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Als een bedrijf geen aandacht besteedt aan duurzaamheid 
verliest het op den duur zijn bestaansrecht, dat is inmiddels 
een gegeven. Tegelijkertijd moet een bedrijf zorgen voor 
financiële soliditeit en continuïteit. Ook dat is duurzaam.  
Bij a.s.r. is duurzaamheid onderdeel van alles wat we doen 
en van het verhaal van a.s.r. We zijn goed op weg, maar nog 
niet waar we willen zijn: van business en sustainability naar 
sustainable business.
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Visie op duurzaam  
ondernemen
We geloven dat we met onze bedrijfsvoering een bijdrage kunnen 
leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken binnen onze 
invloedssfeer, met daarbij de lange termijn als uitgangspunt. Dat we zoveel 
mogelijk positieve impact moeten creëren en onze negatieve impact moeten 
reduceren. En dat het belangrijk is om als bedrijf het voorbeeld te geven om 
te laten zien dat we als samenleving moeten verduurzamen. In het verhaal 
van a.s.r. staat dat we mensen helpen met het delen van risico’s en het 
opbouwen van vermogen voor later. We voelen de verantwoordelijkheid om 
dat duurzaam te doen. 

Daarom duurzaam  
ondernemen
Maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, verlies van 
biodiversiteit, toenemende sociale en economische ongelijkheid, vergrijzing 
en stijgende zorgkosten zijn sterk met elkaar verbonden en treffen ons 
allemaal. De inzet van het bedrijfsleven is essentieel om dit op te lossen. 
Het belang van duurzaamheid dringt ook steeds meer door bij onze 
stakeholders. Zo zijn millennials en generatie Z zich bewuster van hun 
koopgedrag en kiezen ze maatschappelijk bewuste werkgevers. Voor veel 
sollicitanten is ons duurzaamheidsbeleid een bepalende factor om voor a.s.r. 
te kiezen. Ook beleggers richten zich in toenemende mate op duurzame 
investeringen. Daarnaast neemt de druk vanuit toezichthouders toe om 
klimaatrisico’s te verminderen en zo financiële stabiliteit en inclusieve, 
duurzame groei te stimuleren. 
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Kernthema’s 
a.s.r. wil een vooraanstaande rol spelen op het gebied van duurzaam ondernemen in de financiële sector. Binnen drie thema’s zien we onze 
grootste maatschappelijke impact: ontwikkelingen binnen deze thema’s zijn van invloed op onze financiële prestaties en tegelijkertijd kunnen 
we hier op de lange termijn waarde creëren voor de samenleving.

Klimaatverandering en energietransitie 
Financiële instellingen moeten steeds meer rekening houden met de risico’s 
van extreem weer door klimaatverandering, transitiebeleid van de overheid 
voor een klimaatneutrale economie en de impact hiervan op technologische 
ontwikkelingen. a.s.r. wil tegelijkertijd de rol van duurzame aanjager spelen met 
haar beleggingsactiviteiten en producten en diensten. 

Toegang tot betaalbare en duurzame 
energie voor iedereen.

Aanpak klimaatverandering.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 
Er is in toenemende mate aandacht voor gezondheid en vitaliteit, mede 
ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen zoals stijgende zorgkosten 
en verhoging van de AOW-leeftijd. a.s.r. richt zich daarom op het voorkomen 
van ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid om duurzame inzetbaarheid te 
stimuleren.

Gezondheidszorg voor iedereen. 

Inclusieve, economische groei, werk-
gelegenheid en fatsoenlijk werk voor 
iedereen.

Financiële zelfredzaamheid en inclusiviteit 
a.s.r. vindt het belangrijk dat mensen in staat zijn om verantwoorde risico’s te 
nemen en bewuste financiële keuzes kunnen maken. Dat is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend: in Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens (risicovolle) schulden. 
a.s.r. helpt mensen daarom bij het maken van bewuste financiële keuzes. Om 
te voorkomen dat mensen in de schulden raken, óf om ze te helpen er weer uit 
te komen. a.s.r. is een verzekeraar voor alle mensen die wonen en werken in 
Nederland, wat aandacht vereist voor inclusiviteit van kwetsbare doelgroepen.

Uitbannen van alle vormen van 
(extreme) armoede.

Inclusieve, economische groei, werk-
gelegenheid en fatsoenlijk werk voor 
iedereen.
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a.s.r. doet het
a.s.r. integreert duurzaamheid in haar hele organisatie. We doen dit vanuit zes verschillende rollen:

Duurzame verzekeraar
We ontwikkelen producten en diensten 
die bijdragen aan het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. Denk 
aan de Startershypotheek die ruimte 
biedt door lagere maandlasten, de 
Verduurzamingshypotheek om huizen 
te verduurzamen tegen aantrekkelijke 
voorwaarden of de Langer mee AOV 
waarmee we fysiek zware beroepen 
verzekerbaar maken. Daarnaast helpen 
we klanten bij duurzaam schadeherstel, 
stimuleren we preventie van schade door 
bijvoorbeeld te waarschuwen bij naderende 
storm en belonen we een gezondere leefstijl 
met a.s.r. Vitality. 

Duurzame belegger
We beleggen de premies van onze klanten 
in bedrijven, industrieën en landen die 
bijdragen aan duurzaamheid, vanuit ethische 
en duurzame criteria. We voeren een 
strikt uitsluitingsbeleid voor controversiële 
activiteiten, waaronder wapenhandel, 
kinderarbeid, tabaks- en gokindustrie en 
bedrijven die een groot deel van de omzet 
halen uit nucleaire energie, steenkool, olie, 
schalie en teerzanden.

Duurzaam bedrijf voor 
aandeelhouders 
a.s.r. wil voor beleggers een duurzaam bedrijf 
zijn, dat aantrekkelijk is om in te beleggen en 
waarde creëert op zowel de korte als de 
lange termijn. a.s.r. doet dat op basis van een 
strategie gebaseerd op 4 principes en aan 
de hand van een set financiële doelstellingen 
voor de middellange termijn.
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Duurzame werkgever
We steken veel energie in het aantrekken, 
binden en boeien van de beste 
medewerkers en bieden ruime opleidings- 
en ontwikkelmogelijkheden. We sturen op 
vertrouwen en vinden een goede balans 
tussen werk en privé belangrijk. Daarom 
werken we tijd- en plaatsonafhankelijk en 
op basis van een jaarurennorm in plaats 
van de standaard werkweek. We investeren 
in mentale weerbaarheid, diversiteit en 
duurzame inzetbaarheid.

Duurzame bedrijfsvoering
We werken vanuit een CO2-neutraal 
hoofdkantoor dat volledig duurzaam 
gerenoveerd is en enkel gebruik maakt van 
hernieuwbare energiebronnen zoals zon- en 
windenergie en warmtepompen. We streven 
ernaar om 50% van onze CO2-uitstoot te 
reduceren uiterlijk in 2025, onder meer door de 
uitvoering van ons duurzaam mobiliteitsbeleid. 

Maatschappelijke rol
We helpen mensen om financieel zelfredzaam 
te zijn of te worden. We ontwikkelen activiteiten 
gericht op lezen, rekenen, kunnen omgaan 
met geld en de financiële administratie (a.s.r. 
foundation). Veel collega’s zetten zich vrijwillig 
in om maatschappelijke organisaties te 
ondersteunen. 
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Bedrijfsstrategie
De strategie van a.s.r. is gebaseerd op 
duurzame waardecreatie en waarde boven 
volume. Dat betekent dat duurzaamheid 
onderdeel is van alles wat we doen en dat 
volumegroei altijd waarde moet toevoegen 
aan a.s.r. We doen ons werk vanuit vier 
principes: we stellen het klantbelang centraal 
door eenvoudige en transparante producten 
aan te bieden. We houden onze discipline bij 
acceptatie en premiestelling vast en blijven dit 
ontwikkelen. Door effectieve kostenbeheersing 
in de dagelijkse operatie blijven we de 
bedrijfskosten verlagen en tot slot behouden 
we ons solide financieel kader om onze 
langlopende verplichtingen na te komen.

Interne verankering
We doen ons werk vanuit onze kernwaarden: 
ik denk vooruit, ik ben hulpvaardig, ik handel 
doortastend. Die bepalen onze basishouding 
en zijn het kompas voor ons gedrag: door te 
anticiperen op toekomstige maatschappelijke 
vraagstukken, onze klanten hulpvaardig 
bij te staan in alle fases van hun leven en 
doortastend oplossingen aan te dragen voor 
onze gezamenlijke uitdagingen. En te doen. 
#asrdoethet

Partnerships
We willen duurzame ontwikkeling verder 
aanjagen door partnerschappen aan te gaan 
(zoals a.s.r. Vitality), en door internationale 
verdragen en conventies over onder andere 
klimaat, mensenrechten en goed bestuur 
te onderschrijven. Zoals de Paris Pledge for 
action (2015), de Anders Reizen coalitie (2016), 
het Ethisch Manifest (2016), de Spitsbergen-
ambitie (2018-2020), het Klimaatakkoord 
(2019), UN PSI, UN PRI, de UN Global 
Compact, OESO-richtlijnen.



a.s.r. 
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.asrnederland.nl 79
18

0_
10

20


	Pag4-Nederlandse Rentmeesters
	Pag5-Onze strategie in een notendop
	Pag6-Groener en beter:ESG...
	Pag7-Twee componenten
	Pag2-ESG IndexPlus in het kort

	Knop 20: 
	Pagina 2: 

	Knop 21: 
	Pagina 2: 

	Knop 22: 
	Pagina 2: 

	Knop 23: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 

	Knop 24: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 

	Knop 25: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 

	Knop 9: 
	Pagina 8: 

	Knop 10: 
	Pagina 8: 

	Knop 19: 
	Pagina 8: 



