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Achmea
14 jaar 2 maanden
•Director IT non-life insurance
dec. 2017 – heden
Apeldoorn
IT Run en Change voor ;
- Achmea Schade Particulier,
- Achmea Schade Bedrijven
- Achmea Inkomensverzekeringen
Director IT Life-Insurance
Tot– dec. 2017Leusden
650 FTE - 400 FTE ( Apeldoorn, Leusden, Tilburg, Leeuwarden, De Meern, Zeist)
IT Run en Change voor ;
- Achmea Bank,
- Achmea Pensioen & Leven
- Syntrus Achmea
- Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds
- Centraal Beheer ODV

Even voorstellen

.

De kracht van onze
identiteit en ons verhaal
We bouwen voort op ons gedachtegoed
dat uitgaat van saamhorigheid. Verzekeren
staat voor solidariteit in de samenleving.
Als er schade optreedt, vergoeden wij die
en we helpen klanten bij het herstel ervan.
Dat doen we al meer dan 200 jaar.
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Onze historie, van Achlum tot nu
1811
De geschiedenis van
Achmea begint in
Achlum, Nederland

1815
De Friesland Zorgverzekeraar
(DFZ) begint met de oprichting
van 'Regt door Zee'. Na vele
fusies ontstaat het huidige
DFZ in 1990

1909
Een groep Nederlandse
onderlinge verzekeraars
vormt de Coöperatieve
Vereniging Centraal Beheer

1922
18 coöperatieve
zuivelfabrieken
betrokken bij oprichting
OBF (Onderling
Boerenverzekeringsfonds)

1949
Zilveren Kruis opgericht

1995
Fusie van Coöperatie AVCB
met Zilveren Kruis
leidt tot Coöperatie Achmea;
de rechtsvoorganger van
Vereniging Achmea

1995
AVCB en Zilveren Kruis
fuseren; Achmea wordt
nieuwe naam van de groep

1992
Oprichting Eureko Alliance
(later Eurapco) voor
internationale samenwerking

1986
OTOS en OBF
fuseren tot Avéro
Verzekeringen

1956
De eerste Nederlandse
direct writer FBTO
opgericht

1998
Achmea fuseert met
PVF Pensioenen
(afgesplitst van GAK)

2000
Achmea neemt
private activiteiten
van GAK over

2001
Achmea neemt
InterAmerican Greece over

2005
Achmea neemt
Interpolis over, Rabobank
wordt de op een na
grootste aandeelhouder

2007
Achmea verkrijgt een
belang van 80% in
Eureko Sigorta;
Achmea en Agis fuseren

2017
Start strategische
planperiode
Samen Waarmaken

2016
Oprichting Centraal Beheer
Algemeen Pensioenfonds
(APF)

2016
Bundeling van
vermogensbeheer
activiteiten tot Achmea
Investment Management

2011
Overname Independer
en coöperatieve fusie
De Friesland Zorgverzekeraar

2009
Achmea start InShared
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Achmea in Nederland

LEEUWARDEN

Een totaal aantal fte
werkzaam in Nederland

13.772

AMSTERDAM
APELDOORN
LEUSDEN

LEIDEN

ZEIST

TILBURG
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Achmea buiten Nederland

Canada

Een totaal aantal fte
werkzaam in OpCo’s

2.864

Slowakije

Australië

Griekenland

Turkije
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Achmea waardecreatiemodel
INPUT VAN ONZE STAKEHOLDERS

OUTPUT

Inzicht, advies
en oplossingen
voor risico's

Klanten leggen premies in en
betalen voor onze dienstverlening

Medewerkers zetten hun talenten
in voor onze klanten en ons bedrijf

Zakelijke partners werken met
ons samen op het gebied van
distributie enproposities

Kapitaalverschaffers leveren het kapitaal
om te investeren in ons businessmodel

KLANTRELEVANT
EN TOONAANGEVEND
Met onze verzekeringen en
diensten zijn we altijd
en op steeds meer
terreinen van betekenis
voor onze klanten

Persoonlijke en
professionele
ontwikkeling

IMPACT

SDG

Gezondheid
dichtbij
voor iedereen

Schone,
veilige en
slimme mobiliteit

Duurzame
wederzijdse
succesvolle
samenwerking

Gezondheid
dichtbij
voor iedereen

Solide, gezonde
financiële
basis en
rendement

(financiële)
Oplossingen
voor nu, straks
en later
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Onze merken
Corporate brand

Power brands

Propositie merken

Labels

Service instellingen

Buitenland
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Onze merken en hun positionering
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Inrichting organisatie naar vijf marktgerichte ketens

Schade & Inkomen

Zorg

Internationaal

Oudedagsvoorzieningen

Achmea Bank
Achmea Pensioenservices
Achmea Investment Management

Pensioen & Leven
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Vijf ketens met ieder een eigen rol, opdracht en verwachte bijdrage…
Schade & Inkomen: Hoge klantwaardering en koploper met online distributie
• Sterke merken, leidende marktpositie en hoge waardering van klanten voor online distributie en bancair met Rabobank
• Maximale rendementsbijdrage aan groepsresultaat

Zorg: Gezondheid dichterbij voor iedereen
• Behoud van balans tussen solidariteit, marktaandeel en solvabiliteit
• Toegevoegde waarde voor verzekerden en ondersteunen gezondere levensstijl met Actify en Gezond Ondernemen

Achmea Pensioenservices: Een goed pensioen voor klanten van het Centraal Beheer APF
• Het Centraal Beheer APF vormt dé aanbieder voor pensioenen, tezamen met vermogensbeheer, sparen en hypotheken
• Centraal Beheer wordt een full service financiële dienstverlener

Serviceorganisatie Pensioen & Leven: Optimale dienstverlening aan klanten en groei met ORV
• Service organisatie met een stabiel resultaat en positieve kapitaalgeneratie met behoud van hoge klanttevredenheid
• Groei met overlijdensrisicoverzekeringen

Internationaal: Benutting kennis en ervaring van online verzekeren
• Groei door inzet van digitale competenties in Nederland: schade- en zorgverzekeringen via online en bancaire distributie
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Klimaat en verzekeren
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Diversiteit en inclusie
Het diversiteit & inclusie beleid bij Achmea richt zich niet alleen op zichtbare
verschillen, maar geeft ruimte aan alle kenmerken die voor een individu van belang zijn.

Ons beleid: vier focusgroepen
Multicultureel

Gender

LHBT*

Arbeidsbeperking

Met onze verzekeringen en diensten dragen wij bij aan een gezonde,
veilige en toekomstbestendige samenleving. Een samenleving die
divers is. Daar willen wij een afspiegeling van zijn.
* Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders
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Onze identiteit
HOGER DOEL
Waarom bestaan wij?
Wij helpen onze klanten met inzicht en
oplossingen om zich zeker te voelen.
Samen werken we zo aan een gezondere,
veiliger en toekomst-bestendiger
samenleving.
Wij zijn betrokken, klantgedreven
en resultaatgericht.

KERNWAARDEN
Waarvoor staan wij?
Inleven:
wij begrijpen de behoefte van onze klanten
Vernieuwen:
wij innoveren voortdurend onze
verzekeringen en diensten
Waarmaken:
wij komen onze beloftes na en weten
positief te verrassen

GEWAAGD DOEL
Waarheen gaan wij?
KLANTRELEVANT & TOONAANGEVEND
Met onze verzekeringen en diensten zijn wij
altijd en op steeds meer terreinen van
betekenis voor onze klanten.
Wij zijn met onze partners
leidend in de markt.

KERNKWALITEITEN
Waarin blinken wij uit?
Vakmanschap:
wij onderscheiden ons in kennis,
vaardigheden en het gebruik van informatie
Verbeteren:
continu verbeteren zit in onze genen
Verbinden:
wij werken intensief samen met onze
klanten en partners
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Onze strategiekaart
KLANT
PERSPECTIEF
MAATSCHAPPELIJK
PERSPECTIEF
MEDEWERKER
PERSPECTIEF

PARTNER
PERSPECTIEF

Klanten voelen zich sterk
verbonden met onze merken

Klanten weten zich goed geholpen
met onze verzekeringen en diensten

Met de Vereniging Achmea versterken wij
het coöperatief fundament van Achmea
Wij excelleren in klantgedrevenheid, vakmanschap
en aanpassingsvermogen

Vanuit onze expertise dragen wij bij aan een gezondere,
veiliger en toekomstbestendiger samenleving

Leidinggevenden geven richting en
werken samen aan de realisatie van
onze strategie

Met (distributie) partners verbeteren en vernieuwen
wij onze verzekeringen en diensten

Klanten zijn actief betrokken
bij het verbeteren van onze
verzekeringen en diensten

Werken aan inzetbaarheid is
voor iedereen vanzelfsprekend

Verzekeren is voor Rabobank succesvol

PROCES
PERSPECTIEF

Onze processen leiden
tot de hoogste NPS

Wij werken digitaal en
volgens standaarden

Wij zetten informatie in als
onderscheidende factor

FINANCIEEL
PERSPECTIEF

Wij optimaliseren onze portfolio
en realiseren rendabele groei

Wij hebben een robuuste balans
en effectief kapitaal- en
liquiditeitsbeleid

Wij realiseren een meer dan
concurrerend kostenniveau
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Achmea als toonaangevende werkgever in Nederland
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Innovatie staat centraal in onze bedrijfsvoering
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Achmea is maatschappelijk betrokken
Stichting LEF (Leven en Financiën)
We hebben een mbo-lesprogramma
waarmee we jongeren in de leeftijd
van 15 - 22 jaar leren verantwoordelijk met geld om te gaan. Dat doen
we om een wezenlijke bijdrage te
leveren aan onze maatschappij.
Want we zien dat jongeren steeds
vaker met schulden een onzekere
toekomst instappen. Die tendens
willen we stoppen.

Het Danspaleis: Door een ‘ouderendisco’ komen
ouderen in beweging, hebben een middag
plezier én komen zij uit een isolement.

Achmea Foundation
Vanuit het coöperatieve gedachtengoed van Achmea, investeerd de
foundation in initiatieven die op basis
van samenwerking en solidariteit de
sociaal economische omstandigheden
vergroten. Dat doen we in Nederland,
en in de landelijke gebieden in
ontwikkelingslanden.

Voor Elkaar is het platform
van Achmea waar medewerkers maatschappelijke
projecten kunnen starten of
steunen om Nederland een
stukje gezonder, veiliger of
toekomstbestendiger te
maken.

Stichting Lezen & Schrijven
Achmea ondersteunt de aanpak
van laaggeletterdheid.
Sinds 10 jaar is Achmea sponsor
van de Stichting Lezen & Schrijven.
Wij streven in onze communicatie
met laaggeletterden naar
taalniveau A2.
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De vele stakeholders en continue veranderingen vragen gelijktijdig meerdere
werkvormen….
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… waarbij Cyber Maturity, met vakmanschap als belangrijke pijler een fundament
vormt…

20

Bedankt voor jullie aandacht

Bedankt voor uw aandacht
Datum │ Naam spreker │ Plaats

