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Over Judy Braam
Mijn naam is Judy Braam. U vindt in mij een veelzijdig, verbindend, vernieuwend en resultaatgericht persoon.
Open minded, inspirerend met brede ervaring in bestuurlijke, strategische en toezichthoudende omgevingen, in
zowel profit als non-profit organisaties.
Vanuit La Zarza werk ik dagelijks aan waardegericht bestuur & toezicht, toekomstbestendige dienstverlening en
organisaties, die bijdragen aan een vitale en inclusie gerichte samenleving. 'La Zarza' betekent ‘Braam’ in het Spaans. In
verschillende rollen draag ik bij aan het creëren van heldere, gemeenschappelijke context waardoor bestuur, organisatie
en raden van toezicht bij (ouderen)zorg-, welzijn-, woningcorporaties en educatieve organisaties succesvol kunnen zijn.
Succesvol in het verantwoord waarmaken van de maatschappelijke opgave in een kantelende samenleving, in het worden
van een maatschappelijke onderneming waarbij de waarde voor de eindgebruikers en medewerkers centraal staat en in
het toepassen van de principes van Good Governance. Het willen reflecteren, continu leren en verbeteren zijn belangrijke
voorwaarden om toekomstbestendig te blijven.
Mijn loopbaan in het kort: in het verleden heb ik o.a. meerdere eindverantwoordelijke managementfuncties in het
bedrijfsleven vervuld. In 2007 ben ik vanuit mijn sociaal hart overgestapt naar het maatschappelijke middenveld en werk
ik sindsdien in het bestuurlijk speelveld van wonen zorg welzijn. Vanaf 2016 vanuit mijn eigen bedrijf La Zarza. Daarnaast
vervul ik op eigentijdse wijze drie toezichthoudende rollen bij organisaties ‘die actief in de wijk zijn’ (ouderzorgorganisatie,
woningcorporatie en kinderopvangorganisatie).

Ervaring
2016 – heden

La Zarza | wonen zorg welzijn educatie

2017 – heden

Stichting Zorgcentra Rivierenland

Directeur La Zarza | klankbord & adviseur &
facilitator & interim voor boardrooms
Lid RvT

2015 – heden

Stichting Ludens

Lid RvT

2014 – heden

Stichting deltaWonen

Vicevoorzitter RvC

2007 – 2015

Bureau de Bont

Managing Consultant boardrooms (in wonenzorg-welzijn-bouw-vastgoed)

2000 – 2007

GTI nv

Diverse eindverantwoordelijke management
functies

Scholing
2014 – heden NVTZ, NVTK-VTOI, VTW, andere aanbieders

diverse workshops, regiobijeenkomsten en congressen

2005 – heden Actiz - Aedes - andere aanbieders

diverse workshops, congressen

2015 – 2016

Deloitte Executive Academy

leergang voor bestuurders & commissarissen in de
Publieke Sector

2001 -2002

TSM Business School ism GTI nv

Management Development traject

1986 – 1992

Industrieel Ontwerpen (TU)

Mix van bedrijfskunde, innovatie,
organisatieontwikkeling, waarbij de waarde voor
eindgebruiker / consument centraal staat in het
ontwikkelen van producten, diensten en organisaties;
met de optimale balans tussen belangen van
eindgebruikers, maatschappij, organisatie, omgeving en
financiën.

Methodiek
De eigentijdse zelfevaluaties van La Zarza zijn op maat gemaakt en opgezet vanuit de Appreciative Inquiry
gedachte. Het uitgangspunt daarvan is dat een systeem zich positief ontwikkelt zodra mensen vanuit waarderend
perspectief gezamenlijk gaan “onderzoeken” wat er werkt en wat de behoefte is voor de toekomst. Vanuit verschillende
perspectieven en de principes van Good Governance gaan de deelnemers aan de zelfevaluaties beter zicht krijgen op de
huidige beleefde en doorleefde werkelijkheden. Zodanig, dat zij nadien samen verder kunnen in de richting die ze de
moeite waard vinden. De zelfevaluatie vindt plaats aan de hand van één of twee hoofdvraagstukken / een thema dat door
de RvT wordt vastgesteld. Er worden in relatie tot deze vraagstukken individuele intakes afgenomen. De zelfevaluatie kan
alleen met RvT maar ook (deels) samen met bestuur plaatsvinden. Zie ook: https://la-zarza.nl/diensten/team/

Tarief
De zelfevaluaties van La Zarza zijn op maat gemaakt. De investering varieert tussen € 1.500,- en € 5.000,- . Deze bedragen
zijn exclusief BTW en eventuele locatiekosten. De investering is afhankelijk van uw vraagstelling/situatie, duur van de
sessie, wel/geen intake, soort intake, aantal deelnemers, gewenste telefonische/fysieke voorbesprekingen, de
geografische locatie en al dan geen verslaglegging.

Referenties
2017

Trema zorg -

welzijn & kinderopvang

2017

De Eerste Stap

kinderopvang

2017

Attent Zorg en Behandeling

zorg – welzijn

2017

Diagnostiek Brabant

zorg – welzijn

2017

Woondiensten Aarwoude

woningcorporatie

2017

Acantus

woningcorporatie

