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Datum 9 januari 2013
Betreft Besluit over advies Standaardisatiecommissie FGR van december 2012

Geachte heer Kruuk,
Mijn dank voor het advies van de Standaardisatiecommissie Functiegebouw Rijk
(FGR) van 11 december 2012, dat ik in goede orde heb ontvangen.
Het advies van de Standaardisatiecommissie FGR betreft de uitbreiding van de
schaalranges van de volgende 3 functiegroepen:
1. Zorgprofessional (schaalrange s.6 - s.9 met s.10)
2. Sociaal Maatschappelijk Werker (schaalrange s.8 - s.9 met s.10)
3. Trainer (schaalrange s.9 - s.12 met s.7 en s.8)
Het advies luidt als volgt:
Ad 1. Zorgprofessional
Het voorstel voor aanpassing van de schaalrange van de functiegroep
Zorgprofessional met het schaalniveau 10 is oorspronkelijk afkomstig van DJI en
AIVD en wordt ondersteund door het Gebruikersoverleg FGR.
De Standaardisatiecommissie FGR is van oordeel dat uitbreiding van de
functiegroep Zorgprofessional met schaal 10 gerechtvaardigd is. Het functieniveau
s.10 komt ook voor bij de GGZ" De commissie merkt verder op dat in de
functietypering s.10 van Zorgprofessional meerdere malen het woord 'complexe'
voorkomt. De commissie stelt voor dit woord te vervangen door 'meervoudige'. Dit
sluit beter aan bij de doelgroep waarbij vaak sprake is van meervoudige en
onvoorspelbare gedragsstoornissen. Tot slot adviseert de commissie de
functietypering te controleren op het taalgebruik.
Ad 2. Sociaal Maatschappelijk Werker
Het voorstel voor aanpassing van de schaalrange van de functiegroep
Zorgprofessional met het schaailniveau 10 is oorspronkelijk afkomstig van DJI en
AIVD en wordt ondersteund door het Gebruikersoverleg FGR.
De Standaardisatiecommissie FGR is van oordeel dat uitbreiding van de
functiegroep Sociaal Maatschappelijk Werker met schaal 10 gerechtvaardigd is.
Ook voor deze functiegroep adviseert de commissie het woord 'complexe' in de
functietypering s.10 te vervangen door 'meervoudige' en het taalgebruik in de
Functietypering te controleren op taalgebruik.
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Ad 3. Trainer
Het voorstel voor aanpassing van de sohaalrange van de functiegroep Trainer met
het schaalniveau 7 en 8 is oorspronkelijk afkomstig van DJI en AIVD en wordt
ondersteund door het Gebruikersoverleg FGR.
De Standaardisatiecommissie FGR is van oordeel dat uitbreiding van de
functiegroep Trainer met schaal 7 en 8 gerechtvaardigd is, op voorwaarde dat er
sprake is van een tijdelijke constructie. De schaalrange van s.7- s.12 die door de
(tijdelijke) aanpassing ontstaat:, vindt de Standaardisatiecommissie FGR te
breed. Naar de mening van de commissie is dit in strijd met de uitgangspunten en
logica van de bouw van het FGR.
De Standaardisatiecommissie adviseert de functiegroep Trainer op te splitsen in een
functiegroep s.7 - s.8 (instructeurswerkzaamheden) en een functiegroep s.9 - s.12
(trainerswerkzaamheden). De Standaardisatiecommissie FGR geeft in overweging
de geadviseerde splitsing van cle schaalrange van de functiegroep Trainer te bezien
in het brede perspectief van heit FGR.
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Ik heb besloten het advies van de Standaardisatiecommissie FGR over de
uitbreiding van de schaalranges van Zorgprofessional (met s.10), Sociaal
Maatschappelijk Werker (met s.10) en Trainer (met s.7 en s.8) over te nemen met
als ingangsdatum 1 december 2012.
Ik zal EC O&P opdracht geven tot aanpassing van de schaalranges van de
voornoemde functiegroepen en het doorvoeren van de voorgestelde technische
wijzigingen in de bronteksten en dynamische content (webapplicatie FGR).
Ik deel verder de mening van die Standaardisatiecommissie dat de schaalranges
van de FGR functiegroepen niet te breed dienen te zijn. Ik zal daarom in 2013
onderzoek laten doen naar (te) brede schaalranges binnen het FGR en eventuele
splitsing daarvan. In dit onderzoek zal ook de functiegroep Trainer worden
betrokken. De onderzoeksresultaten zal ik- na bespreking in het Gebruikersoverleg
Functiegebouw Rijk - voor advi,es aan uw commissie voorleggen.

Hoogachtend,
De Minister voor

Wonen

en

Rijksdienst

J.J.M. Uijlenbroek
Diliecteur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
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