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Opleidingen
2010-2011

Universiteit van Nijmegen, ABK, level 2 Train de trainer ‘Framework for Strategic Sustainable Development’
(The Natural Step).

2009-2010

Nyenrode Business Universiteit, CSR in Action!, opleiding over het effectief implementeren van CSR

2008

Universiteit van Nijmegen, ABK, level 1 Train de trainer ‘Framework for Strategic Sustainable Development’
(The Natural Step)

2007

Universiteit van Nijmegen, ABK, Postdoctorale leergang Verantwoord Ondernemen
Specialisatie: De business case van MVO

1990-1997

1997

Vrije Universiteit, Amsterdam, Bedrijfskundige Economie
Specialisatie: Organisatie & Leiding, Marketing en Logistiek
Afgestudeerd op het vakgebied van Organisatie & Leiding, ‘Organisatie van kwaliteitszorg in de detailhandel’
Vrije Universiteit, Amsterdam, Cursus ‘Oriëntatie op het beroep van leraar’
Stage: Hermann Wesselink College, Amstelveen

1990-1992

Sweelinck Conservatorium, Amsterdam, Vooropleiding Dwarsfluit

1984-1990

Stedelijk Gymnasium, Breda
Lyceum De Grundel, Hengelo, Gymnasium ß-diploma
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Frans, Latijn, Wiskunde B, Natuurkunde en Economie I
Aanvullende trainingen
Persoonlijke effectiviteit
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Leerkring over leiderschap in duurzame
ontwikkeling (2006)
Frainer – faciliteren van workshops – training
voor gevorderden (2006)
All Aboard training - Consulting Services (2004)
Onboarding en Consulting Skills training (2004)
Faciliteren van workshops (2002)
Basistraining Leidinggeven (2001)
Projectleiding 1 (2001)
Persoonlijke Effectiviteit (2001)
Conflicthantering (2000)
Krauthammer – diverse trainingen (1998)

Inhoudelijke trainingen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Soil, Soul & Society: training voor duurzaamheids
professionals (Spring College, 2013)
EMAS Easy (2009)
Business Case (2003)
Basiscursus Veranderingsmanagement (2003)
Inleiding logistiek (NVLM) (2001) – diploma
Voorraadbeheer (NVLM) (2001) – diploma
Diverse trainingen op het gebied van ERPsystemen (2000-2002)
Business Objects IS (2000)
Functioneel ontwerp (2000)
SAP Retail Informatie Systeem (1998)

Curriculum Vitae
Werkervaring
2008-heden The Sustainability Company (oprichter)
Verduurzaamster
MVO advies-/interimopdrachten voor SNS REAAL (2012-2014) en Teijin Aramid (2008-2011)
Ontwikkeling MVO visie en strategie, draagvlak creëren, implementatie beleid, MVO KPI's,
risicomanagement, duurzaam inkopen, externe duurzaamheidsratings, in- en externe MVO
communicatie, Stakeholder engagement, Materialiteitsanalyse, geïntegreerde jaarverslagen,
duurzaamheidsverslagen, GRI, Transparantiebenchmark, auditing, Faciliteren intern MVO
ambassadeursnetwerk, Carbon Footprint
Initiatiefnemer Platform ‘MVO doe je zo’ (2010-2012)
Ambitie van dit platform was een platform te ontwikkelen voor MKB bedrijven en gemeenten om op een
pragmatische manier met duurzaamheid aan de slag te gaan. Laten zien dat je zonder drempels aan
duurzaamheid kunt werken en dat het rendabel is om dat te doen. De benodigde investeringen om dit
platform tot een succes te maken, konden door de economische situatie helaas niet gevonden worden.
Hoofd Financiële Administratie en coach bij Twinny Load (sociale werkplaats, 2008-2010)
Workshops en gastlessen voor Ecoval Dairy Trade, ABN AMRO, Nyenrode Universiteit, Schouten en
Nelissen University, CSR chicks netwerk en kinderen van het basisonderwijs (groep 4 t/m 8)
Presentaties en artikelen, zie website
2007-2008

KPMG Business Advisory Services BV
Adviseur op het gebied van bedrijfsvoeringsvraagstukken
Hoofd Financiële Administratie bij Twinny Load BV i.o.
Procesbegeleiding samenwerking ROCvA en ROCF op het gebied van Facility Management
Adviseur duurzaamheidsprojecten (Scholen voor Duurzaamheid, Codename Future en MEC Nijmegen)
Adviseur inrichting Financiële Organisatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Procesbegeleiding kwaliteitsverbetering ROC Midden Nederland

2003-2007 Capgemini Nederland BV
Management consultant bij Consulting Services, afdeling Leadership, Transformation and Change
Werkzaam op het gebied van verandermanagement en waardecreatie.
Projectleider, facilitator en ontwikkelaar van MD programma voor managers van Capgemini (intern)
Projectleider Business Case in RFID (Radio Frequency Identification Tag)-project voor AMC ziekenhuis
Change en Communicatiemanager Europese SAP-implementatie bij Astellas
Projectleider implementatie Visual Retailing bij Brova Groep
Projectleider Business Case voor logistiek optimalisatievraagstuk voor Kon. Van Zanten Flowerbulbs
Adviseur Business Case bij centralisatie Recruitmentactiviteiten Capgemini (intern)
PMO en Projectleider Externe Communicatie in klantovernameproject bij Vitens
PMO en adviseur Verandermanagement bij centralisatie Financiële organisatie voor Deli XL
Naast bovengenoemde projecten de drijvende kracht geweest achter het bewustwordingsproces binnen de
organisatie op het gebied van MVO: o.a. oprichting en begeleiding van een sectoroverschrijdend
samenwerkingsverband, ontwikkeling en onderhoud van eigen intranetsite over MVO, project geleid om
wagenpark te verschonen waarover gepubliceerd is in kranten, op radio en televisie.
1999-2003 Capgemini Nederland BV
Retail- en pakketconsultant bij Technology Services
Als business consultant en projectleider zowel nationaal als internationaal werkzaam geweest in de
retailbranche op het gebied van automatisering en procesoptimalisatie. De werkzaamheden in deze periode
concentreren zich op het definiëren en implementeren van management informatie, het leiden van
pakketselecties, het optimaliseren van organisatieprocessen en de implementatie van ERP pakketten.
Retail technology consultant Best Practices voor Ahold USA in Boston, Philadelphia en Washington
Staffing coördinator in Sales project bij Capgemini
PMO bij PDM (Product Data Management)-implementatie adidas-Salomon, Duitsland
Senior pakketconsultant voorbereiding ERP-implementatie Bruna
Bidmanager en Projectleider pakketselectie ERP-systeem Intratuin
Teamleider en Functioneel Ontwerp Management Informatie ERP-implementatie Blokker
Teamleider en Functioneel Ontwerp Management Informatie ERP-implementatie WE Europe

Curriculum Vitae
1998-1999

Vendex KBB Speciaalzaken Groep
Projectleider SAP Retail Informatie Systeem
Als teamleider verantwoordelijk voor de inrichting van het SAP Retail Informatie Systeem voor vijf
werkmaatschappijen (Hunkemöller, Kreymborg, Kien, Perry Sport en Dixons). Werkzaamheden bestonden uit
het aansturen van teamleden, faciliteren van workshops, begeleiden van de organisaties in de acceptatie van
financiële begrippen en ontwikkelde management informatie, en trainen van medewerkers uit alle geledingen
van de organisatie. Inspanningen hebben geleid tot het in gebruik nemen van het Retail Informatie Systeem,
waardoor de bestaande informatievoorziening werd vervangen en uniform gemaakt over de
werkmaatschappijen heen.

1996-1997

Hunkemöller
Stagiair afdeling Filialenhelpdesk
Merchandiser
Ondersteuning verleend aan het opzetten van een filialenhelpdesk voor Hunkemöller in de Benelux en
Duitsland, dat onder andere geleid heeft tot een verbetering in de aanlevering van het basisassortiment. Als
merchandiser verantwoordelijk voor de goederenstroom van het distributiecentrum naar de filialen. Na deze
werkzaamheden intern overgestapt naar de hierboven beschreven SAP implementatie.
Taalbeheersing

Nederlands
Engels

Spreken
Moedertaal
Goed

Lezen
Moedertaal
Goed

Schrijven
Moedertaal
Goed

Muziek als belangrijkste nevenactiviteit
2013-2014

Klassiek muziekonderwijs aan kinderen (basisschool groep 5 t/m 8)

2009-heden

Orkestmanager en fluitist
Initiatiefnemer en orkestmanager van het ‘Rijnstad Begeleidingsorkest’ (RBO), Arnhem. Reeds verzorgde
producties: 'Decemberlichtjes' (2013), Nederlandse première van de musical 'A Christmas Carol' (2011) en
een reprise tijdens het Charles Dickens festival Deventer (2012), musicalvoorstelling met o.a. 'Trial by Jury'
van Gilbert en Sullivan (2010), cd-opname (2010) en benefietconcert voor Unicef (2009).

1991-heden

Fluitist van diverse orkesten (semi-professioneel)
VU orkest, VU kamerorkest, Nederland Studenten Kamer Orkest (NESKO), UvA orkest J.Pzn Sweelinck,
Symfonie Orkest Nijmegen, Rijnstad Begeleidingsorkest en diverse ensembles.

2001

Secretaris van Stichting MIXT
Bestuursrol bij MIXT die als doelstelling had ’het bevorderen van interactie tussen allochtone en autochtone
jongeren in de leeftijd 12 tot 20 jaar d.m.v. muziek’. MIXT organiseerde o.a. het Racism Beat It Festival.

1997-1999

Voorzitter van het UvA orkest J.Pzn Sweelinck
Tijdens deze periode bestond het orkest 120 jaar. Om die reden zijn we met 100 musici op tournee geweest
naar Finland en Rusland. Na beëindiging voorzitterschap adviesfunctie vervuld in Orkestraad.

1994-1996

Acquisiteur en Perschef Nederlands Studenten Kamer Orkest (NESKO)
Na een faillissementsperiode van dit orkest, lid geworden van het nieuwe bestuur. Hiermee bijgedragen aan
de herpositionering van dit orkest in de Nederlandse amateurmuziekwereld.
Referenties

2013

"Judy weet MVO te combineren met resultaatgerichtheid en uitstekende vaardigheden op het gebied van
projectmanagement. Ze brengt expertise in waar je concreet wat aan hebt, is bevlogen en enthousiast. Dat
werkt aanstekelijk en zorgt voor een prettige samenwerking."
Elvira Kas, HR Strategy Consultant SNS REAAL, werkte direct samen met Judy

2011

"Judy is a very enthusiastic and a strongly result-oriented person with a great passion for sustainability. She
has been very instrumental in the change-process to make our organization (Teijin Aramid) more
sustainability-oriented. She is an excellent professional who successfully managed the process of writing and
publishing our valued CSR reports during the past couple of years.
Marcel Werner, manager CSR/QHSE/TRM, klant van Judy
Meer referenties beschikbaar op mijn LinkedIn-profiel.

