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Achmea in één oogopslag
Wie zijn wij
Hoofdactiviteiten zijn Schade & Inkomen, Zorg, Pensioen & Leven en Vermogensbeheer

Schade & Inkomen
(bruto premie in Nederland)

3,1 miljard

Zorg

Pensioen & Leven

Vermogensbeheer

(bruto premie in Nederland)

(bruto premie in Nederland)

(beheerd vermogen)

13,5 miljard

nr.

nr.

1

1

2,2 miljard
Pensioen

nr.

5

Leven

102 miljard

nr.

nr.

3

5

Thuismarkt in Nederland met activiteiten in vijf andere landen

16%
68%
10%
6%

Schade & Inkomen Nederland
Zorg Nederland
Pensioen & Leven Nederland
Internationaal

Verdeling bruto geboekte premie in 2015
Klanttevredenheid
consumentenmarkt

Klanttevredenheid Schade

Klanttevredenheid Zorg

Klanttevredenheid Leven

7,7

7,7

7,9

7,4

(gemiddeld rapportcijfer)

(gemiddeld rapportcijfer)

(gemiddeld rapportcijfer)

(gemiddeld rapportcijfer)
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Nettowinst

Operationeel resultaat*

(€ MILJOEN)

Solvabiliteit (IGD)**

Bruto geboekte premie

(%)

(€ MILJOEN)

(€ MILJOEN)
386

349

542
202
388

368

2014

2015

215

210

20.225

2015

2013

20.002

19.922

2014

2015

16
2013

2014

2015

Klanttevredenheid***

2013

7,7

7,7

2014

Bruto CO2-uitstoot***

Verantwoord belegd vermogen

(in kiloton CO2)

(% van de onderzochte beleggingen voor eigen risico)

(gem.rapportcijfer cons.markt)

7,6

2013

57,4

97

53,7

100

94

Aantal FTE’s

18.424
16.556

45,9

2013

2014

2015

2013

2014

2015

De hierboven opgenomen historische cijfers voor 2013 zijn niet aangepast aan opvolgende veranderingen
in boekhoudkundige grondslagen
* Met ingang van 2015 gebruikt Achmea het operationeel resultaat als maatstaf voor winst of verlies van
een segment in plaats van winst vóór belasting. Operationeel resultaat wordt berekend door winst vóór
belasting te corrigeren voor bepaalde posten. Dit zijn posten binnen baten en lasten die significant zijn en
voortkomen uit gebeurtenissen of transacties die zich duidelijk onderscheiden van de normale

15.412

2013

2014

2015

2013

2014

2015

bedrijfsactiviteiten en daardoor naar verwachting niet regelmatig zullen voorkomen. Voorbeelden zijn
onder andere reorganisatiekosten, bijzondere waardeverminderingsverliezen op goodwill en resultaat
vóór belasting op desinvesteringen, gerelateerd aan desinvesteringsoperaties. Vergelijkende cijfers zijn
overeenkomstig opgenomen.
** IGD Solvency I ratio
*** Deze informatie heeft betrekking op Achmea’s Nederlandse activiteiten, uitgezonderd derdenbedrijven als
weergegeven in bijlage A.
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Aantal particuliere klanten per verzekeringsmerk x 1.000

Nederland

3.476
2.960
2.161
1.242
608
570
302
261
102
53

Internationaal

1.185
777
710
272
1

De klantgegevens zijn op een meer nauwkeurige manier verzameld en berekend dan vorig jaar. Daardoor is het aantal klanten per merk niet goed vergelijkbaar met de aantallen zoals gepresenteerd in het
jaarverslag van 2014. Klanten kunnen bij meerdere merken klant zijn. We gaan er op basis van marktaandeel van uit dat 28% van de schadeklanten ook een zorgverzekering van een Achmealabel heeft.
Daarom schatten we dat Achmea in totaal in Nederland circa tien miljoen particuliere klanten verzekert.

Achmea Jaarverslag 2015

4

Introductie

Hoogtepunten in 2015
Meer dan 150 initiatieven voor
de veranderende wensen van onze klanten

Oprichting van het Centraal Beheer
Algemeen Pensioenfonds (APF)

Bedrijfsbreed hebben we meer dan 150 initiatieven in gang gezet om onze
dienstverlening te vernieuwen. Zo biedt Centraal Beheer klanten actueel en steeds
completer inzicht in hun verzekeringen en andere financiële diensten via een app.
Bij onder meer FBTO is de klantenservice sinds eind 2015 ook goed te bereiken via
WhatsApp, waarbij vragen direct worden beantwoord. FBTO verwacht de komende
jaren een sterke groei in klantcontact via sociale kanalen. Het aantal WhatsAppgesprekken stijgt nu wekelijks bij FBTO.

Werkgevers en pensioenfondsen zoeken naar nieuwe, moderne en digitale
pensioenoplossingen. Met het nieuwe Centraal Beheer APF voorziet Achmea in
deze behoefte. Werkgevers, pensioenfondsen en hun deelnemers kunnen binnen
een APF profiteren van schaal- en kostenvoordelen. De oprichting van het APF past
in de strategie van Achmea op het gebied van oudedagsvoorzieningen.
Het vergunningentraject loopt nog.

Samen met partner Rabobank helpt Interpolis ondernemers actief om zich beter
te wapenen tegen de risico’s van cybercriminaliteit. En de Interpolis Rechtshulp app
bevat veel informatie die klanten met een juridisch geschil nodig hebben. De app
biedt een stappenplan, voorbeeldbrieven en andere documenten waarmee klanten
direct zelf aan de slag kunnen. Bij verdere vragen, kunnen klanten via WhatsApp snel
en gemakkelijk een vraag stellen aan een jurist van Stichting Achmea Rechtsbijstand.
De online community van Zilveren Kruis bestaat inmiddels ruim een jaar. Bijna
500.000 Nederlanders hebben de community één of meer keren bezocht.
Vaste bezoekers voeren onderling en met Zilveren Kruis gesprekken over
gezondheid en vitaliteit.

FBTO en Interpolis in top 3 beste
woonverzekeringen in onderzoek
Consumentenbond
FBTO behaalde in de zomer van 2015 de tweede plaats in een test van de
Consumentenbond over woonverzekeringen. De cijfers voor dit onderdeel liepen
uiteen van 4,7 tot 9,6. Interpolis behaalde een derde plaats. De test ging over de
Inboedelverzekering en opstalverzekering. FBTO scoorde een 9,6 op uitkering bij
calamiteiten. De Consumentenbond vergeleek maar liefst 37 verzekeraars met elkaar.

Ook internationaal zijn we veel vernieuwende diensten gestart. De start van
de volledig online werkende verzekeraar Onlia betekende een doorbraak in de
Slowaakse autoverzekeringsmarkt. En in Griekenland realiseerde InterAmerican
groei bij het directe merk Anytime en ontwikkelde een verzekering onder de
naam ‘Buy-the-mile’. Een betaalbare en sociale oplossing waarmee Griekse
automobilisten via een telematics-kastje hun auto per gereden autokilometer
verzekeren.

Achmea Jaarverslag 2015

5

Introductie - Hoogtepunten in 2015
Centraal Beheer ‘beste zakelijke verzekeraar’
volgens onderzoek InCompany

Klantbelang Centraal-score van Achmea
gestegen naar marktgemiddelde

Het zakenblad Incompany heeft Centraal Beheer voor de 2e keer op rij uitgeroepen
als beste zakelijke verzekeraar. Het cijfer dat we kregen is een 11-jarig overall record
in de verzekeringssector. Nooit eerder wist een verzekeraar zo goed te scoren
(7,40). In dit 12e klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau
MWM2, staat Centraal Beheer op nummer 1 in de categorie Verzekeringen.
MWM2 voerde het onderzoek uit onder 3.271 zakelijke beslissers uit het middenen grootbedrijf.

In 2015 steeg de score van Achmea op het Klantbelang Dashboard van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) opnieuw. Achmea scoorde een waardering van 3,4 op
een schaal van 5. We scoren hiermee op het gemiddelde niveau van de markt.
Achmea is daarmee op de goede weg, maar er is nog ruimte voor verbetering.
Achmea zal hier in 2016 veel aandacht aan geven. Als coöperatieve verzekeraar is
Achmea dat aan haar klanten en aan zichzelf verplicht.

Start Achmea Investment Management
Achmea Investment Management is per 1 januari 2016 de nieuwe naam
van de samenvoeging van Syntrus Achmea Vermogensbeheer en Achmea
Beleggingsfondsen Beheer. De nieuwe vermogensbeheerder beheert meer
dan €100 miljard voor pensioenfondsen, Achmea, het Centraal Beheer APF en
particuliere beleggers via de beleggingsfondsen van Centraal Beheer. Achmea
Investment Management telt ruim 200 medewerkers en behoort tot de top vijf van
grootste institutionele vermogensbeheerders in Nederland.

Aangescherpte internationale strategie
voor verdere groei
Achmea heeft in 2015 de internationale strategie aangescherpt. Belangrijke
thema’s zijn innovatie en het delen van (digitale) kennis tussen landen en
merken. Achmea kiest gericht voor groei in markten waar zij mogelijkheden ziet.
Investeringen in ‘game changers’ kunnen de premiegroei versnellen. Klanten in
het buitenland profiteren zo van de beste oplossingen en ervaring van Achmea.
Achmea wil verder de samenwerking met distributiepartners zoals banken en
retailers versterken.

Goedkeuring verkregen voor Partieel
Intern Model Schadeverzekeringen
Achmea kreeg eind 2015 goedkeuring voor het gebruik van het ‘Partieel Intern Model
voor prudentiële doeleinden’ van De Nederlandsche Bank en van de Bank of Greece.
De Nederlandse schade- en herverzekeraars en de Griekse Achmea-dochter
InterAmerican Property & Casualty Insurance Company SA gebruiken dit model voor de
berekening van het schade- en inkomen (Health SLT) verzekeringstechnisch risico. Het
model biedt Achmea een beter inzicht in de risico’s. Dit maakt betere sturing mogelijk
en de belangen van klanten zijn nog beter beschermd.
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“Als ik als klant een
keuze moet maken,
hou ik rekening met
de kosten en wat
ik daar voor krijg,
maar ook wat de
samenleving krijgt.”
Jeroen Swaan zit in de
Klantraad van Centraal
Beheer

“Als je echt vanuit
waarde denkt, voeg
je iets toe.”
Florian Faas is vicevoorzitter
van de Centrale
Ondernemingsraad
van Achmea

Jeroen Swaan zit in de Klantraad van Centraal Beheer. Hij is HR&O-adviseur bij
Synbra Holding, specialist in geëxpandeerd polystyreen (Airpop©) en speciale
schuimmaterialen voor toepassing in industriële producten en oplossingen
en duurzame isolatiesystemen. Synbra is klant van Achmea met pensioen- en
verzekeringsproducten.

Florian Faas werkt bijna tien jaar bij Achmea. Hij is projectmanager pensioenbeheer
en vicevoorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. Florian ziet veel kansen
voor Achmea om waarde te creëren voor klanten en voor de samenleving. De
technologische ontwikkelingen en het inzetten van de kennis die Achmea heeft over
risico’s bieden daarvoor mogelijkheden:

“Ik zie voor Achmea een belangrijke rol in het aanzwengelen van het debat over
maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rondom vergrijzing en pensioenen. Hoe
kijkt de jeugd aan tegen het leven, werk, wonen, zekerheid en pensioen? Dat geeft ook
richting aan hoe je daar met je producten op inspeelt.

“Als je echt vanuit waarde denkt, voeg je iets toe. Als je oprecht transparant bent
over het gebruik van big data om risico’s uit te bannen, dan is er ook geen probleem
met privacy. Iedereen wil voor dat doel wel zijn data ter beschikking stellen. Hiermee
kun je waarde, maar ook reputatie genereren bij je klanten. Technologie biedt altijd
kansen als je er goed in bent. Achmea is daar nu volop mee bezig.

Achmea speelt een belangrijke ondersteunende rol in het realiseren van duurzame
inzetbaarheid. De juiste vragen aan de klant stellen, dàt geeft toegevoegde waarde. Een
stevige vertrouwensrelatie met de klant is wezenlijk. Ik zie dat Achmea dat goed doet,
maar het gaat er ook om dit meer zichtbaar te maken en uit te dragen.
Als ik als klant een keuze moet maken, hou ik rekening met de kosten en wat ik daar
voor krijg, maar ook wat de samenleving krijgt. Als bedrijven duurzaamheid in hun
vaandel hebben staan, dan moet men ook bereid zijn hier in te investeren. Dat wordt
voor steeds meer klanten een belangrijke afweging.”

Maatschappelijke waarde toevoegen is ook belangrijk. Mensen zijn op zoek
naar betekenisgeving, daar kan Achmea een rol in spelen. Bijvoorbeeld door het
ondersteunen van cohesie binnen Nederland. Het ondersteunen en faciliteren van de
deeleconomie vind ik een mooi voorbeeld. Daar proberen we echt een rol te spelen.”
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“Er zijn tal van
uitdagingen die kansen
bieden voor Achmea.”

“Achmea is er om
problemen op te
lossen voor haar
klanten, maar juist
ook om ze te
voorkomen.”

Roger van der Linden is
vicevoorzitter van Adfiz

Paul Overmars is voorzitter
van Vereniging Achmea

Roger van der Linden is vicevoorzitter van Adfiz, brancheorganisatie van onafhankelijk
financieel adviseurs. Hij is directeur/eigenaar van een financieel advieskantoor. Hij vindt
dat Achmea aardig inspeelt op de veranderingen en ontwikkelingen waar we in Nederland
mee te maken hebben. Een concreet voorbeeld vindt hij de vrijwilligersverzekering.
“Er zijn tal van uitdagingen die kansen bieden voor Achmea. Klimaatverandering is daar
een voorbeeld van, maar ook de vergrijzing en de daaraan verbonden stijgende kosten.
Een andere ontwikkeling is een steeds meer individualiserende samenleving.
Verzekeraars lijken hierop in te spelen door risico’s individueler te verzekeren. Maar
gaat verzekeren niet eigenlijk om het gezamenlijk dragen van die risico’s? Achmea zou
hierin in overleg met partners heel goed naar moeten kijken.
Er is niet altijd een verzekeringsoplossing nodig. Achmea kan breder kijken. Denk aan
advies en risico’s bespreekbaar maken door de dialoog aan te gaan. Ik daag Achmea uit
hierin ook partners en andere stakeholders te betrekken. Samen kunnen we de koek
groter maken door verstandig op maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen”.

Paul Overmars is voorzitter van de Vereniging Achmea, de grootste aandeelhouder
van Achmea. Kort gezegd, vertegenwoordigt en bewaakt de Vereniging Achmea de
coöperatieve achtergrond van de onderneming. De collectieve belangenbehartiging
voor de klanten en het oppakken van maatschappelijke signalen uit de samenleving
staan daarin centraal. Paul vindt dat Achmea vanuit die coöperatieve achtergrond een
belangrijke rol heeft in preventie.
“Achmea is er om problemen op te lossen voor haar klanten, maar juist ook om
ze te voorkomen. Dat betekent veel aandacht voor preventie en proactief zijn ten
aanzien van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die op de klanten en dus ook
op Achmea afkomen.
Alleen al door onze omvang en geschiedenis hebben we enorm veel kennis in huis
in vergelijking met andere verzekeraars. Die moeten we nog beter combineren en
benutten. We zijn zowel de generalist als de specialist, daar moeten we gebruik van
maken om vertrouwen en zekerheid te bieden aan onze klanten. Bij ons moeten
klanten het beste af zijn.”
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Woord van onze voorzitter
Aanhoudend solide in een dynamische omgeving
De wereld verandert snel. De verzorgingsstaat wordt kleiner, de arbeidsmarkt is sterk
in beweging en mensen wordt gevraagd meer eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Nieuwe technologie draagt bij aan snelle veranderingen in bestaande bedrijfsmodellen en
werkverhoudingen. In vergelijking met afgelopen jaren staat de Nederlandse economie er
momenteel relatief goed voor. We zien het aantrekken van zowel de (bedrijfs)investeringen
als de particuliere consumptie en een oplopende werkgelegenheid. En er is herstel op
de huizenmarkt wat leidt tot meer economische activiteit en consumptie. Er blijven forse
onzekerheden, maar in tegenstelling tot de afgelopen jaren, zien we de risico’s nu vooral
buiten Nederland. De toegenomen geopolitieke instabiliteit maakt dat verder herstel
mogelijk onder druk zal komen te staan. Ook onzekerheden rond bijvoorbeeld de kracht van
de Chinese en Amerikaanse economie zijn daarbij van grote invloed op de wereldeconomie
en de beurzen. Daarmee blijft het risico aanwezig dat factoren uit het buitenland een open
economie als de Nederlandse kunnen raken.

Coöperatieve identiteit als kompas
In deze veranderende omgeving wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij stellen als coöperatief bedrijf
hoge eisen aan ons eigen handelen, naast bestaande wet- en regelgeving en de rol
van toezichthouders. Daarbij wordt de solidariteit als basis van verzekeringen steeds
minder vanzelfsprekend. Onze klanten houden de behoefte om risico’s te delen, maar
Nederlanders delen risico’s steeds vaker selectief. In kleine, vertrouwde kringen. Als
coöperatieve verzekeraar organiseren wij al sinds onze oprichting in 1811 de solidariteit
tussen onze verzekerden onderling. Al meer dan 200 jaar zijn wij een solide partner
voor onze verzekerden, in een soms onzekere financiële omgeving. Zo leveren wij een
belangrijke bijdrage aan de stabiliteit in de samenleving, die soms stevig onder druk staat.
We omarmen nieuwe initiatieven, maar vragen ook aandacht voor groepen die daardoor
soms buiten de boot dreigen te vallen.

Inspelen op kansen
We spelen flexibel in op de nieuwe vragen die op ons afkomen. In de gesprekken met
onze stakeholders vinden we onszelf steeds opnieuw uit. Dit om waarde toe te kunnen
voegen voor klanten, medewerkers, (business) partners en aandeelhouders. We doen dit
door ondernemend en vernieuwend te werken aan oplossingen voor maatschappelijke
vragen die aansluiten bij onze kerncompetenties en -activiteiten. Zo zijn wij verbonden

“Als coöperatieve verzekeraar
organiseren wij al sinds onze
oprichting in 1811 de solidariteit
tussen onze verzekerden onderling.”
W.A.J. van Duin
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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aan de doelstellingen van het klimaatakkoord, afgesloten
in Parijs. Dit past bij onze rol als coöperatieve verzekeraar.
Wij richten ons op de lange termijn én op duurzaamheid.
In een recent stakeholderonderzoek hebben wij gevraagd
welke maatschappelijke ontwikkelingen onze stakeholders
belangrijk vinden voor de dienstverlening van Achmea. Op
basis van de gegeven reacties is op twintig belangrijkste
onderwerpen een Materialiteitsmatrix opgesteld.
Het creëren van waarde voor klanten staat bij onze
stakeholders bovenaan. In eerste instantie zien zij deze
waarde op het terrein van zorg en oudedagsvoorzieningen
en de combinatie van wonen en zorg. Externe stakeholders
vinden daarna verantwoord beleggen, nieuwe vormen van
solidariteit en de circulaire economie belangrijk. We zien
de reacties van onze stakeholders als kansen om nieuwe
producten en diensten te ontwikkelen, waarmee wij ook in
de toekomst relevant kunnen blijven voor onze klanten.

Risico’s en kansen
Naast risico’s zien we dus ook kansen in de markten
waarin we actief zijn. Kansen om waarde toe te voegen,
voor onze klanten en voor de samenleving. Als grootste
verzekeraar van Nederland zijn wij dagelijks van waarde
voor onze klanten. Met onze kernactiviteiten schade- en
zorgverzekeringen zijn we marktleider in Nederland. Bij
inkomens- en bij levensverzekeringen bekleden we een
top 3 positie. Zo helpen we dagelijks circa tien
miljoen particuliere klanten. Onze merken worden
hoog gewaardeerd door hun klanten. Achmea
is het coöperatieve moederbedrijf van sterke
verzekeringsmerken, waaronder Centraal Beheer, Zilveren
Kruis en Interpolis. Aanvullend daarop staan ook de
merken FBTO, InShared, Avéro Achmea, De Friesland,
Pro Life en OZF dichtbij hun klanten.

Wij varen een duidelijke koers
Eind 2013 kondigden wij met Versnellen & Vernieuwen
een grootschalig veranderprogramma aan. We
vernieuwen enerzijds onze dienstverlening aan klanten
en standaardiseren en automatiseren anderzijds onze

processen en systemen. We versnellen vanuit eigen
kracht en spelen in op de snel veranderende wensen
van onze klanten. Onze circa tien miljoen particuliere
klanten in Nederland doen steeds meer online en willen
zo ook hun verzekeringen regelen. Daarom versnellen we
de aanpassingen aan onze organisatie en investeren we
in onze klantgerichtheid en online klantbediening. Ook
creëren we ruimte om te kunnen blijven investeren in
nieuwe oplossingen voor onze klanten en om ook op de
lange termijn financieel gezond te blijven. Met name in
de markt voor zorgverzekeringen zien wij de toenemende
druk van de politiek en maatschappij bij het realiseren van
een duurzaam rendement. Door de jaren keren we 95%
van de ontvangen premiegelden uit om de kosten voor
zorg voor onze klanten te vergoeden. Circa 3% geven we
uit aan kosten voor onder meer onze dienstverlening aan
klanten, IT en gebouwen. En circa 2% voegen we toe aan
onze reserves. Over 2015 hebben we €481 miljoen ingezet
uit ons het resultaat om de premiestijging voor onze klanten
in 2016 te beperken. Deze inzet vindt plaats ondanks de
aangehouden stijging van de zorgkosten en de overkomst
van een deel van de AWBZ naar de basiszorgverzekering.
Eerder is al €335 miljoen uit het resultaat over 2014 ingezet.
Zo delen onze verzekerden weliswaar mee in de geboekte
positieve resultaten, maar deze inzet van resultaat heeft
gevolgen voor de reserves die wij aanhouden om ook op
lange termijn de stijgende uitgaven voor zorg te kunnen
vergoeden. Door voldoende reserves aan te houden
kunnen we onzekerheden opvangen en wordt de kans
verkleind op sterke premieverhogingen in de toekomst.
We nemen rond Versnellen & Vernieuwen op tal van
onderdelen ingrijpende maatregelen, die veel van onze
organisatie vragen. Een heldere managementagenda biedt
focus aan de hand van vier perspectieven: klantgedreven,
verantwoord rendement, concurrerende kosten en
medewerkers in verandering.

Klantgedreven
In 2015 is binnen Achmea veel bereikt om een meer
klantgedreven organisatie te worden. Veel initiatieven

zijn direct merkbaar voor onze klanten. Andere
verbeteringen zijn minder zichtbaar, maar verbeteren
wel onze dienstverlening. Klanten kiezen zelf hoe zij
hun verzekeringszaken regelen: online via smartphone
of tablet of via persoonlijk of telefonisch contact. Wij
spelen daarop in. Meer dan 150 initiatieven tonen het
nieuwe elan van onze merken en ons bedrijf. Centraal
Beheer ondersteunt actief diverse initiatieven op het
gebied van de deeleconomie. Zoals het standaard bieden
van dekking bij schade bij woningverhuur via Airbnb.
Interpolis heeft zijn jarenlange aandacht voor preventie
uitgebreid naar het thema cybercrime, vooral voor MKBbedrijven. Hier helpen klanten, zorgverleners en experts
elkaar. Klanten van FBTO zijn erg te spreken over het
contact via WhatsApp. Allemaal initiatieven waarmee wij
steeds beter inspelen op de veranderende wensen van
onze klanten.

Klanten waarderen onze initiatieven
Klanten waarderen onze verzekeringen. Zo bleek in
2015 uit een test van de Consumentenbond over
woonverzekeringen. FBTO en Interpolis eindigden in
de top 3 van beste inboedel- en opstalverzekeraars. De
Klantbelang Centraal-score van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) nam toe, van 3,3 in 2014 naar 3,4 op een
schaal van 1 tot 5. We zitten daarmee op het gemiddelde
van de financiële sector, maar als coöperatieve verzekeraar
leggen we de lat hoger. De stem van onze klanten en
andere stakeholders is in 2015 nog steviger verankerd
in onze bedrijfsvoering. Ieder merk heeft een Klantraad
waar producten en dienstverlening worden besproken
met de directie. Vanuit de Klantraden wordt bovendien
een groot deel van de Ledenraad van Vereniging Achmea
gevormd. Klanten hebben zo invloed op elk niveau in
onze organisatie. In het dagelijkse contact dat zij met
ons hebben, in de Klantraden van de merken én in
de Ledenraad van Vereniging Achmea, onze grootste
aandeelhouder. Dit maakt ons uniek; uniek in de manier
waarop klanten invloed hebben op de eigen verzekeraar.
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Verantwoord rendement

Concurrerende kosten

Enkele van de belangrijkste recente strategische
initiatieven die bijdragen aan een verantwoord
rendement zijn de voorgenomen oprichting van het
Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF) en
de oprichting van de divisie “Oudedagsvoorziening”
(ODV). We positioneren ons stevig in deze markt, omdat
we geloven dat onze klanten blijvend behoefte zullen
hebben om inkomen voor later op te bouwen. Na
ontvangst van de definitieve vergunning, verwachten we
met het Centraal Beheer APF onder meer klantgerichte,
innovatieve tweede- pijlerpensioenoplossingen aan
te bieden voor collectieve contracten. In lijn hiermee
zijn ook de vermogensbeheeractiviteiten binnen onze
groep gebundeld tot Achmea Investment Management.
Met meer dan €100 miljard aan beheerd vermogen
is hiermee de op vier na grootste institutionele
vermogensbeheerder van Nederland gecreëerd.
De commerciële samenwerking met onze strategische
partner Rabobank blijft onverminderd belangrijk en is in
2015 verder versterkt. Interpolis en Rabobank werken
intensief samen aan onder meer een verbetering van de
(online) zelfbedieningsmogelijkheden voor particuliere en
zakelijke klanten.

Eind 2016 willen we dat onze bedrijfskosten €450 miljoen
lager zijn. Sinds december 2013, de start van Versnellen
& Vernieuwen hebben we onze kosten met ruim
€300 miljoen terug gebracht. Door een andere manier
van werken, vermindert het aantal arbeidsplaatsen
binnen onze groep met circa 4.000 tot eind 2016.
Onder meer met een goed sociaal plan proberen wij
werknemers zoveel mogelijk te ondersteunen bij het
zetten van een nieuwe stap. Eind 2015 is het aantal
voltijdsarbeidsplaatsen met circa 2.400 afgenomen.

Ook buiten Nederland zijn wij doorgegaan onze klanten
zo goed mogelijk van dienst te zijn. Aan de hand van
een aangescherpte strategie hebben we internationaal
goede vooruitgang geboekt. In zowel Griekenland,
Turkije, Slowakije als Ierland steeg de winstgevendheid
en wordt positief bijgedragen aan ons operationeel
resultaat over 2015. In Turkije boekte Eureko Sigorta,
in samenwerking met strategisch partner Garanti Bank,
goede commerciële prestaties. In Slowakije, steeg het
aantal online klanten sterk, mede door de innovatieve
online autoverzekering Onlia. En in de krimpende Griekse
verzekeringsmarkt slaagde InterAmerican erin haar
marktaandeel te vergroten, vooral door groei bij het
directe online merk Anytime.

Financiële resultaten in teken van Versnellen &
Vernieuwen
Naast vernieuwing blijft de komende periode een
aanhoudende focus op kosten en rendement van groot
belang om onze verzekeringen tegen een aantrekkelijke prijs
aan te kunnen blijven bieden aan onze klanten. Versnellen &
Vernieuwen is daarmee ook van belang voor onze financiële
gezondheid. Onze nettowinst is over 2015 gestegen naar
€386 miljoen en onze omzet bleef stabiel rond de €20
miljard. Wij hebben ons marktleiderschap in schade- en
zorgverzekeringen ingezet om de beste producten voor onze
klanten mogelijk te maken. Ons operationele resultaat is
over 2015 sterk beïnvloed door de inzet van €481 miljoen
om de premiestijging van onze zorgverzekeringen te
beperken. Grote stormen veroorzaakten veel schade bij
klanten. De vergoeding van schades heeft ons resultaat
verlaagd met circa €70 miljoen.
Onze solvabiliteit blijft hoog met 210% onder Solvency I.
Dit betekent dat we de afspraken met onze klanten
ook in de toekomst kunnen nakomen. Onze langjarige
A+ kredietstatus voor onze verzekeringsonderdelen bij
kredietbeoordelaar Standard & Poor’s bewijst dat we een
stabiele koers varen, financieel en operationeel.

en te vernieuwen. Achmea wil dé digitale verzekeraar
worden en onze mensen maken daarbij het verschil. Het
vraagt medewerkers met de juiste digitale vaardigheden.
Als werkgever stimuleren we medewerkers om deze
vaardigheden verder te ontwikkelen. We bieden de
mogelijkheden om met name digitale vaardigheden te
vergroten. Daarnaast schenken we aandacht aan de
competenties die nodig zijn voor het werken in een
digitalere, flexibelere omgeving. Ons strategisch HR-plan
heeft aandacht voor het vergroten van de inzetbaarheid
en mobiliteit van medewerkers.
Uit ons jaarlijks onderzoek onder medewerkers blijkt
dat hun betrokkenheid aanhoudend hoog is. Onze
medewerkers geven aan vertrouwen te hebben in de
koers van ons bedrijf. In 2015 heeft een groot deel van
de medewerkers van Achmea de eed of belofte afgelegd.
Het ondersteunt de bewustwording van het belang van
ons dagelijks werk voor onze klanten.

Woord van dank
Medio 2015 zijn twee leden uit de eigen organisatie
toegetreden tot onze Raad van Bestuur. Bianca Tetteroo
en Robert Otto zijn daartoe benoemd. Daarnaast
is Roelof Konterman benoemd tot vicevoorzitter.
Danny van der Eijk en Jeroen van Breda Vriesman
zijn teruggetreden. Wij bedanken hen voor wat zij
voor ons bedrijf hebben betekend. Ik bedank graag al
onze mensen en de Centrale Ondernemingsraad voor
hun grote inzet en betrokkenheid. Ook onze andere
stakeholders wil ik bedanken: onze (business) partners,
in het bijzonder Rabobank, aandeelhouders en klanten.
Een goede samenwerking met al onze stakeholders is
de enige manier om ook in de toekomst van waarde te
kunnen zijn, voor onze klanten en voor de samenleving.
Zeist, 4 april 2016

Onze mensen stellen onze klanten centraal
De inzet van onze mensen is cruciaal om onze klanten
zo goed mogelijk van dienst te zijn. En om te veranderen

W.A.J. van Duin
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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