
Persbericht

Robert Otto benoemd tot lid Raad van Bestuur Achmea

Zeist, 17 augustus 2015 – Robert Otto (47) is per vandaag benoemd tot lid van de Raad van Bestuur
van Achmea. Hij wordt verantwoordelijk voor de bedrijfsonderdelen Centraal Beheer, Interpolis, 
Schade & Inkomen en Marktstrategie. Met deze benoeming is de Raad van Bestuur van Achmea 
weer op volle sterkte.

Robert Otto was de afgelopen twee jaar voorzitter van de divisie Schade & Inkomen van Achmea. 
Met zijn benoeming vervult hij de vacature die is ontstaan door het recente vertrek van Jeroen van 
Breda Vriesman.

Belangrijke rol 
Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Robert heeft de afgelopen twee jaar een 
belangrijke rol gespeeld in het vormgeven en integreren van onze schade- en inkomensverzekeraars 
en het vernieuwen van onze producten en diensten. Met zijn komst wordt het bestuur verder 
versterkt op het gebied van schade- en inkomensverzekeringen en commercie. Ik ben er trots op dat 
we opnieuw iemand uit onze eigen organisatie in de Raad van Bestuur mogen verwelkomen.”

Carrièreoverzicht 
Na afronding van zijn studie Rechten aan de Universiteit Leiden begon Robert Otto zijn loopbaan in 
1992 bij ING. In zijn laatste functie bij de bankverzekeraar was hij verantwoordelijk voor ING 
Verzekeringen en Postbank Verzekeringen. Na een periode van twee jaar als CEO van OHRA werd 
Robert Otto in 2010 algemeen directeur van de commerciële divisie van Delta Lloyd. Medio 2013 
maakte hij de overstap naar Achmea.

Samenstelling bestuur 
De Raad van Bestuur van Achmea bestaat per 17 augustus 2015 uit Willem van Duin (voorzitter), 
Roelof Konterman (vicevoorzitter), Huub Arendse (CFO), Henk Timmer (CRO), Bianca Tetteroo en 
Robert Otto. 

Voor nadere informatie:

Marco Simmers Steven Vink
corporate woordvoerder manager Investor Relations
telefoon (06) 534 387 18 telefoon (06) 206 949 39
e-mail: marco.simmers@achmea.nl e-mail: steven.vink@achmea.nl

Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van sterke verzekeringsmerken als Centraal Beheer, Zilveren Kruis 
en Interpolis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland met circa 16.500 medewerkers. 
Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en 
aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2014 circa 20 miljard euro aan premiegelden in 
ter dekking van hun zorgkosten, schades, pensioenen en levensverzekeringen. Naast haar thuismarkt 
Nederland, is Achmea ook internationaal actief in vijf andere landen. http://www.achmea.nl
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