PERSBERICHT – Den Haag, 28 Januari 2019

Wetenschappelijk directeur Janne Nijman treedt toe tot Raad van Toezicht PAX
Wetenschappelijk directeur en bestuurslid van het T.M.C. Asser Instituut Prof. dr. Janne E. Nijman en Prof.
dr. Tom Groot (hoogleraar Management Accounting aan de VU) zijn benoemd in de Raad van Toezicht van
vredesorganisatie PAX.
PAX werkt samen met partners en betrokken burgers aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld,
aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. PAX doet dit vanuit één
organisatie met één Raad van Toezicht en één directie. De organisatie stamt uit de vredesbewegingen Pax
Christi en de Stichting Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Groot is benoemd door de ledenraad van Pax Christi,
Nijman door het bestuur van het IKV.
Janne Nijman: “Ik ben zeer verheugd dat ik vanuit de Raad van Toezicht een bijdrage mag leveren aan het
belangrijke vredeswerk van PAX. Als jurist en wetenschappelijk directeur van het Asser Instituut - het
onderzoeksinstituut voor Europees en Internationaal recht in Den Haag – zie ik elke dag het belang van
(internationaal) recht en de rechten van de mens bij het streven naar vrede en veiligheid, mondiaal en lokaal.
Met mijn benoeming bij PAX wil ik mijn kennis en bestuurlijke ervaring graag inzetten op cruciale thema’s
als vrede en veiligheid, de bescherming van vluchtelingen en burgers in oorlogssituaties, ontwapening, killer
robots en de bestrijding van seksueel geweld.”
Tom Groot: “Ik ben zeer gemotiveerd om mij in te zetten voor het vredeswerk van PAX. Vanwege mijn
achtergrond als hoogleraar Management Accounting zal mijn bijdrage vooral op het terrein van het financiële
beleid en beheer van de organisatie liggen. Mijn motivatie reikt echter dieper: in een eerdere functie als
bilateraal deskundige van het ministerie van Buitenlandse Zaken heb ik in El Salvador gewerkt in een periode
dat dit land werd geteisterd door burgeroorlog. Ik heb van nabij meegemaakt hoe een oorlog mensen, gezinnen
en gemeenschappen verscheurt en hoe moeilijk het is om tot een vreedzame samenleving te komen die
duurzaam is. Gemeenschappen die voor deze uitdaging staan, zijn gebaat bij goede hulp en ondersteuning.”
Marieke de Wal, voorzitter van de Raad van Toezicht, is verheugd met de toetredingen. “Met Tom Groot en
Janne Nijman krijgt de Raad van Toezicht twee ervaren toezichthouders met veel expertise.”
Groot en Nijman komen in de Raad van Toezicht na het terugtreden van Carla Kuijpers-Groensmit en Sander
Smits van Oyen. De Wal: “De directie en de Raad van Toezicht zijn zeer dankbaar voor hun jarenlange inzet en
grote betrokkenheid bij onze vredesbeweging.”
PAX opereert onafhankelijk van politieke belangen en wordt gesteund door een brede groep betrokken
burgers, maatschappelijke organisaties en is verbonden aan zes kerkgenootschappen.
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