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ABN AMRO en Patta Academy verlengen
samenwerking
Amsterdam, 10 maart 2022 - De eerste lichting deelnemers van de Patta Academy

rondt morgen, vrijdag 11 maart, de opleiding af. Het programma, een initiatief van

streetwearlabel Patta onder andere ondersteund door ABN AMRO, leert jongeren

hun talenten te ontdekken en stoomt ze klaar om succesvolle ondernemers te

worden. ABN AMRO is partner van de Patta Academy als één van de initiatieven

waarmee de bank zich inzet om iedereen gelijke kansen te bieden. Na een

succesvolle afsluiting van het allereerste programma, is besloten om de

samenwerking tussen ABN AMRO en de Patta Academy te verlengen.
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ABN AMRO sloot zich in de zomer van 2021 aan bij de Patta Academy om meer sociale impact

te creëren. De Patta Academy is een initiatief van Edson Sabajo en Guillaume Schmidt,

oprichters van het internationale streetwear merk Patta. Met de academy willen zij jongeren op

weg helpen en hen een plek bieden om hun passie te ontdekken. De afgelopen maanden

volgden 25 jongeren diverse workshops en masterclasses, van onder andere medewerkers van

de bank. Daarmee kregen de jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, zichzelf te

ontwikkelen en diverse professionals te ontmoeten. Aanstaande vrijdag 11 maart sluit de eerste

lichting het programma af met een eindpitch voor hun onderneming tegenover een publiek van

ABN AMRO-bankiers.

Samenwerking ABN AMRO

De samenwerking met de Patta Academy is één van de initiatieven vanuit de ABN Amro

Foundation waarmee de bank zich inzet voor gelijke kansen. Ernst Boekhorst van de ABN

AMRO Foundation: “De samenwerking met Patta Academy past heel goed in de ambities van

ABN AMRO Foundation om jongeren verder te helpen om hun talenten en ambities te

ontdekken. Het was heel bijzonder om van onze collega’s terug te horen dat zij ook juist veel

van de jongeren hebben geleerd.”

In het jaarlijkse Human Rights Update (HRU), die deze week weer uitkwam, laat ABN AMRO

zien wat de allemaal bank doet in diens streven naar het leveren van een positieve

maatschappelijke bijdrage en het beschermen van mensenrechten. Als partner van de Patta

Academy, ondersteunt ABN AMRO het programma met het inzetten van trainers en adviseurs,

en door het beschikbaar stellen van het netwerk.  Het afgelopen jaar werkten twintig

werknemers van ABN AMRO mee aan trainingen over onderwerpen als finance, marketing,

entrepreneurship en duurzaamheid. Daarnaast diende het hoofdkantoor van de bank aan de

Amsterdamse Zuidas als thuisbasis van de academy. Dit is tevens de plek waar aanstaande

vrijdag de diploma-uitreiking plaatsvindt. 

Na de afsluiting van het eerste jaarprogramma hebben ABN AMRO en Patta Academy besloten

om de samenwerking voort te zetten. Het komende jaar zal de bank zich blijven inzetten voor de

academy.
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