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ACHTERGROND INTERVIEW

Jaap Gillis: ‘ISA wil de grootste onafhankelijke database in de wereld opzetten voor duurzaam vastgoed.’

MARKT / FONDSEN / DUURZAAMHEID

Jaap Gillis
‘Benchmarken op duurzaam vastgoed is toekomst’
Jaap Gillis, COO bij het private vastgoedfonds Redevco, is een gedreven
en breed gewaardeerde vastgoedman, die ook internationaal zijn stempel
heeft gedrukt op vastgoedtrends en -ontwikkelingen. Door die langdurige
betrokkenheid bij het wel en wee van de branche is het niet verwonderlijk dat hij – samen met John Pike – initiatiefnemer was van de
International Sustainability Alliance (ISA). Dit initiatief werd onder grote
belangstelling gepresenteerd tijdens de Expo Real 2010 in München.
Gillis: ‘Met onze benchmark duurzaamheidsdatabase willen we marktpartijen in de verschillende landen uitdagen om het op het gebied van duurzaamheid beter te doen.’
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