Persbericht

Marteyn Roose nieuwe divisievoorzitter Centraal Beheer
Zeist, 8 september 2022 - Marteyn Roose is per 1 september 2022 benoemd tot divisievoorzitter van
Centraal Beheer. De afgelopen vijf jaar was hij directeur Particulieren bij Centraal Beheer.
Roose volgt Albert Spijkman op die deze functie sinds 2017 vervulde. Spijkman wordt divisievoorzitter
van Achmea’s nieuwe bedrijfsonderdeel Distributie, Innovatie & Merk.
Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur, is blij met beide benoemingen: “Marteyn Roose heeft
mede aan de wieg gestaan van de ingezette koers van Centraal Beheer. Zijn uitgebreide kennis en
ervaring op het gebied van marketing & sales, data analytics en klantgerichtheid geven veel
vertrouwen voor de volgende stap van Centraal Beheer als toonaangevende digitale dienstverlener.”
Tetteroo vervolgt: “Albert Spijkman heeft Centraal Beheer succesvol naar een volgende fase geleid
door het versterken van de gepersonaliseerde klantbediening en de doorontwikkeling van diensten en
innovatie. Met Alberts benoeming geven we invulling aan de versnelling op innovatie en commerciële
slagkracht over onze divisies en merken heen. Deze rol past hem uitstekend en dat geeft veel
vertrouwen voor de impact die we met dit nieuwe bedrijfsonderdeel willen maken.
Namens de Raad van Bestuur bedank ik Albert en Marteyn voor hun grote inzet voor Centraal Beheer
en wens hen veel plezier en succes in hun nieuwe functie.”

Voor meer informatie:
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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 2021 circa € 20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in
Schade & Inkomen en Zorg en groot in Pensioen & Leven. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds
verstrekt Achmea hypotheken. Centraal Beheer APF biedt pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder
Achmea Investment Management heeft € 175 miljard aan beheerd vermogen. Syntrus Achmea beheert namens
70 pensioenfondsen en andere institutionele beleggers € 40 miljard in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook
internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. Het bedrijf heeft circa 17.000 fte’s,
waarvan ruim 3.000 actief zijn in het buitenland. www.achmea.nl

