
 

 

  
 
Persbericht 
 

Achmea Innovation Fund investeert in fintechbedrijf BetterTradeOff  
 
Zeist, 26 oktober 2022 – Het Achmea Innovation Fund heeft een belang genomen in BetterTradeOff.  
Dit fintechbedrijf uit Singapore wil financiële planning toegankelijk maken voor iedereen. Deze 
investering sluit aan bij Achmea's missie om klanten te ondersteunen bij het maken van 
weloverwogen keuzes, met toepasbare financiële oplossingen voor nu, straks en later.  
 
Met de komende wijzigingen in de Nederlandse pensioenwetgeving verschuift de 
verantwoordelijkheid voor het eigen pensioen steeds meer naar het individu. Hierdoor krijgen mensen 
een actievere rol bij het plannen van hun toekomst en het bepalen van wat ze nodig hebben voor een 
goed pensioen. Volgens onderzoek van Mercer denkt slechts 20% van de Nederlanders dat hun 
pensioenregeling na pensionering voldoende zal zijn. 
 
Het online platform van BetterTradeOff vereenvoudigt het opstellen van een degelijk en uitgebreid 
financieel plan aanzienlijk. Gebruikers kunnen binnen enkele minuten een eerste plan opstellen door 
simpelweg hun huidige financiële gegevens in te voeren. Van daaruit kunnen ze verschillende doelen 
en dromen in hun plan onderbrengen en zelf zien wat ze nodig hebben om daar te komen. De tool 
geeft gebruikers een compleet beeld van al hun financiën; van investeringen en onroerend goed tot 
aan hun maandelijkse kosten van levensonderhoud. 
 
Samen impact maken 
Arthur van der Wal, divisievoorzitter Pensioenen bij Achmea: “De toekomst wordt voor veel mensen 
steeds onzekerder, bijvoorbeeld door de veranderingen in de pensioenmarkt. Mensen helpen om 
financieel fit te blijven is een van de grote maatschappelijke uitdagingen waarin Achmea een 
voortrekkersrol wil spelen. Wij zijn verheugd over deze investering en verwachten dat we samen met 
BetterTradeOff écht impact kunnen gaan maken.” 
 
Uitrol in Nederland 
Laurent Bertrand, CEO van BetterTradeOff is blij en dankbaar: “We gaan de investering gebruiken om 
onze internationale expansie voort te zetten, te beginnen in Nederland en van daaruit naar de 
Verenigde Staten. Wij zijn enthousiast om de uitdagingen in Nederland te lijf te gaan en kijken uit naar 
de samenwerking met Achmea.”  
 

 
 

Voor meer informatie: 
 
Marco Simmers  
corporate woordvoerder Achmea       
telefoon 06 – 53 43 87 18 
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Over het Achmea Innovation Fund 
Het Achmea Innovation Fund investeert in start- en scale-ups die aansluiten bij de missie en de strategische 
domeinen waarop Achmea actief is. Het fonds neemt uitsluitend minderheidsbelangen in deze bedrijven, met als 
doel ze verder te laten groeien en strategische waarde voor Achmea te realiseren. Het fonds is in 2019 opgericht 
en beheert inmiddels een portfolio van 15 deelnemingen. Het Achmea Innovation Fund draagt bij aan het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld in het domein duurzame inzetbaarheid. 
 
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 
 
Over BetterTradeOff  
BetterTradeOff is een fintechbedrijf met hoofdkantoor in Singapore die een revolutie teweegbrengt in financieel 
advies, met online tools die financiële planning helpen vereenvoudigen. Zodat iedereen, ongeacht financieel 
inzicht, betere financiële beslissingen kan nemen. Interactief en visueel. Het platform maakt het gebruikers 
gemakkelijk om de impact van verschillende beslissingen te zien en te begrijpen, terwijl het een breed scala aan 
financiële situaties simuleert. Denk aan het kopen van een nieuw huis of het plannen van pensioen. Het online 
platform is geïmplementeerd in Singapore, Hong Kong, de Filippijnen, de VAE en Zwitserland. Het wordt gebruikt 
in drie onderscheidende bedrijfsonderdelen: een white-label en API-gebaseerd bedrijfsplatform voor financiële 
instellingen; een SaaS-oplossing voor financieel adviseurs; en een gratis doe-het-zelf platform voor financiële 
planning voor consumenten. 
 
De bekroonde tool werd geselecteerd als de Maleisische kampioen in de wereldwijde Innovation Championships 
2020 van Zürich. In 2018 won BetterTradeOff de Global FinTech Hackcelerator, georganiseerd door de Monetary 
Authority of Singapore (MAS); en de ‘DIAmond Award – Most Innovative Start-up’, op het meest prestigieuze 
Insurtech-evenement ter wereld, de DIA Conference in Amsterdam. www.bettertradeoff.com 
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