
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Utrecht, 2 juni 2020 

 
a.s.r. en Nationale-Nederlanden splitsen joint venture Keerpunt 
 

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) en Nationale-Nederlanden zijn voornemens de joint venture Keerpunt B.V. 
(Keerpunt) per oktober 2020 te splitsen en ieder een deel op te nemen in hun eigen organisatie. Beide 
verzekeraars zijn voor vijftig procent aandeelhouder van de specialist op het gebied van 

arbodienstverlening, casemanagement, re-integratie en duurzame inzetbaarheid. a.s.r. voegt haar deel 
van de dienstverlening toe aan de eigen organisatie in Utrecht. Nationale -Nederlanden brengt de 
dienstverlening onder bij dochteronderneming HCS, vanuit de locatie van Keerpunt in Hilversum. 

 
Keerpunt is opgericht in 1999 en is sindsdien een joint venture van a.s.r. en Nationale Nederlanden. Het 
bedrijf is uitgegroeid tot een kwaliteitsspeler in de markt van re-integratie- en arbodienstverlening dankzij een 

klantgerichte en persoonlijke aanpak. Er werken circa 225 medewerkers (200 fte) en in 2019 boekte het bedrijf 
een omzet van EUR 24,5 miljoen. De werkzaamheden en onderdelen van Keerpunt worden verdeeld tussen 
a.s.r. en HCS. De activiteiten voor a.s.r.-klanten worden samengevoegd met de dienstverlening in het AOV-

bedrijf van a.s.r. en SuperGarant Verzekeringen B.V., een 100% dochteronderneming van a.s.r. Deze splitsing 
geeft goede mogelijkheden tot verdere groei en verbreding van de dienstverlening voor zowel Keerpunt en 
HCS als a.s.r. en SuperGarant. 

 
Jos Baeten, CEO a.s.r.: ‘De splitsing van deze joint venture past bij de strategie van ons AOV-bedrijf en geeft 
a.s.r. de mogelijkheid om onze dienstverlening en kennis op het gebied van arbeidsongesc hiktheids-

verzekeringen te verbreden. Het biedt ons kansen om onze leidende positie in het aanbieden van integrale 
duurzame inzetbaarheidsoplossingen voor werkgevers verder te verstevigen en onze toegevoegde waarde 
voor hen te vergroten. Ik heet de collega’s van Keerpunt van harte welkom bij a.s.r.’ 

 
Fred Toussaint, directeur HCS: ‘Ik ben blij dat we zoveel betrokken expertise bij HCS kunnen verwelkomen. 
Als onafhankelijk dienstverlener richten we ons op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid en het 

financieel rendement van werknemers. Met het samenvoegen van Keerpunt en HCS bundelen we onze 
krachten. Door de sterke combinatie van de kennis, ervaring en producten van Keerpunt met de IT- en 
innovatiekracht van HCS kunnen we de dienstverlening aan onze klanten verder uitbouwen. ’   

 
De splitsing vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit en de 
afronding van het adviestraject met de ondernemingsraad van Keerpunt, a.s.r. en Nationale-Nederlanden. 
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Over a.s.r. 
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, ondernemers en bedrijven. 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. 
 
Over Nationale-Nederlanden 
Nationale-Nederlanden is een financieel dienstverlener met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. 
Dagelijks zetten onze medewerkers zich in om de financiële toekomst van onze klanten veilig te stellen. Nationale-
Nederlanden is sinds de negentiende eeuw actief op de Nederlandse markt en biedt verzekeringen, pensioenen en 
bancaire producten. Het is onderdeel van NN Group, een internationale financiële dienstverlener met een beursnotering 
aan Euronext Amsterdam. 
 
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. 
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