PERSBERICHT
Heerlen, 23 januari 2020
Carlo van Kemenade staat stoel af aan Milena
Obvion Hypotheken is trotse deelnemer aan de zesde editie van JINC Baas van Morgen. Vandaag
staat Carlo van Kemenade, CEO, voor een dag zijn stoel af aan een leerlinge van het VMBO. Obvion
maakt deel uit van een groot gezelschap: in totaal doen maar liefst 317 ‘bazen’ in Nederland mee
aan het evenement.
Met Baas van Morgen willen Obvion Hypotheken en JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen
kansenongelijkheid onder jongeren, de aandacht vestigen op het feit dat een succesvolle loopbaan
niet voor iedereen is weggelegd. Wie geboren wordt in minder kansrijke omgevingen en opgroeit in
een mate van armoede heeft vaak minder kansen om talenten te ontwikkelen en te ontplooien.
Hoe slim of talentvol hij/zij verder ook is.
Carlo van Kemenade heeft er zin in: “Onze jonge baas staat vandaag een spannende dag te
wachten. Ze krijgt een inkijkje in ons bedrijf. Met het programma dat we voor haar hebben
samengesteld geven we haar een extra zetje in de rug om haar talent te ontplooien als opstapje
naar de toekomst. Ik juich het initiatief van Jinc om VMBO’ers en jongeren in groep 8 een dag als
deze te gunnen dan ook enorm toe”.
JINC Baas van Morgen wordt dit jaar voor de zesde keer gehouden. Er doen kinderen en bazen
mee uit Amsterdam, Arnhem, Breda, Flevoland, Groningen, Haaglanden, Kennemerland,
Leeuwarden, Leiden, Oost-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Tilburg, Utrecht, Zaanstad en ZuidLimburg.
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.
Over JINC
Ieder kind heeft talent. Ook de honderdduizenden Nederlandse kinderen die opgroeien in een
omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijden we voor een maatschappij
waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin ieder kind kansen krijgt.
Om dat te bereiken, helpen we kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt.
Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun
talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 47.000
basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.

Obvion N.V. Postbus 3005, 6401 DM Heerlen | telefoon 088 1470 200 | info@obvion.nl | obvion.nl
KvK Zuid-Limburg Handelsregister nummer 140 54 733 | AFM vergunningnummer 120 12 721 | Statutair
gevestigd te Eindhoven

JINC werkt samen met het onderwijs en partners uit het bedrijfsleven. Hun financiële steun en
expertise zijn onmisbaar. De partners krijgen er iets waardevols voor terug: de kans om een
verschil te maken in het leven van kinderen én de kans om te investeren in hun bedrijf. Ze
versterken hun binding met de maatschappij en bieden werknemers een inspirerende ervaring.
Daarom zeggen we graag: iedereen groeit met JINC.
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