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Besluit over advies Standaardisatiecommissie FGR van oktober
2013

Geachte heer Kruuk,
Mijn dank voor het advies van de Standaardisatiecommissie Functiegebouw Rijk
(FGR) van 24 oktober 2013, dat ik in goede orde heb ontvangen.
In de Standaardisatiecommissie FGR is, in aanwezigheid van de betreffende
projectleiders, de uitbreiding van het Functiegebouw Rijk met de onderstaande
drie specifieke AIVD functiegroepen aan de orde geweest:
•
Operationeel Medewerker WIV/WVO (s.5 - s.8)
•
Operationeel Specialist WIV/WVO (s.9 - s.11)
•
Senior Operationeel Specialist WIV (s.11 - s.13)
De drie functiegroepen zijn gepositioneerd binnen de functiefamilie Uitvoering en
hebben betrekking op circa 40% van de functies binnen de AIVD.
De Standaardisatiecommissie FGR concludeert dat de AIVD werkzaamheden met
een zeer specifiek wettelijk kader (de WIV: Wet op de Inlichtingen en
Veiligheidsdiensten en de WVO: Wet Veiligheidsonderzoeken) niet ingedeeld
kunnen worden in het FGR. De AIVD voert als enige rijksdienst deze wetten uit.
Er is er sprake van een specifieke competentieset in het kernprofiel en specifieke
functie-eisen zoals verwoord in het kwaliteitenprofiel. De AIVD werkzaamheden
zijn vergelijkbaar met soortgelijke werkzaamheden bij Politie en Defensie maar
deze overheidsdiensten maken geen deel uit van de sector Rijk.
De Standaardisatiecommissie FGR adviseert de drie voorgestelde functiegroepen
op te nemen in de functiefamilie Uitvoering van het Functiegebruik Rijk met de
volgende aantekening.
In het kwaliteitenprofiel van Operationeel Medewerker WIV/WVO (s.5 - s.8) staan
de kennis en vaardigheden niet ordelijk gerubriceerd. Geadviseerd wordt eerst de
kennisaspecten en daarna de vaardigheden te noemen. In hetzelfde kwaliteiten
profiel staat bij 'Overige kennis- en vaardigheidsvereisten' (schaalrange s.7 s.8): "Zeer goede en psychische conditie". De commissie adviseert deze eis uit het
kwaliteitenprofiel te halen en alleen te gebruiken als functie-eis in vacaturetek
sten.
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Ik heb besloten het advies van de Standaardisatiecommissie FGR integraal over te
nemen.
Ik zal EC O&P opdracht geven de bronteksten en de website van het
Functiegebouw Rijk conform het besluit aan te passen. Daarnaast zal ik de ICOP
en P-Direkt informeren over het onderhavige besluit.
Hoogachtend,
Ministerie van
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