Functiegebouw Rijk-wijzigingen
Functiefamilie Project-/Programmamangement
Om te zien wat uw functiegroep in de herziene functiefamilie Project-/programmamanagement
wordt, kiest u hieronder uw huidige functiegroep en -schaal. Hierna kunt u uw herziene
functiegroep selecteren om de voor u relevante informatie te vinden. Iedereen gaat horizontaal
over.

Deelprojectleider
S. 9-11

Projectleider
S. 11-13

Project-/Programmamanager
S. 12-15

Project-/Programmadirecteur
S. 15-17

Projectleider
Definitie van de functiegroep: is verantwoordelijk voor de
realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een
projectteam .
Wat is er veranderd voor mijn functiegroep?
Deelprojectleider en Projectleiderschaal 11 zijn samengevoegd in
functiegroep Projectleider. Dat is omdat het in deze functiegroep in feite
om projectleiderstaken ging. Definitie is gewijzigd en meer onderscheidend
gemaakt. ‘Leiding geven’ is veranderd in ‘Verantwoordelijkheid’. De resultaten
en gedragsindicatoren zijn veel duidelijker omschreven. Wat maakt deze
functie uniek. Het proces en de bijbehorende dynamiek krijgt nadrukkelijk
aandacht. Idem voor de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer.
Er is geen overlap in schalen meer met de naasthogere functiegroep Project-/
Programmamanager .

Waarom groot onderhoud aan de functiefamilie?
Waar kan ik het functieprofiel voor gebruiken?
Meer lezen over het functiegebouw rijksoverheid?

Project-/Programmamanager
Definitie van de functiegroep: Is verantwoordelijk voor de
realisatie van projectresultaten en/of programmadoelen en
voor sturing van projecten en/of programma’s.
Wat is er veranderd voor mijn functiegroep?
Meerdere functiegroepen en -schalen zijn samengevoegd in deze functiegroep.
Definitie is gewijzigd en meer onderscheidend gemaakt. ‘Leiding geven’ is
veranderd in ‘Verantwoordelijkheid’. De project-/programmamanager is
aanspreekbaar op de realisatie van projectresultaten en/of programmadoelen.
Aanspreekbaar op inrichting en aanpak, opzet, uitvoering en risico’s. Sturing
van het gehele project vanaf verkenning, formulering projectopdracht,
totaalproces met de daarbij behorende omgeving. Resultaten en
gedragskenmerken zijn beter herkenbaar.
Essentiele rol is het verbinden van het project met de omgeving. En het laten
‘landen’ van de projectresultaten.
Gedragsindicatoren en competenties zijn geactualiseerd aan de nieuwe
ontwikkelingen

Waarom groot onderhoud aan de functiefamilie?
Waar kan ik het functieprofiel voor gebruiken?
Meer lezen over het functiegebouw rijksoverheid?

Project-/Programmadirecteur
Definitie van de functiegroep: Is verantwoordelijk voor de
realisatie van de toebedeelde projecten-/programmaportfolio en
stuurt project-/programmaorganisatie aan.
Wat is er veranderd voor mijn functiegroep?
Deze functiegroep start nu bij schaal 16. Definitie is gewijzigd en meer
onderscheidend gemaakt. ‘Leiding geven’ is veranderd in ‘Verantwoordelijkheid’
Aanspreekbaar voor realisatie van een samenhangend geheel aan projecten/
programma’s. Sturing van een project-/programmmaorganisatie op hoofdlijnen.
Kenmerkend zijn de strategische afwegingen en de beslissingen die worden
genomen. Zaken als governance en relatie opdrachtgever/opdrachtnemer zijn
herkenbaar weergegeven.
Competentie ‘Aansturen groep’ is vervallen.
Nieuwe competentie: visie.

Waarom groot onderhoud aan de functiefamilie?
Waar kan ik het functieprofiel voor gebruiken?
Meer lezen over het functiegebouw rijksoverheid?

Waarom groot onderhoud aan de functiefamilie?
Het FGR is gebouwd in 2009-2011. Er zijn sinds die tijd veel ontwikkelingen geweest in het vakgebied.
Alle functiefamilies worden op termijn geheel herzien. Als eerste is de functiefamilie Project-/
Programmamanagement herzien. Dat is gebeurd in 2016. De definitie van de functiefamilie luidt:
Het als opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor de levering van project-/programmaresultaten, binnen een tijdelijk
werkverband, gericht op realisatie van de doelen van de opdrachtgever, conform (vooraf) gemaakte afspraken en met
gebruikmaking van beschikbaar gestelde middelen.
De functiefamilie is van vier naar drie functiegroepen gegaan. De overlappende schalen waren verwarrend en
zijn vervallen.

Waarvoor kan ik het functieprofiel gebruiken?
Gebruik het kernprofiel voor je personeelsgesprek door de resultaten te vertalen naar de eigen werkresultaten.
De gedragsindicatoren kunnen helpen bij je verdere ontwikkeling, en bij het scherp krijgen van gewenst
gedrag. Of waarin je nog verder wilt groeien. Het FGR in zijn totaliteit geeft inzicht in het functielandschap van
de Rijksoverheid. En kan zo gebruikt worden om vacatures te vinden voor een volgende loopbaanstap.

