
         

 
Achmea kantoor in Apeldoorn energieneutraal in 2025 
 
Startschot voor project verduurzaming kantoorlocatie 
 
Apeldoorn, 1 februari 2022 - De campus in Apeldoorn wordt de eerste locatie van Achmea die 
binnen 4 jaar energieneutraal is. Vandaag is hiervoor het startschot gegeven door 
bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo van Achmea en burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn.  
 
Achmea wil duurzame waarde creëren voor klanten, medewerkers, het bedrijf én de samenleving. 
Bianca Tetteroo: “Achmea staat voor duurzaam samen leven. Daarom investeren we in duurzame 
oplossingen. Naast de stappen die we zetten om onze diensten, verzekeringen en beleggingen te 
verduurzamen, streven we naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Daarmee laten we zien 
dat Achmea verantwoordelijkheid neemt voor de wereld van morgen. Wij investeren in een 
inclusieve samenleving waarin gezondheid, schone energie en natuur bereikbaar zijn voor iedereen. 
Vandaag markeren we met trots een grote concrete stap met de start van dit project. We willen onze 
locatie in Apeldoorn (ruim 60.000 m2) al in 2025 energieneutraal hebben.” 
 
Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn is enthousiast over het verduurzamingsproject van het 
grootste bedrijf van Apeldoorn: ”Dit sluit helemaal aan bij onze ambities voor de hele gemeente. Ons 
doel is dat Apeldoorn in 2050 energieneutraal is. We zijn dus erg blij met zo’n koploper in ons 
midden.   
Ton Heerts markeerde de start van het project door een dashboard te onthullen waarop de te 
realiseren reductie in energie- en gasverbruik en de benodigde hoeveelheid op te wekken duurzame 
energie te zien zijn.  
 
Terugdringen energieverbruik en investeren in duurzame energie 
Maatregelen om het kantoor in Apeldoorn energieneutraal te maken, zijn gericht op het 
terugdringen van het energieverbruik. Denk daarbij betere isolatie, het vervangen van gasketels en -
boilers door elektrische ketels en zonneboilers, en nog meer LED-verlichting. Daarnaast investeren 
we in het opwekken en gebruiken van schone en duurzame energie, zoals het plaatsen van nog meer 
zonnepanelen. 
 
Apeldoorn, waar onder andere Centraal Beheer gehuisvest is, is een van de zes kantoorlocaties van 
Achmea in Nederland. Ook voor de andere locaties zijn er plannen om de verduurzaming te 
versnellen. De afgelopen jaren heeft Achmea al diverse maatregelen genomen om de kantoren te 
verduurzamen. Zo werden er in Apeldoorn 3.200 zonnepanelen in gebruik genomen, is voor kantoor 
Leeuwarden gekozen voor aardwarmte (nog in onderzoeksfase) en op het kantoor in Tilburg is een 
groen dak aangelegd. Daarnaast bevordert Achmea ook de biodiversiteit op de locaties door 
bijvoorbeeld natuurlijke tuinen met natuurvijvers aan te leggen. 
 
 
 
 
   

 



Meer informatie: 
Viola Teepe 
woordvoerder Achmea 
06 - 10 77 55 68 
viola.teepe@achmea.nl 
 

Over Achmea 
Achmea is een brede financiële dienstverlener met sterke merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren 
Kruis. Achmea zorgt ervoor dat het leven van mensen door kan gaan op momenten dat het er echt om gaat. 
We zijn er al meer dan 210 jaar door en voor onze klanten én voor de samenleving. Samen met onze klanten, 
strategische partners en relaties lossen wij grote maatschappelijke vraagstukken op rond gezondheid, wonen 
en werken, mobiliteit en inkomen. Zo creëren wij duurzame waarde voor onze klanten, onze medewerkers, ons 
bedrijf én de samenleving. Vorige generaties konden op ons rekenen; komende generaties mogen dat ook.  

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 17.000 fte’s, waarvan 3.000 actief zijn in het buitenland. 
www.achmea.nl 
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