
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Utrecht, 15 oktober, 2021 

 

a.s.r. introduceert duurzaam beleggingsproduct voor particuliere 
beleggers  
 
a.s.r. introduceert een online beleggingsdienstverlening voor particuliere beleggers. Deze 
dienstverlening biedt een beleggingsproduct voor het opbouwen van vermogen voor financiële doelen 
en voor later. Dit product kunnen mensen ook zelf eenvoudig online afsluiten. Het vermogen wordt 
belegd volgens het duurzame beleggingsbeleid van a.s.r. De campagne om dit onder de aandacht te 
brengen gaat aankomende maandag van start.   
 
Het beleggingsproduct ‘Doelgericht beleggen’ geeft de mogelijkheid om flexibel vermogen op te bouwen en 
mensen te helpen bij het realiseren van hun persoonlijke financiële doelen. a.s.r. belegt het vermogen in een 
drietal vooraf samengestelde mixfondsen van a.s.r. vermogensbeheer. Deze mixfondsen bestaan uit 
verschillende combinaties van onder andere aandelen en obligaties, met een wisselend risicoprofiel.  
 
Enkele voorbeelden van financiële doelen worden vanaf maandag aangehaald in de nieuwe merkcampagne 
van a.s.r. Informatie en inspiratie over deze doelen maken onderdeel uit van het online platform ‘Ik denk 
vooruit’, waarmee a.s.r. in april 2021 is gestart en dat bedoeld is voor iedereen die financieel vooruit wil. Naast 
inspiratie vinden mensen hier ook een eenvoudige tool om persoonlijk financieel inzicht te krijgen. Daarmee 
zien zij bijvoorbeeld wat het kost om minder te gaan werken. Met deze inzichten kan een plan worden 
opgesteld met oplossingsmogelijkheden om het gestelde financiële doel te bereiken.   

 
Folkert Pama, directeur pensioenen bij a.s.r.: ‘Met het platform en deze nieuwe beleggingspropositie  
wil a.s.r. bijdragen aan een financieel fittere maatschappij. Een doelstelling die aansluit bij de missie en visie 
van a.s.r. om klanten te helpen in het delen van risico’s en samen vermogen op te bouwen voor later. Met 
duurzame oplossingen die oog hebben voor mens, milieu, maatschappij en toekomstige generaties. Het 
platform ‘Ik denk vooruit’ geeft mensen al de mogelijkheid inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Met de 
introductie van dit beleggingsproduct zetten we nu een extra stap. Iedereen kan vanaf nu zelf werken aan zijn 
financiële doelen voor later.’  
 
Hella de Weger, manager Merk & Positionering bij a.s.r.: ‘Mensen die het ingewikkeld vinden om in hun 
financiën te duiken, zoeken naar andere manieren om vermogen op te bouwen. Nieuwe partijen in de markt 
spelen hier gretig op in. Maar waar moet je beginnen? Met onze nieuwe campagne stimuleren we klanten om 
op een laagdrempelige manier te ontdekken wat hun financiële mogelijkheden zijn. We kiezen voor een 
positieve benadering, waarbij het niet altijd hoeft te gaan over verdrietige situaties als echtscheidingen of het 
overlijden van een partner, maar juist ook over de ‘leuke’ dingen, zoals een paar maanden kunnen reizen of je 
drieling tegelijkertijd laten studeren. We bieden je een tool om een plan te maken. Met het beleggingsproduct 
weet je dat je geld verantwoord wordt belegd, zoals in groene energie en onderwijs.’ 
 
* Doelgericht beleggen is een beleggingsdienst van ASR Vooruit BV. Met Doelgericht beleggen beleg je in 
beleggingsfondsen die worden beheerd door ASR Vermogensbeheer NV. 
 
* Let op: Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg - of een deel hiervan - verliezen.  
 

 
 

Mediarelaties Investor Relations   
Jordi van Baardewijk  
T: +31 (0)6 51 26 63 59 T: +31 (0)30 – 257 8600  
E: jordi.van.baardewijk@asr.nl E: ir@asr.nl 
www.asrnederland.nl      www.asrnl.com 
 

  

http://www.asrnederland.nl/
http://www.asrnl.com/


  

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 werkgevers. 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. 
 

 


