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Jaap Gillis
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 verwonder-
lijk 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 marktpar-
tijen in de verschillende landen uitdagen om het op het gebied van duur-
zaamheid beter te doen.’

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

Naam: Jaap Gillis

Functie: Chief Operating Officer Redevco

Loopbaan: Gillis begon bij ING Real Estate 

Development en was daarna lid van de raad 

van bestuur van Multi Development/AM. 

Nevenfuncties: Gillis was drie jaar lid 

- waarvan een deel als voorzitter - van 

de Europese Board van de International 

Council of Shopping Centers (ICSC). 

Daarnaast was hij vice-voorzitter van het 

bestuur van het Nederlandse Urban Land 

Institute, lid van het Royal Institute of 

Chartered Surveyors (RICS), lid van de 

Nederlandse Raad van Winkelcentra en 

docent aan de Amsterdam School of Real 

Estate. Verder is hij voorzitter van de Dutch 

Green Building Council en mede-initia-

tiefnemer van International Sustainability 

Alliance (ISA). 

Opleiding: Gillis studeerde business admi-

nistration aan Insead, waar hij zowel een 

BBA als een MBA behaalde. 

Bijzonder: De abonnees van Vastgoedmarkt 

kozen Gillis tot Vastgoedman van het jaar 

2007.

De vastgoedcarrière van Jaap Gillis 
voerde hem van ING Real Estate 
Development – waar hij samen met 
Jaap Blokhuis een van de ‘angry 
young man’ was met een ambitie om 
ooit Jan Doets op te volgen – via Multi 
Development en het beursgenoteerde 
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