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Functie 
senior adviseur 
 
Expertises 
Project- en proces-  
management,  
ketenregie, fondsenwerving 
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Contact 
zierleyn@org-id.org 
06 5770 8160 
Linkedin: www.linke-
din.com/in/andreazierleyn/  
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Profiel 
Als ervaren project- en procesmanager op strategisch niveau 
zet ik mij in voor organisaties die het verschil maken voor 
mens en natuur. Als verbindend leider op het gebied van in-
novatie, gebiedsontwikkeling en duurzaamheid weet ik par-
tijen bij elkaar te brengen. Met mijn brede ervaring help ik 
organisaties kritisch naar strategie, visie en het verdienmo-
del te kijken en zo toekomstbestendig te worden. Ook ben ik 
thuis in vakgebieden als fondsenwerving, communicatie en 
vrijwilligersmanagement. Het bereiken van resultaat voor de 
organisatie staat altijd centraal. 
 
Ervaring 
2018 - heden ORG-ID BV Organisatie- en beleidsont-
wikkeling, senior-adviseur en geassocieerd partner  
Opdrachten op het vlak van transities, project- en procesma-
nagement, innovaties, fondsenwerving en communicatie. 
Opdrachtgevers zijn overheden en goede doelen organisa-
ties, zoals de Provincie Zuid-Holland, Ministerie van BZK, 
RVO, het Nederlandse Rode Kruis en Natuur en Milieuorgani-
saties. Recente opdrachten: 

- Wonen in Lisdodde – ketenregie voor een natuurlijk 
bouwmateriaal van lisdodde (2019-2020) 
http://www.org-id.org/ORG-ID-projecten/wonen-in-
lisdodde-persbericht/  

- Project Sleutelspelers: plan van aanpak voor het team 
Energie& Ruimte van het Ministerie van BZK. Wat is 
een structurele aanpak voor BZK om met de sleutel-
spelers op het gebied van energie & ruimte gezamen-
lijke ambities te realiseren? 
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- Boven het maaiveld - energietransitie in het veen-
weide gebied. Hoe kan de energietransitie een bij-
drage leveren aan een nieuw perspectief voor de pro-
blematiek in het veenweidegebied?  

- Nederlandse Rode Kruis – projectleider transitie soci-
ale hulp: per 1 januari 2020 moesten 7500 vrijwil-
ligers sociale hulp-activiteiten overdragen aan andere 
organisaties.  

 
2016-2018 zelfstandig adviseur (fulltime) 
Opdrachtgevers: Energiecoöperatie 11duurzaam: coördina-
tor Centrum voor Duurzaamheid De Knop; Gebiedscoöpera-
tie Rivierenland: projectleider ontwikkeling Gebiedsfonds; 
Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen: branding traject, 
schrijven Business Plan, communicatiestrategie ontwikkelen 
en uitwerken. Charistar: relatiemanager, coach en trainer 
binnen programma Wijzer Werven = begeleidingstraject voor 
Culturele Instellingen op het gebied van financiering, derde 
geldstromen, doorlichten business model. Business Model 
Canvas, training Friends and fundraisingskills, coaching op 
maat.  
 
2015 - 2016 Staatsbosbeheer – Stichting Buitenfonds, 
directeur (fulltime) 
Opzetten en uitbouwen van een onafhankelijke stichting die 
projecten in de natuur van Staatsbosbeheer financiert. Re-
sultaten: 
• Startteam aangenomen en ingewerkt, infrastructuur en 

website gereed. 
• Analyse en vormgeving van projecten binnen Staatsbos-

beheer die geschikt zijn voor externe financiering. 
• Toezegging voor 3 corporate partnership. 
• €75.000 aan donaties via projecten op crowdfunding site.   

 
2010 - 2015 Milieudefensie, Manager Fondsenwerving, 
Communicatie en Achterban (fulltime) 
Sturing naar efficiënte en gezonde organisatie. Leiding aan 5 
teams en 35 medewerkers. Resultaten: 
• Reorganisatie (bezuiniging in 2010) en herstructurering 

gehele organisatie, nieuw beleidsplan 
• Positioneringstraject met introductie nieuwe huisstijl, logo, 

pay-off 
• Stijging van 47% eigen fondsenwerving in 5 jaar: van € 

3,0 milj. naar €4,4 milj. 
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• Achterban strategie herzien en opgenomen in Algemeen 
Beleidsplan 2016-2020. 

• Programmamanagement project A15: conflictbemiddeling 
en verdere sturing naar effectief en efficiënte project-
teams, ism Natuur& Milieu. 

 
2006 – 2009 Nederlandse Rode Kruis (NRK), diverse 
functies, laatste Hoofd Sociale Hulp (fulltime) 
Leiding beleidsafdeling van 8 mensen op Verenigingskantoor. 
Verantwoordelijk voor werkprocessen, beleids- en werkplan-
nen en begroting. Externe representatie NRK, ook in media. 
Resultaten: 
• Ontwikkeling en uitrol van cursus Vrienden Maken, ism 

ParnassioBavo, later uitgebreid met impactmeting. 
• Totstandkoming van de Nationale Coalitie tegen een-

zaamheid ‘Erbij’. 
• MVO-projecten opgezet met onder meer Ordina, KPMG 
• Vertegenwoordiging van Nederlandse Rode Kruis en sec-

tor informele zorg bij totstandkoming van Nationale Hit-
teplan (zomer 2007) 

 
2005-2006 Red Cross/Red Crescent Climate Centre, 
campagneleider (24 uur) 
‘Strandcampagne’: bewustwording van de gevolgen van op-
warming van de aarde. Resultaten: financiering en uitvoe-
ring campagne. 
 
1992 – 2008 Freelance musicus, zowel docerend als 
uitvoerend (fulltime) 
o.a. Rotterdams Philharmonisch Orkest, Radio Filharmonisch 
Orkest, Brabants Orkest, Trio Kassandra, Bonnard Trio, Bo-
reas Ensemble. 
 
Opleiding 
2018  Energiecoach bij Energieloket Het nieuwe wo-

nen Rivierenland 
2018   Art of Participatory Leadership 
2015   Mediatraining 
2013  Bureau Zuidema: Inzicht in invloed 
2011 Management Development Traject Milieudefen-

sie 
2008 Cap Gemini Academy: Prince 2 foundation 
2008  Middle Management (ISBW) 
2007 Managementwetenschappen OU: Organisatie & 

Management, Politicologie 
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2001 - 2007 Milieu- & Natuurwetenschappen Open Universi-
teit (OU), milieubeleid 

1989 - 1992 Koninklijk Conservatorium Den Haag, Uitvoe-
rend Musicus (klarinet) 

1984 - 1989 Utrechts Conservatorium, Docerend Musicus 
(klarinet) 

 
Overige 
2019 -         Fractievoorzitter GroenLinks West Betuwe,  
2017 - 2018 Bestuurslid Gebiedscoöperatie Rivierenland  
2004 - 2005 Vrijwilliger bij het Rode Kruis Klimaatcentrum 
2001 - 2007 (Media) voorlichter bij Greenpeace 
 


