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Besluit over advies Standaardisatiecommissie FGR inzake twee 

nieuwe Nautische functiegroepen 

Geachte heer Kruuk, 

Mijn dank voor het advies van de Standaardisatiecommissie Functiegebouw Rijk 
(FGR) van 10 november 2014 over opname van twee nautische functiegroepen in 
de functiefamilie Uivoering van het Functiegebouw Rijk (FGR). 

Met het instellen van de Rijksrederij zijn alle departementale civiele schepen en 

hun bemanningen ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Een deel van de 

departementale varende functies (kapitein) blijkt te zijn ingedeeld in de FGR 

functiegroep Medewerker Vervoer van de functiefamilie Bedrijfsvoering. Aangezien 

de betrokken functionarissen een nadrukkelijke rol hebben in het primaire proces 

(zoals het controleren van de visvangst op zee) is indeling in de FGR functiefamilie 

Uitvoering beter op zijn plaats. Een vergelijkbare categorie binnen het Rijk zijn de 

vervoersfuncties bij de dienst Vervoer en Ondersteuning van DJI, die ook zijn 

ingedeeld in de FGR functiefamilie Uitvoering. 

Advies Standaardisatiecommissie FGR 

Het advies betreft het voorstel van het Gebruikersoverleg FGR om de volgende 

twee nieuwe functiegroepen aan het FGR toe te voegen: 
• Medewerker Nautisch (s.4 - s.8)
• Operationeel Medewerker Scheepsmanagement (s.6 - s.10)

De Standaardisatie FGR adviseert positief over het toevoegen van de voornoemde 

twee nautische functiegroepen aan de FGR functiefamilie Uitvoering. Met 

toevoeging van de nautische functiegroepen worden de technische 

werkzaamheden van - onder andere - de Rijkswaterstaat in het FGR 

gecompleteerd. De Commissie adviseert voorts aan elke functiegroep nog een 

voorpagina toe te voegen met de definities van de functiefamilie en functiegroep. 
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Besluit 

Ik heb besloten het advies van de Standaardisatiecommissie FGR over uitbreiding 

van het FGR met de voornoemde twee nautische functiegroepen integraal over te 

nemen. 

Ik zal het Expertisecentrum Organisatie & Personeel opdracht geven de FGR 

bronteksten en -website conform het advies aan te passen. 

Daarnaast zal ik ICOP en P-Direkt informeren over dit besluit. 

Hoogachtend, 

De minister voor Wonen en Rijksdienst, 

namens deze, 

Simone Roos 

Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 
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