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Redevco lanceert NextGen board om te betrekken bij het 

maken van een maatschappelijk verantwoorde en 

toekomstbestendige strategie 

 
Amsterdam, november 30, 2021 - Redevco, een van de grootste particuliere 
vastgoedbeleggingsmanagers in Europa, heeft een NextGen board opgericht. Hierin zitten acht 
leden die verschillende functies binnen Redevco bekleden en de zes Europese kantoren 
vertegenwoordigen. De opdracht van NextGen is om de raad van bestuur van Redevco een 
frisse kijk op de visie, missie, strategie en cultuur van het bedrijf te bieden. 
 
Als vermogensbeheerder gericht op stedelijk vastgoed wil Redevco bijdragen aan de 
verduurzaming en leefbaarheid van Europese steden. Onze stedelijke omgeving verandert snel en 
moet gezonder en duurzamer worden voor het welzijn van zowel mens als planeet. Dit is met 
name relevant voor de jongere generatie: daarom zal de NextGen board een belangrijke rol 
spelen om het bedrijf te helpen om zijn bijdrage aan bovengenoemde transitie te leveren. 
 
Andrew Vaughan, Chief Executive Officer Redevco: “NextGen biedt een platform voor het jonge 
talent van ons bedrijf. We hebben acht personen uit verschillende functies, culturen en locaties 
uitgenodigd om met nieuwe ideeën en perspectieven te komen om ons bedrijf nu en in de 
komende decennia sterker te maken. Als bestuur willen we uitgedaagd worden door onze 
jongere medewerkers, die creatieve oplossingen bedenken, minder traditionele opvattingen 
hebben en hun persoonlijke, relevante ervaringen delen. Onze NextGen board vertegenwoordigt 
de stem van de toekomst van Redevco.” 
 
Emma Taylor, Compliance and Governance Manager in Londen, is voorzitter van NextGen, 
waarvan de leden allemaal jonger zijn dan 35 jaar. De andere leden zijn: 
 

• Robin Visser, Corporate Communications Manager (Amsterdam) 
▪ Ángel González, Project Manager (Madrid) 
▪ Sören Bockem-Rozendaal, Business Controller (Düsseldorf) 
▪ Benoît van Haare Hermeijer, Transaction Manager (Brussel) 
▪ Olivia de Potter Development Manager (Brussel) 
▪ Wassila Falih, Business Controler (Parijs) 
▪ Gemma Barklie, Management Assistant (Londen) 

Emma Taylor, voorzitter van de NextGen board: “Jongeren spelen een belangrijke rol in de 
toekomst van Redevco. Gekozen worden als lid van de NextGen board biedt een geweldige 
kans om te leren en te ontwikkelen, terwijl wij ook werken aan belangrijke strategische 
onderwerpen die cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van ons bedrijf. Een van onze doelen 
is om samen te werken met ons senior management, met name de Redevco Board, om een 
bedrijfscultuur te ontwikkelen waarin verschillende nationaliteiten en sociale groepen zich kunnen 
herkennen, onder andere als erkenning voor de waarde die diversiteit en openheid geven aan 
organisaties zoals de onze.” 
 
De belangrijkste verantwoordelijkheden van NextGen omvatten innovatie en het genereren en 
van ideeën, adviesgeven en gedelegeerde besluitvorming. De leden van de NextGen board 
rapporteren allemaal aan het bestuur van Redevco. 

Informatie over de NextGen board is te vinden op www.redevco.com. 

 

http://www.redevco.com/


      

 

PERSBERICHT 
 

Over Redevco: 

Redevco, onderdeel van COFRA Holding AG, is een vastgoedinvesteerder met de blik gericht op de levendigste 
plaatsen van Europa. Als partner in stedelijk vastgoed investeren we met het oog op de toekomst in gebouwen op 
dynamische stedelijke locaties waar mensen willen wonen, werken en ontspannen. Onze gespecialiseerde 
investeringsstrategieën, lokale kennis en de omvang van ons pan-Europese platform stellen ons in staat om waarde 
te creëren voor zowel investeerders in als bewoners van onze panden. Onze uiterst ervaren professionals kopen, 
ontwikkelen, verhuren en beheren eigendommen. Daarbij zien ze erop toe dat de portfolio's optimaal 
tegemoetkomen aan de behoeften van onze klanten. Wij geloven in lange termijn investeringen waarbij kwaliteit en 
duurzaamheid centraal staan. We beheren 280 objecten met een totale waarde van ongeveer €6,7 miljard. 
 
Voor meer informatie: 

Priscilla Tomasoa 
Hoofd PR & Bedrijfscommunicatie 
Redevco B.V. 
Wibautstraat 224 
1097 DN Amsterdam, Nederland 
Tel .: +31 20 599 6262 

 


