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 SANDRA RIENTJES……… 
 

…..Manager en projectleider met werkervaring bij de overheid 
en non-profit organisaties. Goed in het analyseren van 
problemen, het aanbrengen van structuur en het aangeven van 
oplossingsrichtingen.  Houdt er van om mensen in staat te 
stellen hun werk zo goed mogelijk te doen: door ze te coachen, 
door te zorgen dat ze de kansen en de middelen hebben om 
goed aan de slag te kunnen. Opereert graag op het raakvlak van 
kennis en praktijk. 

 
Speciale voorliefde: complexe processen tot een goed eind 
brengen. 

 
Eigenschappen? Analytisch, daadkrachtig, communicatief vaardig, 
gevoel voor humor.  

 

 

WERKERVARING 

 
Directeur Wikimedia Nederland (2012 -     ) 
Wikimedia Nederland werkt samen met musea, 
archieven,bibliotheken en andere partners om kennis 
toegankelijk te maken. Belangrijkste activiteit is de vrije 
encyclopedie Wikipedia.  Als eerste directeur van deze 
vrijwilligersorganisatie heb ik vormgegeven aan de 
professionalisering: opbouw van een team van 
medewerkers, ontwikkelen van visie en strategie, 
opzetten van back-office processen, fondsenwerving, 
uitbouw van het netwerk van partnerinstellingen, 

internationale samenwerking.     www.wikimedia.nl 

 

Eigenaar – Kennis  Management Mediation, 
Tilburg  
Mijn eigen bureau biedt ondersteuning bij management 
van complexe processen:  waar stakeholders met 
tegengestelde belangen bij betrokken zijn, waar sprake 
is van complexe materie en waar professionele planning 
en goed management essentieel zijn. Concreet 
dienstenaanbod: stakeholder- en conflictanalyse, 
proces ontwerp, mediation, (interim) management.   
 

Senior beleidsmedewerker - Stichting Natuur & 
Milieu  

Bij  deze landelijke milieuorganisatie heb ik leren 
lobbyen, gevoel gekregen voor hoe het in het Haagse 
en het Brusselse reilt en zeilt, en de kracht van 
publiciteit en campagnes leren kennen.   Ook was ik 
verantwoordelijk voor een aantal inhoudelijke dossiers 
en voor samenwerking met bedrijven zoals Philips, 
ENECO en ASN  

 

Hoofd Programma Ontwikkeling/Deputy Executive 
Director -  European Centre for Nature 
Conservation  
ECNC is een Europees netwerk van organisaties op het 
gebied van biodiversiteit en natuurbeheer en opereert 
op het raakvlak van onderzoek en beleid. Ik was 
eindverantwoordelijk voor ontwikkeling  en uitvoering 
van internationale projecten en voor het aansturen van 
een team van projectleiders.   Grootste uitdaging:  
ECNC omvormen van een subsidie afhankelijke naar een 
markt-gerichte organisatie.      
 

Hoofd Communicatie Rijkswaterstaat - RIZA  
Bij het RIZA – tegenwoordig de Waterdienst - was ik 
verantwoordelijk voor het interne en externe 
communicatiebeleid van deze nationale onderzoeks- en 
adviesdienst op het gebied van watermanagement met 
400 personeelsleden  
 

 

 

OPLEIDING  
 Doctoraal Sociale Wetenschappen UvA (cum laude).  
 Mediator – The Lime Tree 
 Senior Communicatie Adviseur (NGPR-B) 
 Financieel management non-profit organisaties (ICM) 

 

TALEN 
Nederlands en Engels vloeiend. Duits goed. Frans beperkt 

 

PERSONALIA 
Geboorte datum: 10 augustus 1959 
Nederlandse nationaliteit 
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