Persbericht

Henk Timmer treedt terug uit Raad van Bestuur Achmea
Zeist, 27 januari 2022 – Chief Risk Officer Henk Timmer (61) treedt per 1 maart 2022 terug uit de Raad
van Bestuur van Achmea. Na een dienstverband van bijna 25 jaar, waarvan acht jaar als lid van de Raad
van Bestuur (twee termijnen), heeft hij besloten zich meer te gaan richten op toezichthoudende
functies. Het moment van vertrek is in goed overleg bepaald met de Raad van Commissarissen en de
voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea.
Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur: “Henk Timmer is de afgelopen jaren van groot belang
geweest bij de ontwikkeling van Achmea, onder meer op het hele riskdomein. Zijn vakgebied is sterk
geëvolueerd en wij zijn verheugd dat er binnen ons bedrijf een stevig fundament staat. Wij bedanken
Henk voor de fijne samenwerking en wensen hem veel geluk en succes.”
Jan van den Berg, voorzitter Raad van Commissarissen van Achmea: “Henk Timmer heeft zich een zeer
kundig en betrokken bestuurder getoond. Als lid van de Raad van Bestuur en Chief Risk Officer heeft hij
zich met veel enthousiasme en kennis ingezet voor Achmea. Wij zijn Henk dankbaar voor zijn grote
bijdrage aan de ontwikkeling van Achmea en wensen hem veel succes in de toekomst.“
Het proces van invulling van de ontstane vacature in de Raad van Bestuur loopt nog. Zodra hierover
meer bekend is volgt nadere informatie.
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Over Achmea
Achmea is een brede financiële dienstverlener met sterke merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren
Kruis. Achmea zorgt ervoor dat het leven van mensen door kan gaan op momenten dat het er echt om gaat. We
zijn er al meer dan 210 jaar door en voor onze klanten én voor de samenleving. Samen met onze klanten,
strategische partners en relaties lossen wij grote maatschappelijke vraagstukken op rond gezondheid, wonen en
werken, mobiliteit en inkomen. Zo creëren wij duurzame waarde voor onze klanten, onze medewerkers, ons
bedrijf én de samenleving. Vorige generaties konden op ons rekenen; komende generaties mogen dat ook. →
Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea B.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de EU
Verordening Marktmisbruik.

Over Achmea (vervolg)
Klanten van Achmea legden in 2020 circa € 20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in
schade- en zorgverzekeringen en groot in inkomensverzekeringen en pensioen- en levensverzekeringen. Via
onder meer Centraal Beheer en Woonfonds verstrekt Achmea hypotheken. Centraal Beheer APF biedt
pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft € 201 miljard aan
beheerd vermogen. Syntrus Achmea beheert namens meer dan 60 pensioenfondsen en andere institutionele
beleggers € 37 miljard in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook actief in Turkije, Griekenland, Slowakije,
Australië en Canada. Het bedrijf heeft 17.000 fte’s, waarvan 3.000 actief zijn in het buitenland. www.achmea.nl

