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Besluit over advies Standaardisatiecommissie FGR over het 
voorstel voor uitbreiding van het Functiegebouw Rijk met 
twee functiegroepen 

Geachte heer Kruuk, 

Hartelijk dank voor de toezending van het advies van de 
Standaardisatiecommissie Functiegebouw Rijk over de uitbreiding van het 
Functiegebouw Rijk met twee functiegroepen: Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer (4-7) en Senior Medewerker Natuur- en Terreinbeheer (8-9). Dit 
als gevolg van de wens van Staatsbosbeheer (SBB) om toe te treden tot het 
Functiegebouw Rijk. 

In het overleg van de Standaardisatiecommissie van 4 mei jl. heeft de commissie 
een voorstel besproken voor uitbreiding van het Functiegebouw Rijk met twee 
functiegroepen: Medewerker Natuur- en Terreinbeheer (4-7) en Senior 
Medewerker Natuur- en Terreinbeheer (8-9). Het voorstel is tot stand gekomen in 
samenwerking met Organisatie-inrichting (OI) van BZK/UBR. Naar aanleiding van 
voornoemd overleg is door SBB en UBR/OI op uw advies een beperkt aantal 
aanpassingen doorgevoerd in de beide functiegroepen. 

In uw advies van 20 mei 2021 concludeert u dat: 
• de commissie heeft geconstateerd dat gehoor is gegeven aan de elementen die
zijn genoemd in een preadvies; daarbij is met name van belang de uitgevoerde
verkenning of aansluiting van SBB zonder aanpassing van het FGR mogelijk is;
• de commissie naar aanleiding van de behandeling van de adviesaanvraag op 4
mei 2021 een aantal redactionele en tekstuele aanwijzingen heeft aangegeven
gericht op de integriteit en structuur van het FGR;
• genoemde aanwijzingen naar het oordeel van de commissie in voldoende mate
zijn verwerkt in de stukken behorend bij de adviesaanvraag;
• de commissie vaststelt dat DGOO dient te besluiten over de vraag of aanpassing
van het FGR gewenst is ten einde SBB te kunnen aansluiten op het FGR;
• indien DGOO hieromtrent positief besluit, de commissie aangeeft positief te
adviseren ten aanzien van de uitbreiding van het FGR met bovengenoemde
functiegroepen.
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Besluit 

Ik zie geen aanleiding om af te wijken van het advies van de commissie. 

Ik heb derhalve besloten het advies van de Standaardisatiecommissie FGR over 

uitbreiding van het FGR met twee functiegroepen (Medewerker Natuur- en 

Terreinbeheer (4-7) en Senior Medewerker Natuur- en Terreinbeheer (8-9)), 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 en in de rubriek "Nieuws" 

het besluit toe te lichten. Daarnaast zal ik P-Direkt hierover informeren, door deze 

brief aan hen te sturen. Ook de ICOP en het SOR zijn geïnformeerd over dit 

besluit. 

· De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
· Namens deze,

Márieke van Wallenburg 

Directeur-generaal Overheidsorganisatie 

BZK 

DGOO/A&O/O 

Datum 

Kenmerk 

2021-0000296577 

Pagina 2 van 2 




