Liesbeth van der Kruit van Achmea:

‘De gedrevenheid om het maatschappelijk
netjes te doen is bij ons erg aanwezig’
In juni 2012 was verzekeraar Achmea koploper in de NCR Coöperatie Top 100. Met 6.900.000 klantleden is
het bedrijf de grootste coöperatie van Nederland. Hoewel Achmea strikt genomen geen coöperatie is, is de
verzekeraar zijn coöperatieve roots aan het herontdekken. Liesbeth van der Kruit legt uit wat de begrippen
coöperatie, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de verzekeraar betekenen.
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