
Nieuwjaarsspeech Willem van Duin 

Van harte welkom, beste collega’s. Goed om het jaar gezamenlijk hier te starten. Ik wens iedereen 

een gezond en voorspoedig 2019. 

Gezondheid en veiligheid zijn belangrijke thema’s voor Achmea als bedrijf en ik weet ook dat gaat 

niet altijd vanzelf. Vandaar dat wij ook initiatieven ontplooien op het gebied van preventie. Maar 

hoeveel we ook aan preventie doen, er zijn altijd invloeden van buitenaf waar we niet tegenop 

kunnen. 

Jaarwisseling/vuurwerk 

Ik kan het niet nalaten om even stil te staan bij de ‘festiviteiten’ van oud & nieuw. Nederland is een 

van de weinige landen ter wereld waar zo vrijelijk vuurwerk wordt afgestoken. Dit jaar heeft het 

Verbond van Verzekeraars bekend gemaakt dat de eerste geschatte schade ligt tussen de 15 – 20 

miljoen. Dat zijn toch evenementen waar we met elkaar niet trots op mogen zijn. Dan heb ik het nog 

niet eens over het aantal letsels dat ontstaat en dit jaar ook nog 2 doden te betreuren. 

Ik blijf het een uitzonderlijk fenomeen vinden en daarom ondersteunen wij als enige verzekeraar het 

vuurwerkmanifest. Daarmee zijn we een groot voorstander om op gecontroleerde manier door 

professionals vuurwerk af te laten steken. 

Dat lijdt tot veel minder overlast en schade en past ook bij Achmea om op dit punt toonaangevend te 

zijn. 

Terugkijken op 2018 

We kijken even terug op 2018. Het was voor Achmea een belangrijk jaar, waarin we mooie stappen 

hebben gezet om ons bedrijf verder te ontwikkelen. We hebben onze positie in de markt kunnen 

verstevigen.  

1. We hebben sterke merken waarmee we in de markt actief zijn. 

2. We zien dat op bepaalde gebieden ons marktaandeel groeit, daar waar we dat graag willen 

3. Onze distributie is onverminderd ijzersterk natuurlijk met de directe distributie, maar ook 

met de Rabobank en het intermediair en ook de ontwikkelingen bij ons pensioenbedrijf waar 

we vaak samen werken met professionals is buitengewoon goed. 

Met andere woorden: samen met al onze investeringen op het gebied van innovatie en vernieuwing 

hebben wij een uitstekende positie om onze doelstellingen te realiseren en het lijkt vanzelfsprekend, 

maar dat is het niet. We bedienen met elkaar toch zo’n 10 miljoen klanten en dat doen we toch 

onder andere door het  

vergoeden van schades, 

adviseren over de juiste zorg op de juiste plaats, 

opvangen van terugval van inkomen, 

uitkeren van een goede oudedagvoorziening, 

 

Allemaal proposities waarbij wij als bedrijf en als organisatie veel goed doen voor onze klanten, maar 

ook voor de samenleving. 



 

Een compliment aan iedereen die daar dagdagelijks voor inspant, of je nou rechtstreeks te maken 

hebt met de klant, of iets verder van de klant af staat. Alle activiteiten die wij met elkaar ontplooien 

dragen bij aan de positie die wij in de Nederlandse verzekeringsmarkt innemen. En daar ben ik erg 

trots op. 

 

Verandering 

Verandering blijft wel een thema dat ons ook in de toekomst bezig zal blijven houden. We hebben 

ons bedrijf al sterk veranderd in de afgelopen jaren. We werken al steeds efficiënter voor onze 

klanten, we hebben kunnen laten zien dat we ons bedrijf succesvol hebben kunnen veranderen en 

dat doen we zeker in deze planperiode, omdat we klantrelevant willen zijn en toonaangevend als 

financiële dienstverlener. 

 

De samenwerking met de centrale ondernemingsraad en de ondernemingsraden is van cruciaal 

belang wil je al die veranderingen op een goede en transparante manier tot stand brengen. 2018 was 

zeker wat dat betreft een bijzonder jaar en ik denk dat we een aantal moeilijke dossiers samen met 

de medezeggenschap ook hebben kunnen oplossen. 

 

Resultaat 

Het is ook het moment waarop iedereen vraagt: hoe is het resultaat 2018? Medio maart brengen wij 

onze cijfers naar buiten. We kunnen het resultaat om meerdere redenen nog niet helemaal 

opmaken, omdat bijvoorbeeld de uitkomsten van de zorgkostenramingen nog niet helemaal bekend 

zijn. 

 

Coöperatief 

Ook goed om stil te staan bij het feit dat we trots mogen zijn op de relatie die we met onze 

coöperatieve aandeelhouders hebben. Het is goed om hier te memoreren dat de Vereniging Achmea 

en de Rabobank als coöperatieve aandeelhouders achter de strategie van de groep staan. Een 

strategie die zich al jaren lang richt op de lange termijn strategie. We zijn een coöperatieve 

onderneming met een perspectief dat verder reikt dan op kwartaalbasis de beurskoersen voeden. Ik 

denk dat wij trots mogen zijn op een coöperatieve onderneming met zulke aandeelhouders. 

 

In 2018 hebben wij samen met de Vereniging Achmea stevig geïnvesteerd met leden van de 

Ledenraad om hen ook te betrekken bij de ontwikkeling van het bedrijf, maar ook onszelf te voeden 

met de ideeën die bij onze klanten leven. Ik denk dat er een prachtig traject loopt: coöperatie 3.0 en 

ook die input zullen we gebruiken bij de ontwikkeling van onze strategische visies voor 2025 en 2030. 

Ik denk dat wij trots mogen zijn op een vereniging die zo nauw bij Achmea is betrokken. 

 

IT 

Kijkende naar ons bedrijf zien we dat we meer en meer een technologiebedrijf aan het worden zijn. 

De functie van IT binnen de groep is in 2018 verder positief ontwikkeld. Er lopen tal van grote 

trajecten. Zeker met de laatste grote conversies die nu nog lopen, IT echt een enabler van onze 

business is. 

 

AVG 



2018 was voor ons ook het jaar waarin we de AVG volledig hebben geïmplementeerd. Privacy is een 

heel belangrijk thema voor alle financiële dienstverleners en zeker voor ons bedrijf waar wij de 

beschikking hebben over de gegevens van onze klanten. Dat bleek ook toen wij in oktober vorig jaar 

te maken hadden met een zogeheten datalek. Het geeft nog eens extra de noodzaak om op een zeer 

zorgvuldige manier om te gaan met de gegevens van onze klanten. Een ongeluk zit in een klein 

hoekje. We hebben er inmiddels van alles aan gedaan om nog  bewuster met de gegevens van onze 

klanten om te gaan. 

 

Werkgever 

Het is ook voor ons van belang dat we de juiste en goed gekwalificeerde mensen aan kunnen blijven 

trekken; goed werkgeverschap is daarvoor uiterst belangrijk is. We hebben eind vorig jaar een prima 

cao kunnen afsluiten, we zijn gestopt met de beoordelingsgesprekken die direct zijn gekoppeld aan 

beloningen, we lopen voorop als het gaat om partnerverlof rond geboortes. We lopen daarmee 

vooruit op wetgeving die nog geïmplanteerd gaat worden. 

 

De MBO-scores vorig jaar waren weer hoger dan het jaar ervoor. Soms denk ik wel eens: dat is zo 

hoog, hoe lang houden we dat op dat hoge niveau? Maar het is vooral van belang om te zien dat wij 

en onze medewerkers de veranderingen die we met zijn allen inzetten ook ondersteunen en dat 

vrijwel iedereen weet waarom die veranderingen noodzakelijk zijn en dat we ons met elkaar 

realiseren dat verandering een normaal onderdeel van onze bedrijfsuitvoering is. 

 

Ik ben trots op het feit dat we al jaren overall heel goed scoren als werkgever. Ik denk dat we een 

prachtige organisatie hebben met moderne arbeidsvoorwaarden. En ik denk dat het goed is dat we 

ons als werkgever ook blijven vernieuwen.  

 

In dat verband is het ook goed om op te merken dat we gezond werken stimuleren. We investeren in 

de vitaliteit van onze klanten, maar ook in de vitaliteit van ons allemaal als collega’s en daarom 

hebben we besloten dat we als Achmea vanaf 2020 een rookvrije organisatie willen zijn. 

 

Dat is een besluit met best wel impact. We gaan dit jaar nog kijken hoe we dit concreet vorm gaan 

geven. Steeds meer organisaties zijn rookvrije organisaties. We beleggen als jaren lang niet meer in 

tabak. We helpen onze klanten om te stoppen met roken en ik denk dat het ook past bij Achmea om 

in te zetten op vitaliteit en het bevorderen van het zijn van een rookvrije organisatie. Ook dat is 

toonaangevend. 

 

Ketens 

Het is goed om te benadrukken dat we ook het afgelopen jaar, maar ook naar de toekomst toe, 

blijven investeren in het versterken van het klantcontact en de online distributie. Persoonlijk en 

digitaal, dat is beide goed mogelijk. We bieden op dat punt steeds meer diensten aan in aanvulling 

op onze verzekeringspropositie. 

 

Bij Schade en Inkomen zien we een groei in het particuliere segment. Belangrijk juist in die tak van 

sport om een ontwikkeling te zien. In het resultaat van het schadebedrijf hebben we de lasten van de 

stormen van januari vorig jaar 2018, goed op kunnen vangen. 

 



Als grote zorgverzekeraar hebben we vorig jaar ook een aantal ingewikkelde beslissingen genomen, 

maar die passen bij ons bedrijf als toonaangevende zorgverzekeraar. We hebben een prachtig 

zorgsysteem in Nederland. Wij als grote zorgverzekeraar organiseren de beste zorg op de juiste 

plaats voor onze klanten. En dat allemaal met behoud van solidariteit. Ik denk dat we daar een 

maatschappelijk belangrijk rol vervullen. Vorig jaar hebben we besloten het tarief 2019 zo te kiezen 

dat we op kostprijs de markt ingegaan zijn. Dat betekent dat we een kostendekkende premie 

aanbieden want wij willen als Achmea een stabiele premieontwikkeling voor onze klanten.  Iedereen 

is gebaat bij een tarief dat van ordergrootte van de kostprijs is, zodat grote schommelingen in 

premies voorkomen worden. 

 

Vorig jaar zijn er bij zorg zeker ook moeilijke beslissingen genomen. We zagen geen mogelijkheden 

om het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen verder te ondersteunen, omdat beide 

ondernemingen geen toekomstvast perspectief konden presenteren. Het zijn ingewikkelde 

beslissingen, maar die moeten genomen worden. 

 

Dan Oudedagsvoorzieningen. Kijkend naar ontwikkelingen bij ODV, dan zien we prachtige 

ontwikkelingen van Achmea Bank, goede ontwikkelingen bij Achmea Investment management, maar 

ook bij Achmea Pensioenservices en het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds zien we positieve 

ontwikkelingen met groei van zo’n kleine 550 werkgevers en 13.000 nieuwe deelnemers. Het is 

duidelijk dat die ontwikkeling, na alle inspanningen om pensioenbedrijf nieuw leven in de blazen, z’n 

vruchten gaat afwerpen.  

 

Pensioen & Leven heeft ook in 2018 een goed jaar gehad. Deze serviceorganisatie, die overigens ook 

een goede groei doormaakt op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen, levert nog steeds een 

grote bijdrage aan het resultaat van onze groep. 

 

En laatste keten: Internationaal. Heeft mooie stappen gezet, levert een stabiele bijdrage aan het 

resultaat. En mooi om te noemen dat we vanaf februari dit jaar ook verzekeringen schrijven in 

Canada samen met FairFax: een sterke lokale verzekeraar hebben we een samenwerkingsverband op 

basis van het InShared-platform. Het is goed dat de technologie die we in hier in Nederland 

ontwikkeld hebben ook in het buitenland benut kan worden. 

 

Terugkijken 

Overall kijken we naar ons bedrijf: dan staan we er goed voor. We liggen goed op schema als het gaat 

om de realisatie van onze strategische doelen in de planperiode die we ‘Samen Waarmaken’ 

genoemd hebben. 2019 is het laatste jaar van de planperiode. We liggen goed op schema en kijken 

nu al naar de periode die daarop volgt. We blijven inzetten op de verandering van ons bedrijf. Dat zal 

dus altijd doorgaan. Niet altijd positief voor iedereen. We realiseren ook dat veranderingen soms 

voor collega’s zeker ook minder prettige gevolgen kunnen hebben, maar veranderen is voor ons 

onderdeel van de normale bedrijfsvoering. 

 

Want willen wij relevant blijven in de markten waarin we actief zijn, dan zullen we ons moeten 

blijven inzetten op een verdere verbetering van ons resultaat. Dat zit nog niet op het niveau waar het 

zijn moet, maar een goed resultaat is ook van belang om te kunnen investeren in vernieuwing van 

ons bedrijf en eventuele tegenvallers goed op te  vangen. 



 

We hebben de touwtjes stevig in eigen handen.  

En kunnen onze toekomst zelf bepalen. 

 

We werken aan een toonaangevende dienstverlener die dagelijks klantrelevant is. 

 

We dragen bij aan een Gezonde, Veilige en Toekomstbestendige samenleving. Dat deden we al.  

Dat doen we nog steeds. En dat blijven we ook in de toekomst doen. Daar hef ik graag met jullie het 

glas op. Ik wens jullie allen een prachtig 2019. Gezondheid! 

 

 

 


