zorg voor consequent doorvoeren van aanpassingen die ook voor andere

én toekomstige profielen gelden.

Met inachtneming van het bovenstaande, dat grotendeels in de vorm van 

tekstvoorstellen is uitgewerkt, is de commissie positief over de door het 

Gebruikersoverleg FGR voorgestelde aanpassingen en adviseert DGOBR deze op te 

nemen in het Functiegebouw Rijk. 
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Ik heb besloten het advies van de Standaardisatiecommissie Functiegebouw Rijk 

over te nemen en zal EC O&P opdracht geven tot aanpassing van de 

10 kernprofielen in de functiefamilie Bedrijfsvoering conform het voorstel van het 

Gebruikersoverleg FGR. Bij de uitvoering van de opdracht zal EC O&P zo veel 

mogelijk rekening houden met de tekstsuggesties van de 

Standaardisatiecommissie FGR. 

Ik zal de ICOP over uw advies en onderhavig besluit informeren. 

Hoogachtend, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

J.J.M. Uijlenbroek
Directeur-generaa/ Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 
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