Persbericht

Achmea founding partner van SchuldenlabNL
Zeist, 14 november 2018 – Vanmorgen is in Den Haag SchuldenlabNL geïntroduceerd, een
samenwerkingsverband van zes private en publieke partijen, waaronder verzekeraar Achmea.
SchuldenlabNL heeft als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken. Koningin Máxima was
aanwezig bij de lancering van dit initiatief. Namens Achmea sprak Raad van Bestuurlid Bianca
Tetteroo. Naast Achmea zijn ING Nederland, de gemeenten Den Haag, Almelo, Amsterdam en het
CAK betrokken bij SchuldenlabNL.
Bianca Tetteroo: “Wij zien dat schuldenproblematiek een groot maatschappelijk vraagstuk is. In onze
strategie richten we ons op een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Daar hoort het
aanpakken van schulden voor kwetsbare groepen zeker bij. Achmea gelooft in een inclusieve
samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen. We zetten ons daarom zoveel mogelijk in
om schulden te voorkomen of te verhelpen.” Volgens SchuldenlabNL kent ons land meer dan
2 miljoen huishoudens met betalingsachterstanden, waarvan bijna 1,4 miljoen met risicovolle of
problematische schulden.
Duurzame aanpak
Om problematische schulden aan te pakken maakt Achmea deel uit van verschillende
samenwerkingsverbanden, zoals Geldfit en Van Schulden naar Kansen. Ook werkt Achmea samen met
Stichting LEF en Stichting Lezen en Schrijven om kwetsbare groepen met schulden te helpen.
Bianca Tetteroo: “Als coöperatieve verzekeraar staan we middenin de samenleving. Wij willen de
schuldenproblematiek duurzaam aanpakken, maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Wij
onderschrijven een gezamenlijke aanpak via publiek private samenwerking. Daarom hebben wij ons
van harte als founding partner verbonden aan SchuldenlabNL.”
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Over Achmea
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, waaronder Centraal Beheer, Zilveren
Kruis en Interpolis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland met circa 14.500
medewerkers in Nederland. Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten,
partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2017 circa 20 miljard
euro 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. De
vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft meer dan 130 miljard aan assets under
management. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken.
Naast Nederland, is Achmea ook internationaal actief in vijf andere landen. http://www.achmea.nl

