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Besluit over advies Standaardisatiecommissie FGR inzake de 

functiegroep Operationeel Manager 

Geachte heer Kruuk, 

Mijn dank voor het advies van 10 november 2014 van de Standaardisatie

commissie Functiegebouw Rijk (FGR) over het voorstel van het Gebruikersoverleg 

FGR om de schaal range van de FGR functiegroep Operationeel Manager (s. 7 t/m 

s.12) met s.13 uit te breiden.

Het voorstel om de schaalrange van de functiegroep Operationeel Manager uit te 

breiden met s.13 is geïnitieerd door de Belastingdienst (BD) en in eerste instantie 

voorgelegd aan het Gebruikersoverleg FGR waar het voorstel rijksbrede steun 

heeft gekregen. 

Toelichting voorstel 

De Belastingdienst heeft in 2009 van de Ministerraad uitstel gekregen tot eind 

2016 om het FGR in te voeren. De BD wil in 2015 beginnen met de invoering en 

heeft met de medezeggenschap afgesproken dat de managementfuncties als eer

ste in het FGR zullen worden ingedeeld. Tijdens de Administratieve Conversie is 

duidelijk geworden dat er bij de BO-organisatie, vanwege de grote 'span of con

trol', sprake is van 111 Operationeel Managers op het niveau s.13 en 257 Opera

tioneel Managers op het niveau s.14. De Operationeel Managers s.14 komen na de 

huidige reorganisatie niet terug in de nieuwe BO-organisatie en zullen op termijn 

verdwijnen. Omdat de functiegroep Operationeel Manager een schaal range s. 7 

t/m s.12 heeft, loopt de Operationeel Manager s.13 echter het gevaar bij de For

mele Conversie - onterecht - in de functiegroep Middenmanager s.13 te worden 

ingedeeld. In de functiegroep Middenmanager staan echter resultaten, gedragsin

dicatoren, kennis, vaardigheden, competenties, loopbaanstappen en leerlijnen 

voor managers op tactisch niveau beschreven. Deze beschrijving past daarom niet 

bij de werkzaamheden die de Operationele Managers s.13 in de praktijk krijgen 

opgedragen en uitvoeren. Bij een verkeerde indeling heeft het FGR dan ook voor 

de Operationeel Managers s.13 geen toegevoegde waarde. Het is overigens niet 

uitgesloten dat tijdens de Formele Conversie bij andere grote (uitvoe

rings)diensten Operationeel Managers s.13 in de functiegroep Middenmanager zijn 

ingedeeld. 
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wachting ruim voor januari 2017 het "groot onderhoud" van de functiefamilie 

Lijnmanagement zijn afgerond. 

Dit besluit gaat in per 26 november 2014. 

Hoogachtend, 

De minister voor Wonen en Rijksdienst, 

Namens deze, 

Simone Roos 

Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 
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