PERSBERICHT
Heerlen, 9 januari 2020
Gitte van Haaren wordt Programmadirecteur KYC/CDD bij Rabobank
Per 13 januari 2020 gaat Gitte van Haaren (45), COO bij Obvion, als Programmadirecteur KYC
(Know Your Customer) leiding geven aan de Customer Due Dilligence Klant en Support teams van
Rabobank. Zij volgt René Steenhart op, die per 1 mei a.s. een functie aanvaardt bij APG N.V. als
Directeur Business Improvement en Change.
Gitte is inmiddels 27 jaar in dienst bij de Rabobank Groep, waar zij diverse rollen heeft vervuld,
zowel centraal als lokaal. De afgelopen jaren heeft Gitte verschillende directierollen vervuld binnen
de Rabobank Groep. Haar laatste rol is COO bij Obvion.
Carlo van Kemenade, CEO Obvion: “Gitte heeft de afgelopen 3,5 jaar haar rol als COO bij Obvion
meer dan succesvol ingevuld en een strak georganiseerde hypotheekketen neergezet binnen het
Service Center Wonen. Zowel de kwaliteit, de efficiency als ook de medewerkerstevredenheid zijn
de laatste jaren sterk verbeterd. Zij laat een professioneel team achter dat trots mag zijn op waar
het nu staat.“
Gitte van Haaren: “De afgelopen jaren hebben we mooie prestaties geleverd binnen het Service
Center Wonen. Met veel plezier heb ik samen met een topteam het Service Center Wonen vorm
mogen geven en de onafhankelijk adviseurs waarmee we samenwerken mogen servicen. Het is nu
tijd voor een volgende fase.
Ik kijk er enorm naar uit om de ingezette koers t.a.v. van het KYC-programma verder te
optimaliseren.”
Eiso Bos, head of Expertise Centre Customer Due Dilligence: “Met de benoeming van Gitte van
Haaren haalt de Rabobank Groep een ervaren bestuurder met een sterk inhoudelijke component in
huis. Ik ben daarom zeer verheugd dat Gitte aan boord komt om het CDD-domein binnen de
Rabobank Groep verder te optimaliseren. René zal in ieder geval tot uiterlijk 1 april bij het Klant
Sales en Support/Customer Due Dilligence betrokken blijven zodat de continuïteit en een naadloze
overgang op dit dossier gewaarborgd is. Ik wens beiden enorm veel succes in hun nieuwe rollen.”
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 31-12-2019 had Obvion een portefeuille in beheer van EUR 33,8 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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