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NIEUWE CHIEF PORTFOLIO OFFICER BIJ BEFIMMO 

 
Olivier De Bisscop zal in januari 2023 officieel aantreden als Chief Portfolio Officer. In deze functie zal hij verantwoordelijk zijn 
voor de investeringen, het commerciële beheer en het vastgoedbeheer van de bestaande portefeuille. Olivier zal ook 
verschillende van de belangrijkste strategische doelstellingen van de nieuwe strategie aansturen. Hij zal deel uitmaken van het 
Senior Leadership van Befimmo en rapporteren aan Jean-Philip Vroninks, CEO.  
 
Zijn ervaring en internationale profiel zijn troeven voor de toekomstige ontwikkeling van Befimmo.   

 
Olivier beschikt over zeer sterke referenties in de vastgoedsector. Momenteel is hij Regional Head for 
Western Europe Core/Core+ Real Estate bij Macquarie Asset Management (MAM). Hij werkte tevens 
verschillende jaren als Head of Transactions bij GLL Real Estate Partners, Western Europe.  
 
De loopbaan van Olivier De Bisscop getuigt van een erkende internationale expertise op het gebied 
van vastgoed. Deze expertise blijkt zowel uit de kwaliteit van de functies die hij heeft uitgeoefend als uit 
zijn sterke staat van dienst en waardecreatie op het vlak van transacties en Asset Management. 
 
 

 
Jean-Philip Vroninks, CEO van Befimmo, is verheugd: "We zijn erg blij om Olivier te mogen verwelkomen. Zijn expertise en kennis 
van de internationale markten zal al onze teams ten goede komen. Zijn indrukwekkende ervaring en zijn internationaal netwerk 
zullen onze huidige transformatie versnellen en versterken".  
 
"Ik ben erg blij dat ik bij Befimmo aan de slag kan. Befimmo is een mooie referentie in de vastgoedsector die erin geslaagd is te 
evolueren en zich aan te passen in een competitieve en voortdurend veranderende omgeving. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken 
van het nieuwe hoofdstuk", aldus Olivier De Bisscop.  
 
Met de benoeming van Olivier wil Befimmo haar Senior Leadership uitbreiden en versterken. Hij zal een essentiële rol spelen in de 
strategische transformatie. Deze nieuwe drijvende kracht zal de ambitie van het bedrijf ondersteunen en versnellen om gebruikers 
geïntegreerde, hybride en duurzame leef- en werkruimten te bieden en op lange termijn waarde te creëren voor haar 
stakeholders. 
 
  



 

 

Over Befimmo 
Befimmo is een vastgoedinvesteerder, -operator en -ontwikkelaar en een Belgische Gereglementeerde Vastgoedvennootschap 
(GVV). Onze kwalitatieve en performante portefeuille voor gemengd gebruik, die hoofdzakelijk bestaat uit kantoren, 
multifunctionele gebouwen en coworkingruimtes, is gelegen in BeLux-stadscentra in volle groei.  
 
Befimmo wil levendige werk- en leefgemeenschappen creëren, ontwikkelen en beheren met het oog op een duurzame toekomst. 
Wij streven ernaar multifunctionele projecten van hoge kwaliteit te creëren en te beheren in groeiende economische, 
academische en onderzoekscentra in de BeLux. Onze in-house coworking partner Silversquare, en onze samenwerking met 
Sparks stellen ons in staat om op maat gemaakte coworking- en vergaderruimtes aan te bieden. Wij willen onze klanten 
begeleiden bij hun vastgoedtraject en hen een ultieme ervaring bieden, een one-stop-shop waar ze terecht kunnen voor al hun 
behoeften en verlangens op het vlak van werk- en leefruimte. 
 
Befimmo's waardecreatiemodel draait om het aanbieden van geïntegreerde, hybride, en duurzame werk- en leefoplossingen die 
vandaag reeds een antwoord bieden op de grote trends die de wereld van morgen zullen bepalen. ESG-criteria zijn een natuurlijk 
verlengstuk van deze strategie en zetten ons aan tot innovatie. 
 
www.befimmo.be  
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