
Congres 22 november 2018 

 

 

Voordracht Janneke Klijn en Ger Peeters als bestuurslid 

Aedes 

De kandidaatstellingscommissie (Marinus Kempe, Truus Sweringa en Karin van Dreven) 

draagt Janneke Klijn, directeur-bestuurder van Wold en Waard te Leek en Ger Peeters, 

directeur-bestuurder van Wonen Limburg te Roermond definitief voor als kandidaten voor 

het bestuur van Aedes. Indien gekozen volgt Janneke vanaf 22 november Elles Dost op, 

Ger Peeters volgt vanaf 16 mei 2019 Wim Hazeu op. 

Vier kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld. Op basis van de gesprekken met deze 

kandidaten komt de kandidaatstellingscommissie tot de voordracht van Janneke Klijn en 

Ger Peeters. De kandidaatstellingscommissie heeft bij de keuze gekeken naar de voor de 

vacature vastgestelde profielschets. In de voordracht heeft de commissie in haar 

afweging meegenomen dat Ger, bij benoeming, zijn collega-bestuurder van Wonen 

Limburg opvolgt. Naar het oordeel van de kandidaatstellingscommissie hebben beide 

personen kwaliteiten, die verbindend zijn voor al onze leden en onze doelgroepen. Zij 

combineren dat met een ervaren én  moderne kijk op de volkshuisvesting. Ook uit het 

oogpunt van governance en integriteit acht de commissie Janneke en Ger benoembaar. 

De commissie zal voorafgaand aan de besluitvorming de procedure en haar keuze nader 

toelichten.  

Janneke Klijn, woont in Loppersum. Sinds 1988 is Janneke 

actief in de corporatiesector. Sinds 2006 is zij directeur-

bestuurder bij Stichting Wold & Waard te Leek. Janneke heeft 

lange en brede ervaring in de volkshuisvesting en zij beschikt 

over een groot noordelijk netwerk. Een kenmerkende uitspraak 

van Janneke is: corporaties moeten zich voortdurend verbinden 

en samenwerken met – wisselende - andere organisaties om de 

opgave te kunnen vervullen. 

 

Ger Peeters, woont in Oisterwijk. Ger is sinds 2011 directeur-

bestuurder bij Wonen Limburg in Roermond. Ger heeft een brede 

bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur en maatschappelijk 

middenveld. Daarnaast is Ger de afgelopen jaren op diverse fronten 

binnen de sector actief geweest, zo was hij tot 2017 voorzitter van de 

Deelnemersraad WSW. Ger wil vanuit Aedes een bijdrage leveren aan 

de ontwikkeling en belangen van alle aangesloten leden. 

 

 

Het congres wordt gevraagd Janneke Klijn en Ger Peeters op 22 november 2018 te 

benoemen als bestuurslid van Aedes. 
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