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Besluit over advies Standaardisatiecommissie FGR inzake drie 

nieuwe Functiegroepen Vastgoed & Infrastructuur + inzake 

Definities 

Geachte heer Kruuk, 

Bedankt voor de adviezen van de Standaardisatiecommissie Functiegebouw Rijk 
(FGR) van 26 maart 2015 over: 

a) Het voorstel drie nieuwe FGR Functiegroepen Vastgoed en Infrastructuur
aan het FGR toe te voegen.

b) De geactualiseerde Indelingsinstructie FGR versie 29 januari 2015

Ad a) Voorstel drie nieuwe FGR Functiegroepen Vastgoed en 
Infrastructuur 
Het voorstel om in het Functiegebouw Rijk drie nieuwe FGR Functiegroepen 
Vastgoed en Infrastructuur op te nemen is in het Gebruikersoverleg FGR 
geïnitieerd door het ministerie van BZK. Directe aanleiding hiervoor is het 
kabinetsbesluit tot oprichting van een Rijksvastgoedbedrijf (RVB) waarin zijn 
opgenomen de vastgoedonderdelen van het ministeries van Defensie, de 
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en -ontwikkelbedrijf en de directie 
Rijksvastgoed van het ministerie van BZK. Het nieuwe RVB is gepositioneerd bij 
het ministerie van BZK. De fusie van voornoemde onderdelen is 1 juli 2014 
geformaliseerd. 

In overleg met het ministerie van I&M en Rijkswaterstaat (RWS) is vastgesteld dat 
de te behalen resultaten op het gebied van vastgoed en infrastructuur een sterke 
analogie vertonen met de resultaten in de drie functiegroepen (zie hieronder) die 
destijds specifiek voor RWS zijn gebouwd. In de drie nieuwe rijksbrede Vastgoed 
en Infrastructuur passen dan ook zowel de werkzaamheden van het nieuwe RVB 
als van RWS. 

De drie nieuwe rijksbrede functiegroepen Vastgoed en Infrastructuur zijn: 
• Medewerker Vastgoed en Infrastructuur (7-8),
• Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur (8-11)
• Expert Vastgoed en Infrastructuur (11-13)

Deze drie functiegroepen vervangen op termijn de onderstaande drie RWS speci
fieke functiegroepen: 

• Medewerker Operationeel Beheer en Onderhoud ( 4-10)
• Medewerker Voorbereiding Aanleg Beheer en Onderhoud (5-10)
• Medewerker Begeleiding Aanleg Beheer en Onderhoud (5-10).

DGOBR 

Programma Functiegebouw 

Rijk 

Turfmarkt 147 

2511 DP Den Haag 

www.functiegebouwrijksoverh 

eid.nl 

www.facebook.com/minbzk 

www.twitter.com/minbzk 

Contactpersoon 

Pieter Bak 

Kenmerk 

2015-0000216881 

Uw kenmerk 

Pagina 1 van 4 







Functiefamilies. De definities dienen elkaar uit te sluiten met het oog op een 
transparantie (her)indeling van functies in het FGR. 

Besluit 

Ik ben het met de commissie eens dat de definities van de Functiefamilies en 
Functiegroepen van het FGR elkaar zo veel mogelijk dienen uit te sluiten. Ik heb 
dan ook besloten dat de consistentie, herkenbaarheid en afbakening van de 
functienamen én definities van de functiefamilies en functiegroepen van het 
Functiegebouw Rijk één van de aandachtspunten van het Groot Onderhoud zal 
zijn. 

Hoogachtend, 
De minister voor Wonen en Rijksdienst, 
Namens deze, 

Simone Roos 
Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 
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