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Gemeente Altena 

Op 1 januari 2019 is de gemeente Altena ontstaan uit de 

voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en 

Woudrichem. Altena heeft 21 kernen met meer dan 57.000 

inwoners. Een dynamische landelijke gemeente waarin 

agrofood, maritiem en natuur elkaar afwisselen. Altena is 

ambitieus en dat blijkt ook uit het coalitieakkoord waarin 

hoog wordt ingezet op Vitaal Altena. 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 organisatie-ontwikkeltraject 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.  

 

 

 

 

 

Altena heeft vier kernwaarden vastgesteld die intern  

en extern worden uitgedragen: slagvaardig, wendbaar, 

bevlogen en aansluiting zoeken.  

In het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat Altena wil 

investeren in de kwantitatieve en kwalitatieve toerusting van 

de organisatie. 

 

Directie 

De directie bestaat uit de gemeentesecretaris en drie 

directeuren, waarvan er 1 tijdelijk is in verband met de 

opgaven die er zijn. 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 voor aansturen 

en coachen van een aantal teammanagers.  

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.  

 

 

 

 

Waarom werken in Altena?  

 • Jonge, ambitieuze gemeente 

• De op 1 na grootste landelijke 

gemeente in Noord-Brabant 

• Organisatie in ontwikkeling 

• Platte organisatie 

• Diverse en uitdagende 

maatschappelijke opgaven 

Geerts en Partners is in opdracht van de gemeente Altena op zoek naar een gemeentesecretaris.  Een jonge 

gemeente die nog volop in ontwikkeling is maar ook toe is aan het concreet invulling geven aan de opgaven  

van de gemeente. Ben jij een boegbeeld én verbinder tussen bestuur en organisatie. Kun jij  Altena ook in de regio 

positioneren? En ben jij in staat vorm te geven aan de nieuwe identiteit voor Altena? Dan zoekt Altena jou! 
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Profiel nieuwe gemeentesecretaris 

Je richt je op één gemeenschappelijk doel voor Altena en 

zoekt aansluiting bij de cultuur en de behoeften die er 

spelen. Daarbij heb je affiniteit voor wat er speelt in een 

plattelandsgemeente en in de kernen en je acteert vanuit de 

schaalgrootte van de nieuwe organisatie. 

Je beschikt over ruime directieverantwoordelijkheid met bij 

voorkeur ervaring als gemeentesecretaris in een 

(middel)grote gemeente. Je hebt bewezen succesvolle 

ervaring met organisatieontwikkeling.   

Je weet hoe te acteren in regionale samenwerking en Altena 

daarin stevig op de kaart te zetten.  

Je kunt goed luisteren en vertalen en bent stevig in je 

advisering. Je bent een verbinder tussen college, directie, 

managementteam en gemeenteraad. Je bent in staat een 

stabiele relatie op te bouwen met college, raad en 

organisatie en weet daarin een goede balans te vinden.  

Met de OR trek je zij aan zij op.  

Je hebt een persoonlijke stijl waarmee je rust kan brengen en 

versnelling waar dat gewenst en mogelijk is. Je bent 

toegankelijk, benaderbaar en transparant. Je bent bereid je 

voor langere tijd aan Altena te verbinden. 

De uitdaging 

• Je ondersteunt het college als eerste adviseur en bent in 

staat om het college uit te dagen en te spiegelen. 

• Je zorgt voor een goede verbinding met de raadsgriffier 

en de gemeenteraad. 

• Je ondersteunt de verschillende organen binnen de 

gemeente vanuit helderheid over rollen en 

verantwoordelijkheden.  

• Je geeft richting aan de koers van Altena.  

 

 

• Je bent vanuit de directie eindverantwoordelijk voor het 

doelmatig en doeltreffend aansturen van de organisatie. 

• Je stuurt op uitvoering van het coalitieakkoord. 

• Je durft keuzes te maken en bent duidelijk in wat 

haalbaar is en wat niet.  

• Je bent aanspreekbaar op de gemaakte afspraken en je 

staat voor de organisatie. 

• Je hebt een visie op hoe Altena duurzaam een 

aantrekkelijke werkgever voor de toekomst kan worden 

en blijven. 

• Je hebt een visie op hoe medewerkers ondersteund 

kunnen worden om te groeien. 

• Je maakt werk van de doorontwikkeling van de 

organisatie en van het professionaliseren van de 

organisatie zowel kwantitatief als kwalitatief.  

• Je stuurt op vernieuwing en verbetering van processen 

waar dat nodig is. 

• Je ziet en betrekt als WOR-bestuurder de OR als een 

gelijkwaardige gesprekspartner en gaat voor 

informele samenwerking. 

 

Functie-eisen, competenties en persoonskenmerken 

• Universitair werk- en denkniveau 

• Ervaring als (plaatsvervangend) gemeentesecretaris  

• Ruime leidinggevende ervaring in een middelgrote of 

grote (overheid)organisatie 

• Ruime ervaring met het aansturen van veranderprocessen 

• Besluitvaardig en daadkrachtig 

• Verbindend, toegankelijk en transparant 

• Mensgericht en resultaatgericht 

• Politiek-bestuurlijk sensitief en omgevingssensitief 

• Bevlogen, energiek, enthousiasmerend, inspirerend 

• Proactief en netwerkgericht 

Schaal 16 en IKB 

 

WO werk- en 

denkniveau 

 

36 uur   

 

 

Ontwikkelmogelijk-

heden 

 

Werkplezier 
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Geboden wordt 

Een salaris van maximaal schaal 16 cao-gemeenten (maximaal 

8.758,- euro per maand). Een arbeidsmarkttoelage behoort 

tot de mogelijkheden. 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 

ontwikkelmogelijkheden 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 https://youtu.be/al_E0KWN0As en solliciteer 

vóór 15 augustus 2022.  Upload je sollicitatie via onze 

website: https://www.geerts-partners.nl/vacatures. Wil je 

meer informatie over de functie bel dan met Sander Geerts  

of Nicole Ramaekers via het nummer: 013 20 71 0 06.  

De longlistbespreking staat gepland op 22 augustus 2022.  

De voorselectiegesprekken bij Geerts en Partners vinden 

plaats op 26 augustus 2002. De CV-bespreking op vindt 

plaats 2 september 2022. De selectiegesprekken staan 

gepland op 7 september en 13 september 2022 bij de 

gemeente Altena.  
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