
 

 

 

PERSBERICHT 
 

 
Antwerpen, België – 30 juni 2022 – 8u30 (CET) 

 

 

 

1 

  

Colette Dierick en Conny Vandendriessche versterken de Raad van Bestuur van Xior 
 

 De benoemingen van Colette Dierick en Conny Vandendriessche werden goedgekeurd op de 
Algemene Vergadering van 19 mei 2022 en werden nu ook goedgekeurd door de FSMA, 
waardoor zij van start kunnen gaan.  

 Xior verwelkomt haar twee nieuwe topbestuurders, en is ervan overtuigd dat ze beiden de 
perfecte aanvulling zijn aan het huidige bestuursteam. 

 Conny Vandendriessche brengt een stevige dosis ondernemerschap met zich mee en zal het 
Europees groeiverhaal van Xior ondersteunen vanuit haar eigen hands-on kennis en ervaring als 
Europees succesonderneemster. Haar uitgebreide ervaring, in het bijzonder in het domein van 
Human Capital én het ondersteunen van diversiteit (als investeerder via We Are Jane), is een 
bijkomende troef voor de ESG inspanningen van Xior op dit vlak.  

 Na het vertrek van Leen van den Neste vervoegt met Colette Dierick opnieuw een zeer ervaren 
financieel profiel met kennis van vastgoedinvesteringen en –financiering, de Raad van Bestuur. 

 Bovendien neemt ook de diversiteit van de Raad van Bestuur toe, aangezien nu 3 op de 8 leden 
(37,5%) vrouw zijn. 

 Conny Vandendriesche wordt, samen met Marieke Bax en Christian Teunissen, ook lid van het 
Ethics & ESG comité, een nieuw opgericht comité van de Raad van Bestuur dat zich specifiek zal 
bezig houden met deze uitdagingen. Hiermee wordt de eerder aangekondigde acceleratie van 
ESG-inspanningen kracht bijgezet. 

 
Loopbaan Colette Dierick (niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder): 

 
Colette Dierick behaalde het diploma van burgerlijk ingenieur aan de UGent en startte na 
haar studies als management trainee bij ING, waar zij tot eind juni actief was als CEO en 
managing director van ING Luxembourg. Voorafgaand aan die functie was ze 
verantwoordelijk voor onder meer de Belgische Retail & Private Banking activiteiten, 
Digital Channels en Marketing voor ING Belgium en Record Bank. Ze is tevens bestuurder 
bij de genoteerde vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar Nextensa.  
 

Loopbaan Conny Vandendriessche (niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder): 
 

Conny Vandendriessche volgde opleidingen aan de Vlerick Business School, Guberna en 
Stanford. Zij is oprichter, en was gedurende ruime tijd CEO, van Accent Jobs dat intussen 
uitgroeide tot The House of HR, waar ze vandaag nog steeds actief is als bestuurder en 
lid van het ESG Comité. Mevrouw Vandendriessche richtte ook verschillende andere 
bedrijven op, zoals Stella P. (een bedrijf gespecialiseerd in de samenstelling van raden 
van bestuur en adviesorganen) en We Are Jane (een investeringsfonds specifiek gericht 
op bedrijven geleid door vrouwen). Zij heeft onder meer bestuursmandaten in Ardo NV 
en JBC NV. In 2019 was ze de winnaar van de Vlerick Enterprising Leader Award.   

 
 
Xior verwelkomt Colette Dierick en Conny Vandendriessche  

als nieuwe bestuurders 
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Colette Dierick en Conny Vandendriessche zetelen in de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar en 
zijn eveneens lid van het Auditcomité en het Benoemings –en Renumeratiecomité van Xior. Conny zetelt 
ook in het Ethics & ESG comité van Xior.  
 
Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur 
 

Wilfried Neven Voorzitter Raad van Bestuur  
Colette Dierick Onafhankelijk bestuurder 
Conny Vandendriessche  Onafhankelijk bestuurder 
Joost Uwents Onafhankelijk bestuurder 
Marieke Bax Onafhankelijk bestuurder 
Wouter De Maeseneire Onafhankelijk bestuurder 
Christian Teunissen Uitvoerend bestuurder (CEO) 
Frederik Snauwaert  Uitvoerend bestuurder (CFO) 

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met: 
 
Xior Student Housing NV 
Frankrijklei 64-68 
2000 Antwerpen 
www.xior.be  

 
Christian Teunissen, CEO  
Frederik Snauwaert, CFO  
info@xior.be 
T +32 3 257 04 89 
 

 
Xior Investor Relations 
Sandra Aznar 
Head of Investor Relations 
ir@xior.be 
T +32 3 257 04 89  

 
 
 
 
 

 
Over Xior Student Housing  

 

 

Xior Student Housing NV is de eerste Belgische openbare GVV, gespecialiseerd in het segment van de studentenhuisvesting in België, 
Nederland, Spanje en Portugal. Binnen dit vastgoedsegment biedt Xior Student Housing een variëteit aan panden aan, gaande van 

kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, kamers met eigen sanitair tot volledig uitgeruste studio's. Xior Student Housing 
bouwt reeds sinds 2007 als eigenaar en exploitant aan kwalitatieve en betrouwbare studentenhuizen voor studenten op zoek naar 
een plek waar ze in ideale omstandigheden kunnen studeren, wonen en leven. Een kot met net dat beetje meer, waar elke student 

zich onmiddellijk thuis voelt.  
 
Xior Student Housing is sedert 24 november 2015 vergund als openbare GVV naar Belgisch recht. De aandelen van Xior Student 

Housing zijn sedert 11 december 2015 genoteerd op Euronext Brussels (XIOR). Op datum van 31 maart 2022, stelt Xior Student 
Housing een vastgoedportefeuille ter beschikking ter waarde van ca. EUR 2,01 miljard. Meer informatie is beschikbaar op 
www.xior.be.  

 
Xior Student Housing NV, Openbare GVV naar Belgisch recht (BE-REIT)  
Frankrijkei 64-68, 2000 Antwerpen  

BE 0547.972.794 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 

 

http://www.xior.be/
https://www.linkedin.com/company/xior-student-housing
https://twitter.com/xiorstudent
https://www.instagram.com/xiorstudenthousing/
https://www.facebook.com/xiorstudenthousing
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Disclaimer 
 

 
Dit persbericht bevat vooruitziende informatie, voorspellingen, overtuigingen, opinies en ramingen gemaakt door Xior, met 

betrekking tot de verwachte toekomstige prestatie van Xior en van de markt waarin zij actief is (‘vooruitziende verklaringen’). Door 
hun aard impliceren vooruitziende verklaringen inherente risico’s, onzekerheden en veronderstellingen, zowel algemeen als 
specifiek, die gegrond leken op het moment dat ze werden gemaakt, maar die uiteindelijk wel of niet accuraat kunnen blijken en 

het risico bestaat dat de vooruitziende verklaringen niet zullen worden bereikt. Sommige gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen 
en kunnen afhangen van factoren waarop Xior geen vat heeft. Bovendien gelden de vooruitziende verklaringen enkel op de datum 
van dit persbericht. Verklaringen in dit persbericht die gaan over voorbije trends of activiteiten, mogen niet worden beschouwd als 

een voorstelling dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen blijven duren. Noch Xior, noch diens vertegenwoordigers, 
functionarissen of adviseurs, garanderen dat de parameters waarop de vooruitziende verklaringen zijn gebaseerd, vrij zijn van 
fouten, en niemand van hen kan voorstellen, garanderen of voorspellen dat de resultaten die door een dergelijke vooruitziende 

verklaring worden verwacht, daadwerkelijk worden bereikt. De werkelijke winsten, de financiële situatie, de prestatie of de 
resultaten van Xior kunnen bijgevolg aanzienlijk verschillen van de informatie vooropgesteld in of geïmpliceerd door vooruitziende 
verklaringen. Xior wijst nadrukkelijk elke verplichting of waarborg af om vooruitziende verklaringen publiekelijk te actualiseren of 

te herzien, tenzij wettelijk vereist Dit persbericht werd opgesteld in het Nederlands en vertaald naar het Engels en Frans. In het 
geval van tegenstrijdigheden zal de Nederlandse versie primeren. 


