
      
 

PRESS RELEASE 
 

Redevco trekt Elsbeth Quispel aan als Hoofd Innovatie 

 
Amsterdam, February 1, 2022 – Redevco, een van Europa's grootste particuliere vastgoedinvesteerders, 

heeft Elsbeth Quispel per vandaag benoemd in de nieuw gecreëerde rol van Head Innovatie. Zij zal 

rapporteren aan recent aangesteld Redevco bestuurslid Marrit Laning die verantwoordelijk is voor 

Strategie & Innovatie. Elsbeth zal zich toeleggen op het verder brengen van de PropTech strategie en 

bredere ontwikkeling van innovatie binnen het bedrijf. 

 

Marrit Laning, Chief Strategy & Innovation Officer Redevco: “We zijn verheugd om Elsbeth te 

verwelkomen. Haar uitgebreide ervaring in strategie en innovatie zal ons helpen vaardigheden te 

ontwikkelen om nieuwe technologieën en innovatieve concepten te gebruiken in onze missie om 

steden duurzamer en leefbaarder te maken.”  

 

Elsbeth Quispel, Head of Innovation Redevco: “Er is geen beter moment om in deze nieuwe rol te 

beginnen. Stede zijn genoodzaakt te digitaliseren en duurzamer te worden en Redevco wil een grote 

bijdrage leveren aan deze enorme opgave. Met mijn passie voor innovatie en duurzaamheid, kijk ik 

ernaar uit om met verschillende teams van Redevco te werken aan de uitdagingen waar steden nu 

voor staan en een positieve impact te maken te op de plekken waar het bedrijf actief is.” 

 

Voor Redevco werkte Elsbeth bij Cushman & Wakefield waar zij de afgelopen 5 jaren Head of Real 

Estate Strategy & Innovation was.  Daarvoor was zij Head of Sustainability / Managing Director, ESG and 

Real Estate bij GRESB. 

 

EINDE 
 
 

Over Redevco: 

Redevco, onderdeel van COFRA Holding AG, is een vastgoedbeheermaatschappij met een duidelijke focus op 

levendige plekken in heel Europa. Als partner in stedelijk onroerend goed investeren we in onroerend goed met het 

oog op de ontwikkeling van toekomstbestendige gebouwen op dynamische stedelijke locaties waar mensen willen 

wonen, werken en spelen. Onze gespecialiseerde beleggingsstrategieën, lokale vastgoedkennis en de schaal van 

ons pan-Europees platform stellen ons in staat waarde te creëren voor zowel onze investeerders als gebruikers. Onze 

zeer ervaren professionals kopen, ontwikkelen, verhuren en beheren eigenschappen, zodat de portefeuilles de 

behoeften van onze klanten optimaal weerspiegelen. Wij geloven in langetermijninvesteringen waarbij kwaliteit en 

duurzaamheid centraal staan. We hebben circa 280 beheerde activa met een totale portefeuillewaarde 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 

E-mail: priscilla.tomasoa@redevco.com 

Website: www.redevco.com  

 

http://www.redevco.com/

