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BIJLAGE 2: ACHTERGROND LIJSTTREKKER EN KANDIDAAT WETHOUDER

Jannes Berghout
Sinds 2015 is Jannes Berghout raadslid voor de PCW in Waddinxveen. Daarvoor was hij
fractievertegenwoordiger. Sinds oktober 2020 is hij fractievoorzitter van de PCW. In de fractie houdt hij zich
onder andere bezig met het sociaal domein, bestuur en middelen en veiligheid. Zorg voor de kwetsbare
inwoners en het oog hebben voor de groei van Waddinxveen, met alle vraagstukken die daarbij komen
kijken (wonen, infrastructuur, duurzaamheid, voorzieningenniveau) zijn voor Jannes belangrijke drijfveren
om zich in te zetten voor de gemeentelijke politiek.

In het dagelijks leven is Jannes Berghout directeur bestuurder van een school in het primair onderwijs,

Management van Publieke Vraagstukken (universiteit Utrecht) af te ronden.

Jannes is geboren en getogen in Waddinxveen, heeft na zijn trouwen een jaar in Alphen aan den Rijn
gewoond, maar is daarna weer teruggekeerd naar Waddinxveen. Jannes is getrouwd en heeft drie kinderen,
twee meisjes en een zoon.

Albert Kerssies
Sinds 2018 is Albert Kerssies raadslid voor de PCW in Waddinxveen. In de fractie houdt hij zich onder andere
bezig met wonen, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en economie. Rentmeesterschap en oog voor de
medemens die het moeilijk heeft zijn voor Albert belangrijke motieven om zich hiervoor, zowel in zijn werk
als in de  gemeentelijke politiek, in te zetten.

In het dagelijks leven is Albert directeur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
(VTW) en houdt hij zich bezig met de ondersteuning van Raden van Commissarissen van woningcorporaties.
Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Profila Zorggroep. Een evangelische
zorginstelling.

Hij is begonnen als wetenschappelijk onderzoeker gewasbescherming in de sierteelt, op het Proefstation
voor de Bloemisterij in Aalsmeer. Vervolgens manager geworden van een groep onderzoekers in de
glastuinbouw in Naaldwijk en Aalsmeer. Daarna manager bij een agentschap van het ministerie van
Economische Zaken, het toenmalige SenterNovem, op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde
omgeving. En nu directeur van de VTW.

Albert is maatschappelijke betrokken en heeft oog voor de medemens, zeker de medemens die het moeilijk
heeft. Dit is voor hem een belangrijke reden om in de politiek te gaan.

Albert is geboren en getogen in Den Helder en via Wageningen, Houten, Aalsmeer en Hoofddorp in
Waddinxveen terecht gekomen. Hij woont sinds 2001 in Waddinxveen, eerst in Noord en nu in Zuid.
Albert is lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Kruiskerk in het Sleutelkwartier.
Hij is getrouwd en heeft twee dochters.


