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Besluit over advies Standaardisatiecommissie Functiegebouw 

Rijk inzake toevoeging schalen 7 en 8 aan de functiegroep 

Inrichtingsbeveiliger en actualisering van de functiegroep 

Geachte heer Kruuk, 

Hartelijk dank voor het advies van de Standaardisatiecommissie Functiegebouw 

Rijk (FGR) over het voorstel inzake de toevoeging schalen 7 en 8 aan de 

functiegroep (In richti ngs) beveilig er. 

Aanleiding 

De aanleiding voor de aanpassing is de herwaardering van een aantal functies bij 

Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) bij DJI als gevolg van verandering van 

werkzaamheden binnen de eenheid. In dit onderzoek is geconcludeerd dat 

werkzaamheden plaatsvinden op schaalniveau 7 en 8 en dat deze niet in te delen 

zijn in bestaande functiegroepen. Daarom is gekozen voor het uitbereiden van de 

functiegroep (Inrichtings)beveiliger met functietyperingen op schaalniveau 7 en 8 

en een extra kwaliteitenprofiel hondengeleiding/-instructie. 

Naast genoemde uitbreiding heeft een aantal beperkte tekstuele aanpassingen 

plaatsgevonden in het kern profiel. 

Werkwijze 

Er is bij de leden van het Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk geverifieerd of de 

veronderstelling klopt dat de functiegroep alleen voorkomt binnen DJI. Na deze 

constatering heeft DJI een werkgroep en een aantal klankbordgroepen 

georganiseerd om tot nieuwe functietyperingen te komen en tot tekstuele 

aanpassingen te komen in de reeds bestaande profielen. Er hebben een biastoets 

en een uitvoeringstoets plaatsgevonden en de informatie is teruggekoppeld in het 

Gebruikersoverleg FGR. Op 29 november 2017 zijn de wijzigingen toegelicht in de 

Standaardisatiecommissie FGR. De commissie was positief over de werkwijze en 

de resultaten. 

Voorstel DJI 

De wijzigingen zijn puntsgewijs samen te vatten: 

• Toevoeging van het kwaliteitenprofiel Hondengeleiding/-instructie. Het

opleiden en inzetten van bijvoorbeeld drugshonden kan in geen enkel ander

kwaliteitenprofiel worden ondergebracht.
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• 

• 

• 

• 

Uitbreiding van het profiel met de schalen 7 en 8 voor wat betrelt Transport 
en de Hondeninstructie. 
Beperkte aanpassingen in het kernprofiel voor met name de schalen 7 en 8 . 
Toevoeging functietyperingen voor de schalen 7 en 8 . 
Voorstel voor 3 nieuwe competenties: Besluiten nemen, Flexibiliteit en 
Plannen en Organiseren. 

Advies Standaardisatiecommissie FGR 

In uw brief van 13 december 2017 schrijlt u dat de commissie concludeert dat alle 
vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en dat de commissie positief adviseert 
met betrekking tot het voorstel voor de geactualiseerde functiegroep 
(Inrichtings)beveiliger, schaalrange 4-8. 

Besluit 

Ik heb besloten het advies van de Standaardisatiecommissie FGR over de 
actualisering van de functiegroep (Inrichtings)beveiliger over te nemen, inclusief 

de uitbreiding met de schalen 7 en 8. 

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 januari 2018. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Namens deze, 

Simone Roos 
Directeur-generaal Overheidsorganisatie 
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