
3 Internationale duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 
verbonden aan onze strategie

In de top 3
Volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer is Achmea 

1 van de 3 duurzaamste Nederlandse verzeke-

raars op het gebied van het beleggingsbeleid.  

We scoren vooral goed op ‘natuur’, ‘gezondheid’ 

en ‘arbeidsrechten’.

Achmea zet zich in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. We zijn een 
coöperatieve verzekeraar en geloven in een maatschappij waarbij iedereen meedoet. Ook na 
tegenslag of ongeluk. Met onze verzekeringen en diensten zijn we altijd en op steeds meer  
terreinen van betekenis voor onze klanten. Ons totale jaarverslag lees je op Achmea.nl

Keren we uit aan gedupeerde klanten van 

de zware stormen die op 3 en 18 januari 

over ons land trekken. We zien schades 

door extreem weer stijgen. Samen 

met partners zoeken we naar 

nieuwe manieren om schade 

en overlast te beperken.

136 miljoen

Join the safety movement!
Onder de naam Onlia start Achmea samen met Fairfax  

Financial een online verzekeraar in Canada. Onlia wil  

in Canada een beweging op gang brengen: samen  

het leven veiliger maken.
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11.200.000
Zoveel mobielvrije kilometers rij- 

den mensen in de AutoModus van 

Interpolis. Elke 100 kilometer is 

goed voor € 1 voor #IkrijvoorNL 

om ideeën voor veiliger verkeer te 

financieren. Het mooie bedrag van 

€ 112.000 verdeelt Interpolis over 

5 initiatieven.

AutoModus
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zilveren kruis

Beste website

                     Ambitieus…
… ja dat is het zeker. Maar we gaan ervoor!   

Met onze ruim 13.000 medewerkers en diverse  

locaties in het land kunnen wij een bijdrage leve-

ren aan een toekomstbestendige samenleving. 

Ons nieuwe duurzaamheidsplan helpt ons naar  

een klimaatneutrale bedrijfs- 

voering in 2030.

“Ik wil u 
bedanken 
voor de 
prettige samenwerking  
en ontvangen hulp”

Een persoonlijk bedankje van meneer  

Van Haandel aan de collega’s van Avéro 

Achmea. Erg leuk. Onze klanten zijn  

tevreden over onze merken. Dat zien 

we terug in onze onderzoeken. Reacties 

(positief én negatief) gebruiken we  

om onze dienstverlening steeds beter  

te maken.

Dit zijn de hoogtepunten 
uit ons jaarverslag 2018

Operationeel resultaat

miljoen

Klanttevredenheid

Duurzaamheid
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Fact & figures

             4 weken doorbetaald geboorteverlof in de

                nieuwe cao! Martijn van der Voort (34), specialist 

digitale klantbediening bij Centraal Beheer én aanstaande vader, 

weet niet wat hij hoort als Achmea de nieuwe cao vaststelt.

“Fijn dat ik 
zoveel tijd krijg 

om mijn zoontje  
te leren kennen”

Ce
ntraal beheer

va
n nederland

klantvriendelijkste
verzekeraar

En weer een slimme  
innovatie: BlueLabel

Hoe groot is de kans dat een huis, straat, 

wijk of stadsdeel blank komt te staan na 

een flinke plensbui? Achmea brengt als 

eerste ter wereld samen met partners  

de gevolgen van extreme neerslag per 

woning in kaart. Zo helpen we klanten  

om verder klimaatbestendig te worden.

https://www.achmea.nl/investeerders/verslagen/Paginas/default.aspx

