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Geachte heer Kruuk, 

Hartelijk dank voor het advies van de Standaardisatiecommissie Functiegebouw 

Rijk (FGR) over het voorstel inzake de actualisering van de functiefamilie Project

en Programmamanagement (PPM). 

Aanleiding 

Een interdepartementale inventarisatie van de gesignaleerde knelpunten en 

ontwikkelingen is voor het Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk aanleiding 

geweest voor het Groot Onderhoud van het Functiegebouw Rijk. Onder Groot 

Onderhoud wordt verstaan: 

'het aanpassen en actualiseren van de FGR functiefamilies en functiegroepen en 

de daarbij behorende functieprofielen en functietyperingen, zodat knelpunten 

worden weggenomen en de functieprofielen en functietyperingen herkenbaar en 

toepasbaar blijven voor de gebruikers. ' 

Werkwijze 

Om uniformiteit in het groot onderhoud te garanderen zijn door het 

Gebruikersoverleg functiegebouw Rijk de 'Richtlijnen Kader Groot Onderhoud 

functiegebouw Rijk' opgesteld. Deze richtlijnen zijn vastgesteld in het ICOP van 

11 oktober 2015. Daar is tevens afgesproken het groot onderhoud te starten met 

twee functiefamilies: Lijnmanagement en Project-/Programmamanagement. Het 

eindresultaat van deze laatste functiefamilie is als eerste aan u voorgelegd. De 

resultaten zijn in lijn met het Kader Groot Onderhoud. Het voorstel is tot stand 

gekomen in de werkgroep Groot Onderhoud PPM die is ingericht door het 

interdepartementale Gebruikersoverleg FGR en heeft daarmee rijksbrede steun 

gekregen. 

Voorstel werkgroep Groot Onderhoud PPM 

Een delegatie van de werkgroep heeft de wijzigingen aan u en de 

Standaardisatiecommissie FGR gepresenteerd. Op basis van de resultaten uit 

interviews met actoren uit het werkveld Project- en Programmamanagement, de 

Klankbordgroep waarin het werkveld ook vertegenwoordigd was en de eigen 
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bevindingen, analyses en geformuleerde uitgangspunten/voorwaarden, zijn 
uiteindelijk door de werkgroep verbetervoorstellen geformuleerd voor de 
functiefamilie. In hoofdlijnen zijn het de volgen.de voorstellen: 

a) Het aantal functiegroepen wijzigt van vier naar drie.
b) Geen overlappende schalen in de functiefamilie; er is sprake van een

eenduidige range van s9 - sl?, waarbij elke schaal maar één keer
voorkomt.

c) Aanpassing van de definities van de functiefamilie én functiegroepen.
d) Resultaten zijn meer uitgeschreven in overeenstemming met het proces én

de taal van project-/programmamanagement.
e) Resultaten en gedragsindicatoren zijn meer met elkaar in overeenstemming

gebracht.

Advies Standaardisatiecommissie FGR 

In uw brief van 10 oktober 2016 schrijft u dat de commissie concludeert dat alle 
vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en dat de commissie van mening is dat 
met het voorstel van de werkgroep de herkenbaarheid en toepasbaarheid van de 
functiefamilie vanuit het gebruikersperspectief verbeterd is. De commissie 
adviseert positief met betrekking tot het voorstel geactualiseerde functiefamilie 
PPM. 

Na uw positieve advies is er nog een bias-toets uitgevoerd op de producten. Deze 
heeft niet tot wijzigingen geleid. 

Besluit 

Ik heb besloten het advies van de Standaardisatiecommissie FGR over de 
actualisering van de functiefamilie PPM 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 19 december 2016. 

De minister voor Wonen en Rijksdienst, 
Namens deze, 

 
Simone Roos 
Directeur-generaal Overheidsorganisatie 
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