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Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Wij verzekeren onze klanten voor schade, zorg en 
inkomen. Ongeveer de helft  van de Nederlandse huishoudens kiest voor een verzekering van één van de 
merken van Achmea. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming, vinden wij het belangrijk om bij 
te dragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving voor ons allemaal. Dit betekent 
dat wij veel aandacht voor duurzaamheid hebben in al onze acti viteiten. In deze verklaring leest u wat 
wij hiervoor doen en wat wij van onze partners verwachten. 

Wij onderschrijven de duurzame verzekerings- 
principes van de Verenigde Naties (PSI)
De PSI helpen ons om te gaan met de sociale en ecologische 

risico’s waar we mee te maken hebben. In Nederland, maar ook 

wereldwijd. Denk aan: vergrijzing, duurdere gezondheidszorg, 

het uitsterven van planten en dieren, groeiende verschillen 

tussen rijk en arm en klimaatverandering. 

Wij onderschrijven de principes voor 
verantwoord beleggen van de Verenigde 
Naties (PRI)
De PRI richten zich op onze rol als belegger. Met de premies die 

wij beleggen kunnen we invloed uitoefenen op het gedrag van 

ondernemingen. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn: zorg en 

gezondheid, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, natuur 

en het klimaat.

Wij ondersteunen de Sustainable Development 
Goals (SDG’s)
De Verenigde Nati es heeft  de SDG’s, of duurzame ontwikkelings -

doelen, vastgesteld. Wij besteden extra aandacht aan 3 doelen: 

3. Goede gezondheid en welzijn, 11. Duurzame steden en 

gemeenschappen en 13. Klimaatacti e. 

Wij verwachten van onze partners dat 
zij bijdragen aan onze duurzaamheids-
doelstellingen 
Onze partners zijn zowel onze leveranciers als andere 

parti jen waarmee wij samenwerken, als ook hun dochter- 

ondernemingen. Wij verwachten dat zij zich goed houden aan 

de regels en wett en. En dat duurzaamheid een vast onderdeel 

is van hun bedrijfsacti viteiten. 

Onze partners voeren een duurzaam 
ondernemingsbeleid
Onze partners:
•   houden zich aan Nederlandse en Europese wett en over 

mensenrechten;

•   houden zich aan het internati onale volkenrecht. Ook zijn zij 

niet direct of indirect betrokken bij anderen die zich hier niet 

aan houden; 

•   houden zich aan de wett en en regels over consumenten-

bescherming;

•   geven de klant juiste informati e; zij zijn direct of indirect 

betrokken bij de economische, sociale en culturele 

ontwikkeling van een duurzame samenleving in de landen 

waar zij zaken doen. 

Onze partners leveren duurzame producten 
en diensten 
Onze partners: 
• hebben duurzame interne bedrijfsprocessen;

•   leveren duurzame producten en diensten. Deze producten 

en diensten belasten het milieu zo min mogelijk. Dit betekent 

onder meer dat gebruikte grondstoff en na het einde van de 

levensduur van het product zo veel mogelijk opnieuw kunnen 

worden gebruikt;

•   voldoen minimaal aan de wett en en regels die gelden op het 

moment dat de producten en diensten geleverd worden; 

•   weten welke invloed zij hebben op het milieu. Dit weten onze 

partners ook van hun leveranciers. Zij willen dit aantoonbaar 

steeds verbeteren; 

•   zorgen ervoor dat de diensten en producten voldoen aan de 

normen en keurmerken voor duurzaamheid die gelden voor 

hun branche. 

Duurzaamheidsverklaring
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Onze partners handelen als goede werkgevers
Onze partners:
•   geven gelijke kansen en rechten aan hun medewerkers. Zij 

discrimineren niet naar etnische afk omst, geslacht, herkomst, 

sociale status, leeft ijd, religie, politi eke opvatti  ng, geaardheid 

en gezondheid;

•   zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden;

•   beschermen de gezondheid van werknemers; 

•   sti muleren de persoonlijke ontwikkeling en scholing van 

werknemers;

•   geven werknemers een beloning die een redelijke standaard 

van leven mogelijk maakt. Zij maken geen gebruik van 

uitbuiti ng, gedwongen winkelnering, dwangarbeid of 

kinderarbeid. Ook helpen zij acti ef mee om dit terug te 

dringen;

•   zij zett en zich in voor een bedrijfscultuur waarin plek is voor 

iedereen. Zij zett en zich in voor banen voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Dit noemen we een inclusieve 

bedrijfscultuur.

Onze partners leven deze duurzaamheids-
verklaring goed na
Onze partners:
•   zorgen ervoor dat hun medewerkers en leveranciers alti jd de 

laatste versie van deze duurzaamheids verklaring hebben;

•   zorgen ervoor dat hun werknemers en leveranciers de 

verplichti ngen uit deze duurzaamheidsverklaring kennen en 

deze nauwgezet naleven;

•   controleren of hun medewerkers en leveranciers de 

verplichti ngen uit deze duurzaamheidsverklaring goed 

naleven. Zij gebruiken hiervoor (interne) controle- en 

managementsystemen. Als wij of andere belanghebbenden 

daar om vragen, leggen zij hierover verantwoording af.
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