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Betreft 

0 6 MRT 2019 
Besluit over advies Standaardisatiecommissie FGR over 

aanpassing functiegroep Medewerker Vastgoed&Infrastructuur 

als gevolg van de overkomst van de Servicedienst Defensie naar 

Geachte heer Kruuk, 

Hartelijk dank voor het advies van de Standaardisatiecommissie Functiegebouw 

Rijk (FGR) over de aanpassing van de functiegroep Medewerker 

Vastgoed&Infrastructuur als gevolg van de overkomst van de Servicedienst 

Defensie naar het Rijksvastgoedbedrijf. 

Aanleiding 

Op donderdag 13 december 2018 heeft de Standaardisatiecommissie FGR een 
voorstel besproken. Het voorstel betrof de uitbreiding van de functiegroep 
Medewerker Vastgoed en Infrastructuur, schaalrange 7-8 met de schaalniveaus 5 
en 6. Dit als gevolg van de overkomst van de Servicedienst Defensie naar het 
Rijksvastgoedbedrijf. 

Naast de toevoeging van deze twee niveaus, heeft een aantal beperkte tekstuele 

aanpassingen plaatsgevonden in de gehele functiegroep. 

Werkwijze 

De twee nieuwe functietyperingen in de functiegroep zijn tot stand gebracht in 

een projectsamenwerking tussen het Rijk en Defensie. Beide organisaties zijn het 

eens over de inhoud van de profielen. De profielen zijn voorafgaand aan uw 

advies besproken in het Contactpersonenoverleg Functiegebouw Rijk, waarin de 

departementen vertegenwoordigd zijn. 

Advies Standaardisatiecommissie FGR 

In uw brief van 24 januari 2019 schrijft u dat de commissie concludeert dat alle 

vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. De commissie adviseert positief met 

betrekking tot het voorstel voor de geactualiseerde functiegroep met de 

schaalrange 5-8. Wel geeft u aan dat dit is onder voorwaarde dat de in de 

vergadering gemaakte opmerkingen over technische aanpassingen in de 

functietyperingen nog worden verwerkt. Ik kan u mededelen dat dit inmiddels is 

gebeurd. 
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Besluit 

Ik heb besloten het advies van de Standaardisatiecommissie FGR over de 

uitbereiding van deze functiegroep over te nemen. 

Ik zal de beheerder van het Functiegebouw Rijk opdracht geven de bronteksten 

en de FGR-website aan te passen conform dit besluit. Daarnaast zal ik de ICOP en 

P-Direkt hierover informeren, door deze brief aan hen door te sturen. Op de FGR

website zal in de rubriek "Nieuws" dit besluit worden toegelicht. 

Dit besluit gaat in per 1 april 2019. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Na ens deze, 

Marieke van Wallenburg

Directeur-generaal overheidsorganisatie 
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