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a.s.r. introduceert ‘de tijd van doen’ in nieuwe campagne 
 

  

a.s.r. lanceert vandaag haar nieuwe campagne: ‘Dit is de tijd van doen.’ De campagne daagt uit om 
naast ergens iets van te ‘vinden’ ook iets te doen. En a.s.r. neemt hierin het voortouw. In de 
campagne worden doorlopend maatschappelijke thema’s aangekaart, waar a.s.r. een oplossing voor 
biedt. Het is het vervolg op de bekende campagnereeks met rapper Sticks. Merkmanager Hella de 
Weger: ‘In deze campagne laat a.s.r. zien hoe zij maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet 
invulling geeft. Daarom is de pay-off vanaf nu: ‘a.s.r. doet het’.  
  
a.s.r. ziet dat de maatschappij verandert en merkt dat consumenten in plaats van alleen dingen te vinden, 
steeds vaker zelf actie ondernemen bij belangrijke maatschappelijke thema’s. Dat zie je ook terug in de 
keuzes die ze maken voor producten en diensten. Consumenten kiezen steeds vaker voor bedrijven die 
daadwerkelijk iets doen of iets veranderen. a.s.r. laat in de nieuwe campagne zien hoe zij actie onderneemt. 
En dan vooral op maatschappelijke issues waar zij invloed op heeft met haar investeringen, producten en 
diensten.  
 
In deze campagne werkt a.s.r. weer samen met rapper Sticks, maar hij heeft een andere rol dan in de vorige 
campagnes. Manager Merk & Positionering Hella de Weger: ‘Hiermee verandert ook de toon van de 
campagne. Waar ‘dat vind ik’ kritisch was, is de nieuwe campagne optimistisch en concreet. De nieuwe pay-
off ‘a.s.r. doet het’ is no-nonsense en heeft onmiskenbaar het DNA van a.s.r.’ 
  
De campagne is net als de vorige campagnes op alle kanalen aanwezig. Naast radio- en 
televisiecommercials worden ook social media, print, outdoor en online ingezet. Nieuw is dat er deze keer 
voor is gekozen om het hele jaar aanwezig te zijn in de media. Bij de vorige campagnes koos a.s.r. voor de 
strategie om een aantal periodes per jaar prominent aanwezig te zijn.   
  
Hella de Weger: ‘We zagen bij de vorige campagnes dat we in de periode tussen de verschillende flights iets 
verloren aan merkbekendheid, Daarom kiezen we er nu voor om dat anders te doen. We passen ons budget 
niet aan, maar gaan er wel voor zorgen dat we het hele jaar meer zichtbaar zijn in de verschillende media.‘ 
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Over ASR Nederland N.V. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en 
diensten aan op het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten en MKB. 
Daarnaast is a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam 
en opgenomen in de AEX Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl. 

 

  

 

Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR 
legal vehicles and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer 
carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. 
Nevertheless, it is possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The 
information in this press release may also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of 
future performance, taking into account information that was available to ASR Nederland at the moment of 
drafting of this document ASR Nederland warns that the information could entail certain risks and 
uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made by ASR 
Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. 
ASR Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the 
information in this press release is incorrect or incomplete. 
  

 

  

    

 


