
 

 

 

 
 

 
 
Persbericht 
 

Nadine Beister nieuwe groepsdirecteur HR bij Achmea  
 
Zeist, 15 november 2022 – Nadine Beister start 1 februari 2023 als groepsdirecteur Human Resources 
(HR) bij Achmea. Zij volgt Elly Ploumen op die deze functie vanaf 2011 heeft vervuld. 
 
Nadine Beister werkte sinds 2016 bij Hema, waar zij de afgelopen 3,5 jaar Chief People Officer en lid 
van het management team was. Eerder was ze onder meer HR-directeur a.i. bij creatief bureau 
Wayne Parker Kent en HR-directeur Digital & Technology bij uitgeverij Sanoma.  
 
Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea, is verheugd met de komst van Nadine 
Beister: “Naast ruime kennis van alle facetten van het HR-vak heeft Nadine veel ervaring en feeling 
met de retailmarkt en digitale transformatie. Wij heten haar van harte welkom bij Achmea en 
wensen haar veel plezier en succes in haar nieuwe functie.” 

 
Elly Ploumen vertrekt bij Achmea nadat zij haar werkzaamheden heeft overgedragen. Zij gaat zich 
toeleggen op bestuurlijke en maatschappelijke activiteiten. Bianca Tetteroo: “Wij willen Elly nu alvast 
bedanken voor haar grote bijdrage aan de professionalisering van onze hele HR-kolom. Mede dankzij 
haar inspanningen loopt Achmea voorop in de markt en zijn wij een toonaangevend en aantrekkelijk 
werkgever.”  
 
 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Marco Simmers        
corporate woordvoerder Achmea 
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 
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