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Intervest benoemt nieuwe  
chief investment officer 

Joël Gorsele verrijkt directieraad met stevige  
internationale vastgoedervaring

De raad van toezicht van Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest), openbare 
gereglementeerde vastgoedvennootschap actief in het kantorensegment en logistiek vast-
goed, heeft Joël Gorsele benoemd als nieuwe chief investment officer en dit onder opschor-
tende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA. 

Naast zijn opleiding brengt Joël Gorsele ook de nodige ervaring in de sector met zich mee. 
Hij is gekend als een rasechte, internationaal ervaren vastgoeddeskundige. Tot nu toe was hij 
als investment manager aan de slag bij Redevco Fund management, in het kantoor in London 
en bekleedde hij er verscheidene Pan-Europese mandaten. Hij groeide door vanuit Redevco 
Belgium en was eerder aan de slag bij Petercam (het huidige Degroof Petercam), Deloitte 
Real Estate en daaraan voorafgaand bij Deloitte audit. 

Hij volgde het real estate programma aan de Saïd Business School van de Oxford University, 
en behaalde een master in real estate management (MRE) aan de Antwerp Management 
School en een master bedrijfseconomie aan de KU Leuven (campus Brussel). 

““Het verheugt me om aan de slag 
te gaan bij een vennootschap die 
ik al van bij het begin van mijn 
carrière op de voet volg en die ik 
steeds bewonderd heb voor haar 
ondernemerszin en focus op 
klantgerichtheid. Ik ben ervan 
overtuigd dat Intervest een geta-
lenteerd team heeft, dat door 
haar strategie uniek gepositio-
neerd is om in te spelen op de toe-
komstige trends in het vastgoed.
Joël Gorsele
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““We zijn erg enthousiast met Joël te kunnen samenwerken om 
verder duurzaam waarde te creëren in onze vastgoedportefeuille, 
zoals vastgelegd in onze #connect2022-strategie. Zijn opleiding, 
uitgebreide en internationale ervaring in de sector zullen daar 
zeker toe bijdragen.
Gunther Gielen, ceo, Intervest Offices & Warehouses

Joël Gorsele treedt vanaf 1 januari 2021 toe tot de directieraad die momenteel uit de volgende 
leden bestaat: Gunther Gielen (ceo), Inge tas (cfo tot 11 februari 2021), Kevin De Greef (sgc).

De raad van toezicht heeft de intentie de zoektocht naar een cfo ter vervanging van Inge Tas 
spoedig af te ronden1.

1https://www.intervest.be/sites/default/files/2020-09/PB_Einde_samenwerking_cfo_0.pdf

Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest), werd opgericht in 1996 en is een openbare 
gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels 
(INTO) sinds 1999. Intervest investeert in kantoorgebouwen en in logistieke panden van prima kwaliteit, 
die verhuurd worden aan eersterangshuurders. Het onroerend goed waarin geïnvesteerd wordt, betreft 
vooral up-to-date gebouwen, gelegen op strategische locaties vaak in clusters. Het kantoorgedeelte van 
de vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden zoals Antwerpen, Mechelen, Brussel 
en Leuven; het logistieke deel van de portefeuille in België is gelegen op de assen Antwerpen - Brussel - 
Nijvel, Antwerpen - Limburg - Luik, en Antwerpen - Gent - Rijsel en concretiseert zich in Nederland op de 
assen Moerdijk - ‘s-Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen en Bergen-op-Zoom - 
Eindhoven - Venlo. Intervest onderscheidt zich bij het verhuren van ruimte door verder te gaan dan het louter 
verhuren van m². De vennootschap gaat beyond real estate met het aanbieden van ‘turnkey solutions’ (een 
totaaloplossing op maat van én met de klant), een uitgebreide dienstverlening, coworking en serviced offices.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met Intervest Offices & Warehouses nv,  
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Gunther Gielen - ceo, 
T. + 32 3 287 67 87. https://www.intervest.be/nl


