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Betreft Besluit over advies Standaardisatiecommissie FGR 

Geachte heer Kruuk, 

Ik heb het advies van de Standaardisatiecommissie Functiegebouw Rijk (FGR) van 
31 mei jl. in goede orde ontvangen. Dank voor het gedegen werk. 

Ik heb besloten de adviezen van de Standaardisatiecommissie FGR over te nemen. 
Het betreft: 

Uitbreiding van de schaalranges van: 

- Operationeel! Management (schaalrange 8 - 12) met schaal 7;

- Medewerker Administratie (schaalrange 5 - 8) met schaal 4;

- Medewerker Educatie en Vorming (schaalrange 6 - 9) met schaal 5.

Technische wijzigingen in bronteksten en dynamische content (digitale tool) die de 

betekenis van de inhoud, reikwijdte, interpretatie en/of toepassing van het FGR niet 

raken (taal-, typ- en lay-out fouten): 

In de functiefamillie Uitvoering, functiegroep Commissiesecretaris: 
in de functiietyperingen staat foutief schaal 11, hoofdgroep IV vermeld. Dit 
niveau komt niet voor. Sprake is van een aaneengesloten schaa:lrange van 
schaal1 8-13 
in het kwaliiteitenprofiel moet de functiebenaming Secretaris Commiissie 
worden veranderd in Commissiesecretaris. 
in de functietypering moet in de kop het woord 'Advies' worden verwijderd 

In de functiefamili1e Bedrijfsvoering, functiegroep Administratief Medewerker: 
in de functietypering staat foutief schaal 9, hoofdgroep IV verme!ld. Dit 
niveau komt niet voor. Sprake is van een aaneengesloten schaalrange van 
schaal 5-8. 

Niet uitbreiden schaa/range van: 
Middenmanager (schaalrange 12 -15) met schaal 16. 

Ik heb besloten om, conform uw advies, de betreffende schaalrange (nog) niet uit 
te breiden. Ook ben ik met u van mening dat eerst nader onderzoek nodig is. Alleen 
over de aard van het onderzoek verschil ik met u van mening. De 
Standaardisatiecommissie zet vraagtekens bij de waarderingsuitkomsten van de 
meer dan 100 bestaande s.16 Middenmanagersfuncties en stelt voor hier 
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waarderingstechnisch onderzoek naar te laten doen. Het doen van uitspraken over 
waardering van s.16 functies en hoger is echter voorbehouden aan de 
Adviescommissie Inrichting Rijksdienst die toeziet op de juiste toepassing van het 
Kader Topstructuur en Topfuncties 2007. Daarom heb ik besloten onderzoek laten 
doen naar de aard en omvang van de problematiek van de s.16 
Middenmanagersfuncties in relatie tot het Kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 
2007. Ik zal u van de uitl<omsten van dit onderzoek op de hoogte stellen. 

Met belangstelling zie ik uit naar uw aangekondigde advies over uitbreiding van de 

schaalrange van Wetenschapjpelijk Medewerker (schaalrange 11 - 13) met schaal 

10. 

Ik zal mijn besluit over het advies van de Standaardisatiecommi1ssie FGR toelichten 

in een memo aan de ICOP. 

Verder zal ik EC Formatieadvies opdracht geven tot aanpassing van de 

schaalranges van de voornoemde functiegroepen en het doorvoeren van de 

voorgestelde technische wijzingen in de bronteksten en de dynamische content 

(digitale tool). 

Hoogachtend, 

Ministerie van Binnenlande Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.J.M. Uijlenbroek 

Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 
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