Persbericht

Tjahny Bercx nieuw lid Raad van Commissarissen Achmea
Zeist, 11 oktober 2021 – Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van Achmea hebben de
aandeelhouders vandaag ingestemd met de benoeming van Tjahny Bercx tot lid van de Raad van
Commissarissen van Achmea. Zijn benoeming geldt voor een periode van vier jaar en is
goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Tjahny Bercx vervult de vacature van Mijntje Lückerath,
die in april is teruggetreden.
Na een carrière als marineofficier maakte Tjahny Bercx in 1997 de overstap naar het bedrijfsleven en
de HR-discipline. Hij werkte achtereenvolgens als Vice President HR bij ING Barings en KLM. Hij trad in
2005 in dienst bij mobiliteitsbedrijf LeasePlan, waar hij momenteel Chief People & Performance
Officer is. Tjahny Bercx heeft een master in psychologie, voltooide een MBA aan Keele University (UK)
en schreef diverse HR-boeken. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van ProRail.
De Raad van Commissarissen van Achmea bestaat nu uit: Jan van den Berg (voorzitter), Wim de Weijer
(vicevoorzitter), Tjahny Bercx, Miriam van Dongen, Petri Hofsté, Lex Kloosterman, Lineke Sneller en
Roel Wijmenga.
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Over Achmea
Achmea is een financieel dienstverlener met sterke merken zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis.
Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Achmea heeft een sterke coöperatieve
identiteit, waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Vanuit
deze coöperatieve identiteit zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.
Klanten van Achmea legden in 2020 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in
schade- en zorgverzekeringen en groot in inkomensverzekeringen en pensioen- en levensverzekeringen. Via
onder meer Centraal Beheer en Woonfonds verstrekt Achmea hypotheken. Centraal Beheer APF biedt
pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft €201 miljard aan
beheerd vermogen. Syntrus Achmea beheert namens meer dan 60 pensioenfondsen en andere institutionele
beleggers €37 miljard in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook internationaal actief in Turkije, Griekenland,
Slowakije, Australië en Canada. Het bedrijf heeft ruim 17.000 fte’s in dienst, waarvan 3.000 actief zijn in het
buitenland. www.achmea.nl
Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea B.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de EU
Verordening Marktmisbruik.

