
 
 

Persbericht  
 

Suzanna Koning nieuwe directievoorzitter InShared  

 
Zeist, 7 oktober 2022 – Suzanna Koning is per 5 oktober 2022 benoemd tot directievoorzitter van 
InShared, de volledig online verzekeraar van Achmea. Hiervoor was zij lid van de Raad van Bestuur van 
Sanoma (later DPG Media) met als portefeuille News & Data. In die rol was zij onder andere 
verantwoordelijk voor NU.nl. Suzanna volgt Fleur Dujardin op die sinds begin 2022 verantwoordelijk is 
voor Achmea’s joint venture Onlia in Canada.  
 
Vóór Sanoma/DPG Media heeft Suzanna diverse leiderschapsrollen vervuld bij toonaangevende 
internationale bedrijven als BrandLoyalty, Marks and Spencer, Ahold, Danone en McKinsey. Daarbij 
was steeds sprake van een sterke focus op digital, data en customer loyalty, zoals bij de lancering van 
de nieuwe Albert Heijn Bonuskaart. 
 
Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Naast verdere groei in Nederland zetten 
we met InShared in op uitbreiding in het buitenland en het servicen van het IT-platform van Onlia. Met 
haar internationale ervaring en expertise in digital marketing, klantgerichtheid en innovatie is Suzanna 
uitermate geschikt om de volgende fase van InShared vorm te geven. Namens de Raad van Bestuur 
heet ik Suzanna van harte welkom bij InShared en Achmea en wens haar veel succes en plezier in haar 
nieuwe functie.” 

 
 

 
 

Voor meer informatie: 
Marco Simmers        
corporate woordvoerder Achmea  
telefoon 06 - 53 43 87 18      
 
 
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 Oudedagsvoorzieningen. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds 
verstrekt Achmea hypotheken. 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 
 
 
 

   
 
 

http://www.achmea.nl/

