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Besluit over advies van de Standaardisatiecommissie FGR inzake 

nieuwe en aangepaste Functiegroepen met Lage Salarisschalen 

Geachte heer Kruuk, 

Bedankt voor het advies van de Standaardisatiecommissie Functiegebouw Rijk 
(FGR) van 19 oktober 2015 over de onderstaande voorstellen betreffende 
functiegroepen in de functiefamilie Bedrijfsvoering: 

1. Toevoegen van drie nieuwe functiegroepen aan het Functiegebouw Rijk:

• Assistent Medewerker Facilitair Management (1-3)

• Assistent Medewerker Administratie (1-3)

• Assistent Medewerker Vervoer (1-4)

2. Uitbreiding van de schaalrange van de bestaande functiegroep (met schaal 2

en schaal 3):

• Medewerker Beveiliging (2-6)

3. Aanpassing van de schaalrange van de bestaande functiegroep (schaal 3

geschrapt):

• Medewerker Facilitair Management (4-8)

4. Aanpassing tekst van de bestaande functiegroep:

• Medewerker Administratie ( 4-8)

De voorstellen zijn eerder besproken in het interdepartementale 

Gebruikersoverleg FGR waar ze rijksbrede steun hebben gekregen. 

Toelichting op de voorstellen 

Tot op heden zijn alle voorstellen die aan de Standaardisatiecommissie FGR zijn 

voorgelegd geïnitieerd door de departementen. Het onderhavige voorstel wijkt 

hier van af. Aanleiding voor de voorstellen is het kabinetsbesluit 

(Hervormingsagenda Rijksdienst) om binnen de rijksdienst werkgelegenheid te 

creëren op het niveau van de laagste salarisschalen. De functiegroepen van het 

Functiegebouw Rijk hebben echter geen salarisschalen op het niveau 1 en 2 en 

slechts een zeer beperkt aantal functiegroepen heeft een salarisschaal 3. Dit komt 

omdat bij de bouw van het Functiegebouw Rijk is uitgegaan van aanwezige 

functies. Functies met de laagste salarisschalen kwamen in die periode bij het Rijk 

niet of nauwelijks voor. 

Door de drie nieuwe functiegroepen aan het Functiegebouw Rijk toe te voegen is 
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Besluit 

Ik heb besloten het advies van de Standaardisatiecommissie FGR over nieuwe en 

aangepaste functiegroepen met lage salarisschalen over te nemen. Ik zal de 

beheerder van het FGR opdracht geven het FGR aan te passen conform de 

tekstvoorstellen van de commissie. Daarnaast zal ik de programmamanager van 

het Groot Onderhoud FGR opdracht geven de teksten van de geactualiseerde 

functiegroepen door een deskundige te (laten) toetsen op leesbaarheid en 

herkenbaarheid. 

De invoeringstermijn voor indeling in de voornoemde functiegroepen met lage 

salarisschalen stel ik vast op maximaal 14 maanden na ingang van dit besluit. 

Dit besluit gaat in op 1 november 2015. 

Hoogachtend, 

De minister voor Wonen en Rijksdienst, 

Namens deze, 

Simone Roos 

Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 

Datum 

16 november 2015 

Kenmerk 

2015�0000590979 

Pagina 3 van 3 

Spaansen
Markering


