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‘Als je alleen je 
risico-pet opzet en alle 
innovaties tegenhoudt, 

verandert er niets’ TE
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Laten we beginnen met de vorig 
jaar vastgestelde ambities: het 
voornemen om binnen dertig jaar 
volledig klimaatneutraal te worden. 
De bedrijfsvoering in 2030, in 2040 de 
beleggingen die Achmea onder meer 
doet met de inleg van de verzekerden, 
en in 2050 de verzekeringen en 
andere financiële producten zelf. 
Directeur Schade Particulier Karin Bos 
(rechts) en directeur Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen Liesbeth 
van der Kruit zijn de trekkers van dit 
duurzaamheidsprogramma dat intern 
handen en voeten moet geven aan 
de ambities. Liesbeth: ‘Doel is er een 
extra push op te geven om het daarna 
weer te integreren in de verschillende 
bedrijfsonderdelen. Duurzaamheid is 
voor ons als bedrijf met coöperatieve 
roots altijd belangrijk geweest, maar 
op een gegeven moment moet je 
constateren: hier moeten we gaan 
versnellen.’ 

Klimaatverandering is inmiddels heel 
tastbaar, vult Liesbeth aan. ‘Vanuit 
onze rol als belegger beschikken we 
over een aanzienlijk vermogen en 
kunnen we met onze beleggingskeuzes 
echt een verandering tot stand 
brengen. Zo willen we alleen beleggen 
in bedrijven die een transitiestrategie 
hebben in lijn met het Parijs Akkoord 
(max, 1,5 °C opwarming van de aarde, 
red.) en hierover verantwoording 
afleggen. Als bedrijven geen 
transitiestrategie hebben, gaan we 
eerst in gesprek. Werkt dat niet, dan 
zetten we ons stemrecht in om de 
strategie mee de goede kant op te 
krijgen en in het uiterste geval trekken 
we onze investering terug.’
Naast het beleggen van het eigen 
vermogen heeft Achmea dus de ambitie 

om de eigen verzekeringen en andere 
financiële producten te verduurzamen. 
Liesbeth ziet duurzaamheid en 
veiligheid steeds dichter bij elkaar 
komen. ‘Nog vóór de extreme 
wateroverlast in Limburg veroorzaakten 
heftige hagelbuien in Oost-Brabant 
enorme schade. Dat was het moment 
dat Karin en ik elkaar ontmoetten en 
samen gingen optrekken.’

‘Preventie wordt voor ons als 
verzekeraar steeds belang-
rijker,’ zegt Karin. Ze ziet dat in 
haar eigen business, particuliere 
schadeverzekeringen, een grote 
verandering is in de manier van denken 
over risico’s. ‘Door die wateroverlast in 
Limburg zijn we ons nog meer bewust 
van klimaatverandering en daarmee 
veranderende risico’s. Zoals je na een 
brand niet alleen de woning herstelt, 
maar ook brandmelders ophangt, wil je 
nu niet alleen het vocht herstellen, maar 
ook de drempels verhogen.’
Ook klanten lijken in toenemende mate 
behoefte te hebben aan advies over 
klimaatadaptief wonen om zo ellende 
te voorkomen, vult Liesbeth aan. ‘We 
weten dat veel mensen hun voetafdruk 
willen verkleinen en zich willen 
wapenen tegen klimaatverandering. 
Achmea wordt steeds beter in het 
beoordelen van klimaatrisico’s en wil 
graag een innovatieve gesprekspartner 
zijn van haar klanten.’ 
Zo biedt het Achmea-merk Centraal 
Beheer haar klanten een gratis check 
voor duurzaam woongemak en de 
mogelijkheid om via de organisatie 
zonnepanelen aan te schaffen, vertelt 
ze. ‘Voor ons is het nog wel de vraag: 
zien klanten ons als een logische 
partij om samen de transitie mee in 
te gaan? Recent zijn we daarom een 

samenwerking aangegaan met onder 
meer bouwers en ingenieursbureaus, 
om op huisnummer te kunnen bepalen 
welke klimaatrisico’s er zijn en wat je 
eraan kunt doen.’ Karin: ‘Die logische 
gesprekspartner zijn vraagt intern 
best veel flexibiliteit. Natuurlijk is 
veiligheid creëren de core business 
van elke verzekeraar. Maar preventie 
betekent soms ook: het helemaal 
anders doen, zoals meer duurzame 
huizen van hout bouwen. Daarin speelt 
brandgevaarlijkheid wel een rol. En 
zonnepanelen maken daken zwaarder, 
wat is daarvan het risico? Maar als 
je alleen je risico-pet opzet en alle 
innovaties tegenhoudt, verandert er 
niets. Dus de vraag wordt in zekere zin 
complexer. Niet alleen: kan het veilig? 
Maar: kan het veilig én duurzaam?’ 

De ambities van Karin en Liesbeth 
zijn groot, dat is helder. Is het 
trouwens toeval dat twee vrouwen dit 
duurzaamheidsprogramma trekken? 
Nee, denkt Karin. ‘Ik vind duurzaam- 
heid een zaak van iedereen. Ik 
kom net van de Raad van Bestuur 
en de investering in een concrete 
verduurzaming van de bedrijfsvoering 
is unaniem goedgekeurd. Ambities zijn 
mooi, maar moeten wel van het papier 
afkomen. Dus dit besluit om geld vrij te 
maken geeft een heel goed gevoel.’ 
Liesbeth geeft aan dat duurzaamheid 
voorheen misschien wel meer 
een ‘vrouwending’ was. ‘Goed 
om te merken dat dit écht aan het 
veranderen is. Ook voor duurzaamheid 
is het noodzakelijk dat we er vanuit 
verschillende perspectieven mee aan 
de slag gaan. Net als in het gehele 
bedrijfsleven werkt ook hier een 
afspiegeling van de maatschappij het 
beste.’ 
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Bij Achmea is de duurzaamheidsagenda niet een vergeeld boekje dat onder in de la ligt te verstoffen. 
Om de ambities waar te maken is het programma ‘Achmea samen duurzaam’ geïnitieerd. ‘Op een 
gegeven moment moet je als bedrijf constateren: hier moeten we gaan versnellen.’ 

EEN EXTRA PUSH


