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Gemeente Altena 

Op 1 januari 2019 is de gemeente Altena ontstaan uit de 

voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. 

Een jonge gemeente vol ambitie. 

Altena heeft 21 kernen waarin bijna 57.000 mensen wonen 

en werken. Een bij uitstek groene gemeente waar landbouw 

en natuur elkaar afwisselen. In Altena ligt ook één van de 

grootste (reparatie)binnenhavens van Europa; transport is een 

belangrijke bedrijfstak en het prachtige natuurgebied de 

Biesbosch en vestingstad Woudrichem maakt Altena ook voor 

de toerist een aangename gemeente. 

 

De organisatie 

Voor de gemeente Altena werken meer dan 400 

medewerkers in een vrij platte organisatie. Naast de directie 

zijn er zestien teams waarin alle medewerkers een plek 

hebben. Hier is bewust voor gekozen, zodat iedereen een 

‘thuisbasis’ heeft in de organisatie. De gemeente Altena is 

volop in beweging en de komende vier jaren bezig met een 

intensief organisatieontwikkeltraject waarbij het maken van 

de schaalsprong in al zijn facetten een belangrijk doel is.  

Er wordt gewerkt vanuit de principes van dienend 

leiderschap, verantwoordelijkheden laag in de organisatie en 

taakvolwassenheid. Dat vraagt eigenaarschap van de 

medewerkers en op het juiste moment bijsturen door 

leidinggevenden. Een organisatie die volop in beweging is. 

 

Het directieteam 

De directie bestaat uit de gemeentesecretaris en drie 

directeuren. De directie functioneert als collegiaal team, 

waarbij de gemeentesecretaris de rol van directievoorzitter 

vervult en daarmee eindverantwoordelijk is voor de 

ambtelijke organisatie en voor de besluiten van de directie. 

De directeuren zijn medeverantwoordelijk voor het 

functioneren van de organisatie als geheel en zijn belast met 

het aansturen en coachen van een aantal teammanagers. 

Daarnaast stuurt de Directeur Ruimte 3 opgavemanagers aan. 

De directeuren richten zich op concernniveau, werken team- 

en domein overstijgend, waarbij ieder een aandachtsgebied 

heeft. De directie functioneert als complementair team, 

waarin ervaring, teamrollen en profielen van de vier 

directieleden aanvullend zijn. De directeuren zijn in staat om 

aan te sluiten bij de behoefte van het nieuwe college en de 

mogelijkheden van de ambtelijke organisatie. De directeur 

vervult als lid van de directie een brug tussen de ambtelijke 

organisatie en het bestuur. 

 

De uitdaging 

De nieuwe directeur gaat in de volle breedte over het 

ruimtelijk domein: ruimtelijk beleid, wonen, duurzaamheid, 

mobiliteit, ondernemen en economie.  Ook het beheer van de 

openbare ruimte en de buitendienst horen daarbij.  

Waarom werken in Altena  

• Jonge, ambitieuze gemeente 

• De op 1 na grootste 
landschappelijke gemeente 
in Noord-Brabant 

• Organisatie in ontwikkeling 

• Platte organisatie 

• Uitdagende 
maatschappelijke opgaven 

Geerts en Partners is voor de gemeente Altena op zoek naar een innovatieve directeur binnen de jonge 

gemeente Altena die in ontwikkeling is. Altena heeft als doel om als geheel groter te worden dan de som der 

delen. Kun jij verbinding aanbrengen tussen de ruimtelijke ontwikkeling in brede zin en de vitaliteit van de 

gemeente?  Wil jij de schouders zetten onder de verdere ontwikkeling van de organisatie? Kijk dan 

snel naar deze mooie vacature! 



 

 
2 

DIRECTEUR RUIMTE  
 
 
 
 
 

De komende jaren werkt Altena onder meer aan de uitvoering 

van visies op het gebied van wonen en mobiliteit, werken; aan 

de opgave op het gebied van woningbouw en 

gebiedsontwikkeling, duurzaamheid en circulariteit, maar ook 

aan de realisatie van bedrijventerreinen en havens en aan de 

klimaatagenda. De beheerplannen voor de openbare ruimte 

worden geactualiseerd en geïmplementeerd en de 

buitendienst maakt een omslag naar gebiedsgericht werken.  

Strategische beleidsontwikkeling, programmatisch werken en 

projectmatig werken en co-creatie zijn terreinen waar je 

vertrouwd mee bent.  Het werken in een grotere 

(overheid)organisatie is bekend terrein voor je.  Maar ook de 

basis op orde brengen en hier oog voor hebben behoord tot 

de opgave. Kortom: werk aan de winkel voor een 

enthousiaste en deskundige directeur die Altena verder helpt 

met deze vraagstukken en met de verdere professionalisering 

en schaalsprong van de organisatie.   

Als directeur met een accent binnen het ruimtelijk domein ga 

je leidinggeven aan de teammanagers en opgavemanagers en 

zorg je voor verbinding binnen het ruimtelijk domein en 

daarbuiten. Je bent ambtelijk opdrachtgever van een aantal 

grote opdrachten, zoals strategisch gebiedsontwikkeling 

Werkendam en mobiliteit. Je blik is naar buiten gericht en je 

geeft mee vorm aan het van ‘buiten naar binnen’ werken. 

 

Profiel nieuwe directeur 

Als nieuwe directeur beschik je over ervaring binnen het 

ruimtelijke domein en heb je aantoonbare ervaring met 

strategische beleidsvorming en de implementatie daarvan.  

Je bent in staat strategie te verbinden met uitvoering en kan 

voldoende realiteitszin aan de dag leggen.  

Je hebt een heldere visie op ontwikkeling en verandering van 

organisaties, waaronder programmatisch en projectmatig 

werken. Voor het bestuur ben je een belangrijke 

sparringpartner, waarbij jij je onafhankelijk en proactief 

opstelt. Je bent ondersteunend en ontzorgend voor 

wethouders. In een politieke omgeving ben je de verbinding 

tussen de wethouder en de ambtelijke organisatie. 

 Je weet anderen te enthousiasmeren en te inspireren. Je hebt 

een open houding, werkt vanuit vertrouwen en bent 

vertrouwenwekkend. Je geeft anderen de ruimte en pakt door 

als dat nodig is. Lastige situaties ga je niet uit de weg, je toont 

voorbeeldgedrag en neemt verantwoordelijkheid. Zowel 

binnen als buiten de organisatie ben je zichtbaar en 

toegankelijk.  

 

Functie-eisen, competenties en persoonskenmerken 

- WO denk- en werkniveau. 

- Ruime ervaring in een directierol in een politiek-bestuurlijke  

  omgeving. 

- Ruime leidinggevende ervaring in een middelgrote of  

   grote (overheid)organisatie. 

- Ervaring met veranderprocessen.  

- Ervaring met ruimtelijke opgaven. 

- Besluitvaardig, verbindend en toegankelijk. 

- Mensgericht maar ook resultaatgericht. 

- Bestuurlijke sensitief. 

- Omgevingssensitief. 

- Proactief en ondernemend. 

- Innovatief en creatief. 

- Bevlogen, enthousiasmerend en inspirerend. 

 

Schaal 15 

  IKB 

 36-urige werkweek 

  Ontwikkelkansen 

            Werkplezier  

 

Geboden wordt 
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Geboden wordt 

Een salaris van maximaal schaal 15 cao-gemeenten (minimaal 

€ 5671 en maximaal € 7977) waarbij voor buitengewoon 

goede kandidaten aanvullend een arbeidsmarkttoelage tot de 

mogelijkheden behoort.  Het salaris is gebaseerd op een 36-

urige werkweek en wordt aangevuld met een individueel 

keuzebudget van 17,05% wat je maandelijks opbouwt. Je 

bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt. De 

gemeente kent flexibele werktijden, betaald 

ouderschapsverlof, aan- en verkoop van verlofuren, volop 

ontwikkelingsmogelijkheden en een vergoeding van 

reiskosten woon-werkverkeer.  

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

Geïnteresseerd? 

Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt, bekijk dan bijgaande 

film en solliciteer dan uiterlijk vóór 13 juni 2022. Upload je 

sollicitatie via onze website: https://www.geerts-

partners.nl/vacatures.  

Wil je meer informatie over de functie bel dan met Nicole 

Ramaekers, 06-101 855 40 of 013 20 71 00 06.  

De voorgesprekken door Geerts & Partners worden gehouden 

op 16 juni 2022 en de selectiegesprekken in Altena op 24 juni 

2022 en 29 juni 2022.  

https://youtu.be/al_E0KWN0As
https://youtu.be/al_E0KWN0As
https://www.geerts-partners.nl/vacatures
https://www.geerts-partners.nl/vacatures

