
    
 
Persbericht 
 

Achmea stelt 1.000 laptops beschikbaar voor kinderen zonder computer 
 
Zeist, 14 april 2020 – Achmea stelt 1.000 laptops beschikbaar voor kinderen die thuis geen pc, tablet of 
laptop hebben om hun schoolwerk op te doen. Deze donatie is tot stand gekomen in samenwerking met 
KPN en SiSo IT Services (allebei partner en leverancier van Achmea) en draagt bij aan het initiatief  
#allemaaldigitaal.  
 
SiSo heeft de laptops opgeknapt. KPN heeft 1.000 wifi-verbindingen voor deze doelgroep beschikbaar 
gesteld. Een deel van de Achmea-laptops wordt in combinatie met zo’n wifi-verbinding aangeboden. 
Een ander deel gaat naar de Stichting Leergeld, waarmee SiSo een samenwerkingsverband heeft.   
Alle laptops zijn voorzien van de software die nodig is om het schoolwerk te kunnen doen.  
 
De actie is onderdeel van het initiatief #allemaaldigitaal, waarin de ICT-sector, overheid en 
maatschappelijke organisaties samenwerken om laptops in te zamelen voor Nederlanders die digitaal 
niet mee kunnen doen (www.allemaal-digitaal.nl). De kosten voor de programmatuur worden vergoed 
door het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 
Computer essentieel voor kinderen 
Bianca Tetteroo, lid van de Raad van Bestuur van Achmea: “Kinderen zijn nu nog meer dan normaal 
aangewezen op digitaal contact. Wij vinden het essentieel dat kinderen thuis over een computer kunnen 
beschikken, zodat zij allemaal digitaal mee kunnen doen met school. En natuurlijk ook voor het sociale 
contact in deze moeilijke tijd. We zijn blij dat we in samenwerking met KPN, SiSo en #allemaaldigitaal 
deze laptops een goede nieuwe bestemming kunnen geven.”  
 
 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Viola Teepe  
corporate woordvoerder Achmea       
telefoon 06 - 10 77 55 68      
 

 
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren 
Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (circa 14.000 medewerkers). Achmea heeft 
een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in 
balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2019 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland 
marktleider op het gebied van schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt het inkomensverzekeringen en met het 
Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft 
€179 miljard aan assets under management. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea 
hypotheken. Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en 
Canada. www.achmea.nl 
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