
Samenvatting Generiek Functiehuis 
 

Functiefamilies 
Die salarisschalen zijn gekoppeld aan zogenaamde functiefamilies. Onderaan dit 
artikel vind je de betreffende links naar de cijfers en functies die ik hier 
samenvat. Er zijn twaalf functiefamilies: 
 
1. Topkader, maximaal tussen 7.596 en 14.563 gulden 
De  hoogste ambtenaren zitten in deze familie: de secretaris-generaal, 
de beleidsdirecteur, de sectordirecteur en de directeur (5 soorten) op het ministerie. 
De SG is de best verdienende ambtenaar en ingeschaald in schaal 18. Goed voor 
minimaal 11.700 gulden en 14.563 gulden bruto per maand. De overige families 
zitten in schaal 12 tot en met 16, waarbij schaal 12 maximaal 7.596 gulden oplevert 
en schaal 16 maximaal 11.722 gulden bruto per maand. 
 
2. Management en Supervisie, maximaal tussen 4.685 en 9.694 gulden 
Hieronder vallen Afdelingshoofden, Teamleiders/Coördinatoren en Supervisors. 
Van de afdelingshoofden bestaan zes verschillende soorten met elk hun eigen 
schaal. De hoogste is schaal 14, goed voor maximaal 9.694 gulden en de laagste 
schaal, schaal 9, betaalt maximaal 5.570 gulden bruto per maand. Teamleiders 
zitten in schaal 7 en 8 (minimaal 3.186 en maximaal 5.130 gulden) 
 
3. Project en Programmamanagement, maximaal tussen 5.570 en 7.596 gulden 
Deze familie kent maar een functie, de projectleider. Vier verschillende typen 
projectleiders worden onderscheiden. Projectleider D zit in schaal 12 en verdient 
maximaal 7.596 gulden, Projectleider A moet het doen met schaal 9 en krijgt 
maximaal 5.570 gulden bruto per maand. 
 
4. Beleid, maximaal tussen 5.130 en 8.697 gulden 
Deze familie kent de beleidsmedewerker en de beleidsondersteuner. Van de eerste 
zijn drie types in drie verschillende schalen, die minimaal 5.483 gulden verdienen 
en maximaal 8.697. 
Beleidsondersteuners zitten in schaal 8 tot 10  en verdienen maximaal 5.130 tot 
6.114 gulden bruto per maand. 
 
5. Advies en Ondersteuning, maximaal tussen 5.130 en 9.649 gulden 
Deze familie kent vier functies. De specialistisch adviseur verdient het meest. Deze 
ambtenaar is belast met het leveren van strategische (advies)producten ter 
ontwikkeling en/of realisatie van strategische doelen. Salaris in schaal 13 of 14. 
Minimaal 7001 en maximaal 9.694 gulden. 
 
De gewone adviseur is belast met het leveren van tactische en strategische 
(advies)producten en/of het inbrengen van inhoudelijke deskundigheid. Vier 



soorten adviseurs worden onderscheiden, ingedeeld in schaal 8 tot en met 12, 
minimaal 3.752 gulden per maand, maximaal 7.596 gulden bruto per maand. 
 
De consulent zit in schaal 8 en is belast met het leveren van operationele 
(advies)producten en/of het inbrengen van inhoudelijke deskundigheid. Hij of zij 
verdient 3.752 tot 5.130 gulden per maand 
Combineer je beide als adviseur en consulent dan zit je in schaal 9 of 10 met een 
minimaal salaris van 4.070 en een maximaal salaris van 6.114 gulden bruto per 
maand. 
 
 
6. Staf en Ondersteuning, maximaal 2.410 tot 8.697 gulden 
Deze familie kent de meeste functies. Zo zijn er medewerkers op het gebied van 
financiën, ICT, en HRM. Maar ook op juridisch gebied, documentatie-informatie 
en communicatie. En tenslotte management ondersteuning, administratieve en 
algemene ondersteuning en interieurverzorging 
 
De financieel medewerker levert een bijdrage aan de financiële functie van de 
dienst. Van beleidsadvisering in schaal 11 (maximaal 6.812 gulden) tot de kassier, 
die moet beginnen met een salaris in schaal 5. 2.431 minimaal en 3.590 gulden 
maximaal bruto per maand. 
 
De ICT-medewerker verricht werkzaamheden op het gebied van beheer en het 
ontwikkelen van de geautomatiseerde technische infrastructuur tot aan 
gebruikersondersteuning. De beginnende ICT-er wordt ingedeeld in schaal 6 met 
een startsalaris van 2.635 gulden en maximum salaris van 4.115 gulden bruto per 
maand. De best betaalde ICT-er zit in schaal 10 en verdient 4.787 gulden minimaal 
tot 6.114 gulden maximaal per maand. 
 
De HRM-medewerker adviseert over en draagt zorg voor de implementatie van het 
personeelsbeleid tot aan de uitvoering van de personeelsadministratie. De laatste 
groep zit in schaal 5 met een maximaal salaris van 3.590 bruto per maand. De 
hoogste HRM medewerkers zitten in schaal 10 en verdienen maximaal 6.114 
gulden bruto per maand. 
 
De jurist en de juridisch medewerker verricht strategische en operationele 
juridische werkzaamheden ter ontwikkeling en/of realisatie van strategische doelen. 
De senior wetgevingsjurist zit in schaal 14 en krijgt maximaal 9.694 gulden bruto 
per maand. De gewone jurist zit in schaal 11 en kan doorgroeien naar schaal 13. 
Van 5.483 gulden minimaal tot 8.697 gulden maximaal per maand. 
 
De juridisch medewerker zit in schaal 9 of 10. Het aanvangssalaris is dan 4.070 per 
maand en een doorgroei naar schaal 10 maximaal bedraagt 6.114 gulden bruto per 
maand. 
 



De medewerker documentaire informatie voorziening (DIV) verricht 
werkzaamheden op het werkgebied van de documentaire en informatievoorziening. 
Deze ambtenaar begint in schaal 4 en eindigt in schaal 8. Minimaal 2.063 gulden en 
maximaal 5.130 gulden bruto per maand. 
 
De medewerker communicatie verzorgt werkzaamheden op communicatiegebied. 
Deze ambtenaar begint in schaal 7 en eindigt in schaal 11. Minimaal 3.186 gulden 
en maximaal 6.812 gulden bruto per maand. 
 
De medewerker management ondersteuning verleent managementondersteuning 
aan het hoofd en medewerkers van de eenheid. In schaal 4 betekent dat 
administratieve en secretariële ondersteuning. Daar staat een salaris van 2.063 
minimaal en 3.085 maximaal tegenover. In de hoogste schaal, schaal  8 verdient 
deze medewerker 3.752 minimaal en 5.130 gulden maximaal bruto per maand. 
 
De medewerker administratieve ondersteuning verricht administratieve 
werkzaamheden en assistentie in verschillende gradaties. Deze ambtenaar begint in 
schaal 2 en eindigt in schaal 6. Minimaal 1.451 gulden en maximaal 4.115 gulden 
bruto per maand. 
 
De medewerker algemene ondersteuning doet algemeen ondersteunende 
werkzaamheden in de facilitaire services. Denk daarbij aan beheer van het gebouw, 
apparatuur, voertuigen, magazijnbeheer. telefonie, receptie, logistiek, post en 
kopiëren. De hoogste schaal is 6 met een eindsalaris van 4.115 gulden bruto per 
maand. De laagste schaal is 2 en dan begin je met 1.451 gulden bruto per maand. 
 
De medewerker interieurverzorging houdt, conform het schoonmaakprogramma, de 
toegewezen ruimten schoon. Een schaal 2 functie met 1.451 gulden bruto per 
maand in de eerste trede en 2.410 gulden in de laatste. 
 
7. Advies en Ondersteuning, maximaal tussen 3.590 en 9.694 gulden 
In deze familie zitten de handhaving en toezicht medewerkers en specialisten van 
de verschillende inspectiediensten. De specialisten zitten in schaal 13 of 14 en 
verdienen minimaal 7.001 gulden en maximaal 9.694 gulden bruto per maand. De 
medewerkers zijn onderverdeeld in 7 functiegroepen van schaal 5 tot en met 11. In 
schaal 5 verdien je minimaal 2.431 gulden en maximaal 3.590 gulden bruto per 
maand. In schaal 11 begin je op 5.483 gulden en kun je doorgroeien naar 6.812 
gulden bruto per maand. 
 
8. Dienstverlening en Uitvoering, maximaal tussen 3.085 en 6.114 gulden 
Een behandelend medewerker adviseert over en draagt zorg voor de implementatie 
van beleid en voor vertaling van beleid naar uitvoeringsregelingen, procedures en 
processen. ook hier 7 functiegroepen van schaal 4 tot en met 10. In schaal 4 verdien 
je minimaal 2.063 gulden en maximaal 3.085 gulden bruto per maand. In schaal 10 
begin je op 4.787 gulden en kun je doorgroeien naar 6.114 gulden bruto per maand. 



 
9. Techniek, maximaal tussen 3.590 en 6.812 gulden 
De technische medewerker verricht werkzaamheden op meerdere technische 
werkvelden, waarbij specialistische inbreng wordt geleverd. Hij of zij is ingedeeld 
schaal 5 tot en met schaal 11. In de eerste schaal begint de medewerker met 2.431 
gulden en kan dan doorgroeien naar maximaal 3.590 bruto per maand. Schaal 11 
begint op 5.483 gulden en eindigt op 6.812 gulden bruto per maand. 
 
10. Bedrijfsvoering, maximaal tussen 4.685 en 6.812 gulden 
Deze ambtenaren zijn belast met ondersteuning in de procesuitvoering en/of 
projecten. Ze geven advies en begeleiding aan management en medewerkers van de 
betreffende dienst bij de implementatie, het gebruik en toepassing van systemen, 
methodieken en regelingen. De medewerker proces en kwaliteit wordt ingedeeld in 
schaal 7 tot 11. Minimaal 3.186 gulden en maximaal 6.812 bruto per maand. 
 
11. Sociaal Maatschappelijk, maximaal tussen 5.130 en 7.596 gulden 
Psychologen, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers en 
activiteitenbegeleiders. Zij werken bij zorginstellingen in de reguliere 
hulpverlening. De psycholoog zit in schaal 10 en verdient 6.114 gulden maximaal. 
De gedragswetenschapper zit in schaal 12, dat begint op 6.114 gulden en eindigt op 
7.596 gulden bruto per maand. De maatschappelijk medewerker heedft twee 
schalen, 9 en 10. Goed voor een beginsalaris van 4.070 en maximaal 6.114 gulden 
bruto per maand. De activiteitenbegeleider geeft uitvoering aan 
activiteitenbegeleiding en zit in schaal 8, minimaal 3.752 en maximaal 5.130 
gulden bruto per maand 
 
12. Functiefamilie Medisch en Aanverwant, maximaal tussen 4.115 en 5.570 
gulden 
Deze mensen zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de zorg 
in verschillende gradaties, beleidsmatig en uitvoerend. Verpleegkundige zitten in 
schaal 6 tot en met 9 en beginnen op 2.635 gulden minimaal en 5.570 gulden 
maximaal. verpleegkundige/verzorgende zit in schaal 7 of 8 met een salaris tussen 
3.186 en 5.130 gulden bruto per maand. En een verzorgende zit in schaal 6 en 
verdient tussen 2.635 en 4.115 gulden bruto per maand. 
 
Overige schalen 
Politie, brandweer , kustwacht, gevangenis en onderwijs hebben hun eigen 
functiehuis en salarisschalen. 
 
1. Politie 
De laagst betaalde politieambtenaar vindt elke maand bruto 1.756 gulden bruto in 
zijn loonzakje. De hoogste politieambtenaar kan rekenen op 12.714 bruto per 
maand. Er zijn 12 schalen. 
 
2. Brandweer 



De brandweer werkt met 9 schalen. De beginnende wachtloper verdient 1.696 
gulden, de bestbetaald brandweerman of -vrouw krijgt elke maand maximaal 6.681 
bruto per maand. 
 
3. Kustwacht 
De geïnformeerde ambtenaren bij de kustwacht zijn ingedeeld in 12 functies met 
ieder hun eigen schaal. Zo kennen we de matroos, volmatroos en volmatroos 1ste 
klasse De eerste trede levert 2.121 gulden bruto op mer maand. Het maximum 
salaris is 3.650 gulden per maand. De kwartiermeester, bootsman en 
(opper)schipper moeten het doen met een salaris van 3.752 minimaal en maximaal 
6.631 gulden voor de opperschipper. De kapitein en kapitein 1ste klasse zitten in 
schaal 11 en 12 en moeten het doen met 7.806 gulden minimaal en 10.805 gulden 
maximaal bruto per maand. 
 
4. Douane 
Douanebeambten zijn onderverdeeld in maar liefst 17 schalen met verschillende 
loontredes. De laagstbetaalde douanier krijgt minimaal 1.767 gulden bruto per 
maand, de hoogstbetaalde douanebeambte verdient 12.714 gulden bruto per maand 
 
5. Gevangeniswezen 
Er zijn 11 schalen in de SDKK-gevangenis. De beginnende beambte krijgt 1.767 
gulden, de hoogste ambtenaar verdient elke maand 8.517 gulden bruto per maand. 
 
6. Onderwijs 
Het onderwijs heeft ook een aparte bezoldigingsregeling met 12 schalen. Een 
klasse-assistent begint met 1.573 gulden tot maximaal 2,365 gulden bruto per 
maand. De onderwijs-assistent zit tussen 2.010 en 3.019 gulden. Op de 
administratie begin je op 2.181 gulden en eindig je op 3.456 gulden bruto per 
maand. Een amanuensis krijgt maximaal 4,070 gulden en een systeembeheerder zit 
tussen de 3.019 en 4.787 gulden bruto per maand. 
 
Directeuren in het onderwijs beginnen op een salaris van 5.194 gulden bruto per 
maand. Dan zijn ze adjunct. Daarvoor zijn drie schalen ontworpen. De hoogste 
loontrede voor een adjunct directeur is 8.697 gulden bruto per maand. De directeur 
zit in de hoogste schaal en verdient tussen de 6.456 en 9.184 gulden bruto per 
maand. 
 
 
 


