Persbericht

Achmea stelt medewerkers met BIG-registratie in staat bij te springen in de zorg
Zeist, 24 maart 2020 - Achmea stelt voormalig zorgverleners die nu in dienst zijn bij de verzekeraar
vanaf vandaag in staat om de zorg te gaan ondersteunen. Het gaat om medewerkers met een (recent
verlopen) BIG-registratie. Met dit gebaar wil Achmea bijdragen aan een verlichting van de werkdruk van
de zorgprofessionals die druk zijn met de behandeling van patiënten met het Coronavirus. De
geïnteresseerde medewerkers van Achmea worden vrijgesteld van hun normale werkzaamheden. Dat
gebeurt geheel op vrijwillige basis en met behoud van salaris. Vrijstelling wordt verleend in goed overleg
met de leidinggevende, waarbij rekening wordt gehouden met de continuïteit van onze bedrijfsvoering.
Met de dag zien we een stijging van het aantal patiënten dat is besmet is met het coronavirus. Hierdoor
neemt de druk op de zorg enorm toe en is extra personeel hard nodig. Voormalige verpleegkundigen en
artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering
weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register moeten inschrijven. Dit heeft
minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) vorige week besloten. De inzet van extra personeel in
de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden.
Bianca Tetteroo, lid Raad van Bestuur van Achmea: “Achmea is een grote en toonaangevende
werkgever. Onder onze 14.000 collega’s bevinden zich ook medewerkers met een (recent verlopen) BIGregistratie. Zij werken bijvoorbeeld bij onze zorgverzekeraars Zilveren Kruis en De Friesland, onze
alarmcentrale Eurocross en bij onze onderdelen rond inkomens-, verzuim,- pensioen- en
levensverzekeringen. We hopen hiermee een steentje te kunnen bijdragen aan de verlichting van de
werkdruk in de zorg.”
Het is op dit moment nog niet exact bekend hoeveel medewerkers met een (recent verlopen) BIGregistratie Achmea in haar gelederen heeft en hoeveel daarvan daadwerkelijk willen en kunnen
bijspringen in de zorg. Wij starten vandaag de registratiefase. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn,
informeren wij u vanzelfsprekend nader.
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Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren
Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (ongeveer 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. Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief
in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. www.achmea.nl

