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Functie beschrijving
Er is zoveel kritisch verhaal te beschrijven met name voor dom schijnende ministers over hun doen
en laten, uitvoerend beleid, gelardeerd met een sausje ven zelf genoegzaamheid en eigendunk, dat ik
dit niet in dichtvorm kan beschrijven.
Daarbij de vraag van onze minister van binnenlandse zaken, mevrouw Kaisa Ollongren, die het
presteerde een commissie te willen benoemen om de salarissen van ministers te onderzoeken en
advies te laten uitbrengen over de passing in ons maatschappelijk salaris huis, Te denken valt over de
top van her bedrijfsleven met miljoenen contracten.
Ik heb in mijn arbeid zaamleven mee mogen werken aan het classificeren van functies in het
bedrijfsleven en wil voor de prangende vraag van mevrouw Kaisa Ollongren een analyse geven over
de functie van een minister, die gebruikt kan worden bij het vaststellen van een daarbij behorend
salaris.
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De functie omvat
Op het oog en oor zien en luisteren naar de onderdanen, volgens normen en waarden,
N&W Balkenende-oktober 2013, deze bevindingen vastleggen in het eigen dagboek.
Het verzamelen van kritieken op anderen, ministers staatssecretarissen, eveneens
vastleggen, volgens N&W Balkenende- oktober 2013,in het eigen dagboek.
Handig bijkomende zaken kiezen, in het belang van de eigen functie en in de tweede
plaats voor het landsbelang.
Organisatie
Niemand is hoger geplaatst dan de minister hemzelf. Het parlement mag hem enige
controle afdwingen, ook wegsturen, maar de functie moet vooral zelf werkzaam zijn,
eventueel door eigen vertrek. N&W Balkenende-oktober 2013.
Ministers van Christelijke huize kennen een hogere in de organisatie, voor hen is dat
God.
De in 2) bedoelde ministers mogen zich samen ten aanzien van hun plaats in de
organisatie beraden op hun richtsnoe, de Bijbel.
Werkomschrijving
Het op gevoel beoordelen van een ieder in de lande en deze waarnemingen vastleggen
in het eigen dagboek. Gezien de altijd drukkende tijdsfactor behoeven deze
waarnemingen niet van feiten te worden voorzien.
Het dagboek moet compleet en klaar zijn voor de derde dinsdag van september.
De aspecten; klimaat, CO2, vrijheid van meningsuiting, wereld problemen vullen 50 %
van de tijd.
Maakt indien nodig gebruik van lachgas, Niet te verwarren met het gas uit Groningen.
Het mag gebruikt worden bij informatie bijeenkomsten, waar meestal voor het
aanwezige gepeupel , lachgas ingezet mag worden als er niets is om te lachen.
Lachgas mag ook door de minister zelf worden gebruikt bij moeilijke verhalen die hij of
zij moeten brengen. Maar in die gevallen alleen voor de betrokken minister.
Eigen werk
Stelt knelpunten vast in het eigen ministerie, Bij directe oplossingen wordt geen
dagboek bij gehouden.
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Stelt knelpunten vast bij rivaliserende ambtsgenoten en ministeries, maakt scherpe
vooruitlopende conclusies voor het eigen dagboek.
Belangrijke moeilijke, schijnbaar onoplosbare klemmende zaken moeten lang in het
eigen dagboek bewaard blijven. Dit om deze belangrijke moeilijke, schijnbaar
onoplosbare klemmende zaken een kans te geven zich zelf op te lossen.
Of de kans krijgen over geschreven te worden in het vergeetboek.
Er is geen eigen financiële administratie nodig, in deze nieuwe beschrijving zijn losse
bonnetjes voldoende.
Is in staat, wordt ook verwacht, veel beloften schimmig te doen, daarbij het eigen
straatje niet te bevuilen. Een ander straatje mag, moet soms , wel bevuilt worden
Kennis
Is niet perse noodzakelijk,
Wel heeft het een streepje voor, indien de functionaris die deze functie uit moet
voeren, afhankelijk van de situatie; Weinig van veel en alles van weinig weet.
Weet weinig van veel vast te leggen met onduidelijk handschrift.
Weet de toekomst goed te voorspellen over een periode van vele decennia.
Weet een goed verhaal op te bouwen als de voorspellingen niet uitgekomen zijn.
Niet voorzien
Bij niet voorziene zaken mag hij niet tot iets besluiten.
Kan zich wenden tot de minister president, of in bepaalde gevallen tot God of te rade
gaan bij de Bijbel.
Bij aanbod van een functie in het bedrijfsleven mag de functionaris zelf tot ja of nee
besluiten, mits het salaris niet hoger is dan de dan geldende Balkenende norm.
Norm van 1 januari 2013
Vergelijkende functies
Vergelijkbare functie lager dan deze functie: Directie van ;publiek instellingen, musea
En nuts voorzieningen.
Vergelijkbare functie hoger dan deze functie: Directie van universitaire medische
centra, gespecialiseerde professoren chirurgen.

Misschien is deze eerste analyse een aanloopje voor minister Ollongren. Weet wel dat de
opsteller, Nicolaas Overbeeke, vele jaren heeft bijgedragen voor analyse in bedrijven van lage tot
zeer hoge functies.
Nicolaas Overbeeke
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