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Betreft Besluit over het advies van de Standaardisatiecommissie FGR

Geachte heer Kruu k,
Mijn dank voor het advies van de Standaardisatiecommissie Functiegebouw Rijk
(FGR) van 14 oktober jl. dat ik in goede orde heb ontvangen.
Ik heb besloten de adviezen van de Standaardisatiecommissie over te nemen.
Te weten:
Uitbreiding van de schaalranges van:

Wetenschappelijk medewerker (schaalrange 11 - 13) met schaal 10;
Middenmanager (schaalrange 12 - 15) met schaal 16.

Technische wijzigingen in bronteksten en webapplicatie (dynamische content).

zie Bijlage met lijst van technische wijzigingen

Ik zal mijn besluit over uw advies schriftelijk toelichten aan de ICOP.
Verder zal ik het EC Formatie-Advies opdracht geven tot aanpassing van
voornoemde schaalranges van het Functiegebouw Rijk en het wijzigen van de
bronteksten en dynamische content (digitale tool) conform uw adviezen.
Hoogachtend,
De minister van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.J.M. Uijlenbroek
Directeur-generaa/ Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
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B i j l a g e : L i j s t m e t T e c h n i s c h e W i j z i g i n g e n FGR

Datum
26 oktober 2011

WIJZrGINGEN BRONTEKSTEN:

Kenmeri<
2011-2000468277

FF Uitvoerino
•
In Profielen Uitvoering, DJI, functieprofiel en -typering van "Beveiliger",
omzetten i n : "(Inrichtings)beveiliger".
•
In Profielen Uitvoering, DJI, kernprofiel en - t y p e n n g van ^Beveiliger, blz
9 1 , noot: 'taakaccenten' omzetten in "aandachtsgebieden'. Dit is in lijn met
beschrijving FGR.
•
In Profielen Uitvoering, DJI, functieprofiel en -typering "Medicus
G/gedragswetenschapper" omzetten in Medicus / Gedragswetenschapper.
•
In Profielen Uitvoering, DJI, kernprofiel inrichtingswerker, blz 1 0 1 , noot:
'taakaccenten' omzetten in "aandachtsgebieden' Dit is in lijn met
beschrijving FGR.
•
In Profielen Uitvoering, DJI, in alle KVCs: 2x het woord 'werkvelden'
omzetten in 'aandachtsgebieden'. Dit is in lijn met beschrijving FGR.
FF Toezicht
•
In Profielen Toezicht: functieproftel en -typering 5-8 en 8-11 moet zijn:
Ondersteunend Medewerker Toezicht/Medewerker Toezicht (5-8) en
Inspecteur/Medewerker Toezicht (8-11). Aanpassen in functieprofiel en
-typering.
FF Bedriifsvoerinq
•
In Profielen Bedrijfsvoering, functietypering: het moet zijn: Medewerker/
ICT/ Techniek/ Informatiebeheer/ DIV. Aanpassen in functieprofiel en typering.
•
In Profielen Bedrijfsvoering, Functietypering Medewerker Beveiliging schaal
5, blz 60. Vóór de Fuwasys code staat de tekst "variant 1 . " Dit weghalen.
•
In Profielen Bedrijfsvoering, blz 1 , 2, 3, 32 staat de tekst: ""Functiegroep"'
Medewerker Bedrijfsvoering. De (generieke) Functiegroep "Medewerker
Bedrijfsvoering" komt niet voor in het FGR. Dit weghalen.

WIJZIGINGEN WEBAPPLICATIE (Dynamische content FGR)
Alaemeen
•
Bij een deel van de groepen/typeringen zijn de diverse kopjes in de
verschillende tabjes de ene keer v e t gemarkeerd en de andere keer niet
vet (bijv. het kopje "Opdrachtgever (ambtelijk)" in de tab 'Resultaten' en de
tab 'Gedragsindicatoren'). Toetsen op consistentie.
FF Bedriifsvoerinq
•
Voor de functiegroepen van Adviseur Bedrijfsvoering, Senior Adviseur
Bedrijfsvoering en de Coördinerend / Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering
moet de bijlage KVC met de opleidingen per werkveld nog worden
aangevuld.
•
Bij de functiegroepen "Medewerker Beveiliging", "Medewerker Facilitair
Management", "Medewerker Vervoer" zijn geen werk- en denkniveaus
aangegeven.
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