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Achmea benoemt Michiel Delfos tot lid Raad van Bestuur en Chief Risk Officer
Zeist, 8 maart 2022 – Michiel Delfos wordt per 12 april 2022 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur
en Chief Risk Officer van Achmea. Hij vult de vacature in die is ontstaan door het recente terugtreden
van Henk Timmer.
Michiel Delfos startte begin 2014 bij Achmea als directeur Schadeverzekeringen. In oktober 2015 werd
hij voorzitter van de divisie Schade & Inkomen. Eerder vervulde Michiel diverse management- en
directiefuncties bij Delta Lloyd en ABN AMRO Verzekeringen. Hij studeerde Internationaal Economisch
Recht aan de Universiteit van Leiden.
Brede ervaring in financiële dienstverlening
Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Michiel Delfos is een veelzijdig bestuurder
met ruime nationale en internationale ervaring in financiële dienstverlening. Daarnaast beschikt hij
over uitgebreide kennis op het gebied van risk management en compliance in complexe financiële
instellingen. Ik ben er trots op dat we iemand uit onze eigen organisatie in de Raad van Bestuur mogen
verwelkomen en kijk uit naar onze samenwerking.”
Jan van den Berg, voorzitter Raad van Commissarissen van Achmea: “Michiel Delfos heeft de afgelopen
jaren een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het succes van de divisie
Schade & Inkomen van Achmea. Ik ben blij dat we de Raad van Bestuur met hem weer op volle sterkte
kunnen brengen. Zijn benoeming leidt tot een goede combinatie van deskundigheid, ervaring,
leiderschapsvaardigheden en persoonlijkheden in de Raad van Bestuur.”
Samenstelling bestuur
In de nieuwe samenstelling bestaat de Raad van Bestuur van Achmea uit Bianca Tetteroo (voorzitter),
Michel Lamie (vicevoorzitter en CFO), Michiel Delfos (CRO), Daphne de Kluis, Robert Otto en Lidwien
Suur.
De benoeming van Michiel Delfos is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank en voorzien van een
positief advies door de centrale ondernemingsraad. Zijn benoeming wordt op 12 april 2022 besproken
in de Algemene Vergadering van Achmea.
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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 inkomens-, 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 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

Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea B.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de EU
Verordening Marktmisbruik.

