PERSBERICHT
Heerlen, 29 mei 2020
Obvion benoemt Bianca Zomerhuis als Chief Operations Officer
Vanaf 1 juni komt Bianca Zomerhuis Obvion versterken als Chief Operations Officer.
Bianca gaat onderdeel uitmaken van de Management Board van Obvion. Zij wordt in haar nieuwe
functie verantwoordelijk voor het domein Operations en het operationeel beleid bij Obvion.
Bianca is momenteel directeur Vermogensmanagement en Directielid van het specialistenteam
Gelderland-Zuid van de Rabobank.
Met de benoeming van Bianca haalt Obvion een bestuurder in huis met ruime ervaring en
deskundigheid in het bank- en verzekeringswezen, waarvan 23 jaar binnen de Rabobank.
Carlo van Kemenade, CEO Obvion: “Ik kijk uit naar de komst van Bianca als nieuwe COO binnen
onze Management Board. Bianca begrijpt de markt en de behoeften van de adviseurs waarmee we
samenwerken. Naast haar persoonlijkheid, inhoudelijke bagage én haar jarenlange ervaring op het
gebied van bank- en verzekeringswezen, is zij de aangewezen persoon om samen met onze
adviseurs en het Obvion-TEAM de mooie uitdagingen waar Obvion de komende jaren voor staat
aan te gaan.”
Bianca Zomerhuis: “Ik heb erg veel zin om te starten bij Obvion. De gesprekken van de afgelopen
weken hebben een mooie eerste doorkijk gegeven in de energie, ambitie en de trots van de
collega’s die bij Obvion werken en de adviseurs waarmee Obvion samenwerkt. Dit heeft mijn
enthousiasme voor Obvion en de mooie functie nog verder laten groeien. Ik verheug mij erop dat
ik hier onderdeel van uit kan gaan maken.”
Over Obvion
Bij Obvion vinden we dat een goed hypotheekadvies een onafhankelijk advies is. Een passende
hypotheek is immers het fundament voor een gezonde financiële huishouding. Bij Obvion geloven
wij dat een goede adviseur het verschil kan maken bij de juiste hypotheekkeuze. Wij bieden onze
hypotheken aan via onafhankelijk adviseurs. Obvion is 100% dochter van Rabobank.
Per 01-05-2020 had Obvion een portefeuille in beheer van EUR 34,04 miljard. Obvion opereert
vanuit Heerlen.
Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Franken, Obvion, telefoonnummer
088 1470359 of 06 13668005 of mail naar pers@obvion.nl.
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