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Alleen een bedrijf dat zijn geschiedenis koestert heeft een 
toekomst. Dat geldt zeker voor a.s.r. want het a.s.r. van 
2020 innoveert, is dagelijks bezig om de klant nog beter te 
bedienen en bij a.s.r. is duurzaamheid een vast onderdeel 
van de strategie.

Die ambitie om klanten goede producten en diensten aan 
te bieden gaat terug tot 1720. Als twee ondernemers het 
plan opvatten om gezien de economische behoefte aan 
investeringen een verzekeringsbedrijf op te richten. In 
eerste instantie om scheepsladingen te verzekeren, maar al 
snel mogelijkheden zien om hun activiteiten uit te breiden. 
De N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en 
Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 wordt ondanks 
een beurscrash een succes. 

Parallel daaraan wordt in de negentiende eeuw een andere 
organisatie opgericht die inspeelt op de behoefte aan 
een verzorgde uitvaart om de schaamte van een armen-
begrafenis te ontlopen. Ook dat wordt een succes en is  
 al letterlijk ‘helpen door te doen‘. Deze verzekeraar  
Let op Uw Einde zal uiteindelijk via De Utrecht resulteren in 
de naam die we nu nog in het geheugen hebben: AMEV. 

De tweede helft van de 20e eeuw is in verzekeringsland de 
tijd van groei, overnames, consolidaties en beursgangen. In 
1990 vormt zich de ASR Verzekeringsgroep om later na een 
fusie met AMEV verder te gaan onder de naam Fortis ASR. 

En dan gaat het fout in 2007. De financiële crisis dient zich 
aan. Wereldwijd. Fortis verslikt zich samen met Banco 
Santander en Royal Bank of Scotland in de overname  
van ABN AMRO. 

Uit de as van Fortis richt a.s.r. zich op om vanaf 2009 te 
werken aan zelfstandig bestaansrecht gebaseerd op het 
adagium ‘helpen door te doen’ wat in oorsprong de basis 
was voor het a.s.r. van vroeger. En wat we later aanscherpen 
naar ‘a.s.r. doet het’. 

De beursgang in 2016 is de eerste mijlpaal op weg naar de 
toekomst. Een toekomst waar a.s.r. bij stilstaat in 2020 als  
300 jaar geschiedenis een feit is. Een geschiedenis die de 
moeite waard is om te zien, te voelen, te beleven. 

De tentoonstelling ‘a.s.r. doet het, al 300 jaar’ geeft  
een overzicht van een unieke ontwikkeling 
in verzekeringsland. En dit magazine
laat je dit nog eens 
herleven.

‘a.s.r. doet het, al 300 jaar’

Jos Baeten,

CEO a.s.r.



Een overzicht van een 
unieke ontwikkeling 
in verzekeringsland

De tentoonstelling ‘a.s.r. doet het, 
al 300 jaar’ bestrijkt vier locaties in 
het pand van Archimedeslaan 10 
in Utrecht, vanaf de entree via het 
vergadercentrum op -1, naar de 
worklounge en naar Paars 1 waar de 
bekende bibliotheekkast permanent 
wordt tentoongesteld. Het geheel 
geeft een uniek beeld van 300 jaar 
geschiedenis vanaf de eerste  
oprichtingsakte uit 1720 tot a.s.r. 
Vitality, een ontwikkeling uit de 
huidige tijd, 2019/2020.

De diverse panelen geven in beeld 
en tekst een overzicht van zowel 
de ontwikkeling van de historische 
merken als Let op Uw Einde, De 
Utrecht, AMEV en Fortis als de latere 
vaak nog bestaande labels die nu 
nog steeds onderdeel zijn van a.s.r. 
In de vitrines liggen historische 
objecten zoals boeken, afbeeldingen 
en kantoormachines uit vroeger 
tijden. Ook zijn diverse videopresen-
taties te bekijken, zoals 300 jaar a.s.r. 

De tentoonstelling is geopend voor 
medewerkers en publiek vanaf  
16 januari tot 22 juni 2020. 

De tentoonstelling
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Conservator Sigrid Vegter:

‘Het is 
mooi 
uit de 
hand 

gelopen’
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Johan de Witt (1625-1672) bedacht het principe van levensverzekeringen en wordt gezien als de eerste actuaris.  
Daarnaast was hij een groot politiek genie. Onder zijn leiding groeide de Republiek der Zeven Verenigde  
Nederlanden uit tot de machtigste handelsnatie van de wereld. 

Johan de Witt werd in 
Dordrecht geboren. Hij 
studeerde rechten, wiskunde 
en wijsbegeerte in Leiden en 
promoveerde in de rechten. 
Van 1647 tot 1650 werkte hij 
als advocaat in Den Haag en 
in 1650 werd hij pensionaris 
van Dordrecht. Tijdens de 
Gouden Eeuw was hij, in 
het eerste stadhouderloze 
tijdperk, raadspensionaris 
van de staten van Holland 
en West-Friesland. Omdat 
Holland veruit de rijkste en 
machtigste van de zeven 
provinciën in onze Republiek 
was, betekende dit dat  
De Witt op dat moment de 
meest invloedrijke politieke 
functie bekleedde.

Grondlegger van de 
verzekeringswiskunde
Johan de Witt wordt 
beschouwd als een van 
de grondleggers van de 
verzekeringskunde, de 
actuariële wetenschap. In 
1671 verscheen zijn ‘Waerdye 
van Lyf-renten naer Proportie 
van Los-renten’. Deze 
verhandeling geschreven 
voor de Staten van Holland 
en West-Friesland is de 
eerste studie waarin statistiek 
en kansrekening worden 
toegepast. De Witt was de 
eerste die aangaf hoe de 
koopsom van een lijfrente 
bij een bepaalde rentestand 
berekend moet worden, 
met gebruikmaking van uit 
waarneming berekende 
sterftekansen. 

De rekenformule die na  
 300 jaar nog steeds actueel is
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Het 
a.s.r. 
van 
nu

Het bestaansrecht van a.s.r. is mensen helpen. Als we dat goed doen, hebben  
we een gezonde toekomst. We helpen klanten bij het samen delen van risico’s 
 en het samen opbouwen van vermogen voor later. We zijn pas tevreden als  
de klant vindt dat hij goed is geholpen door a.s.r. en als de financieel adviseur  
vindt dat a.s.r. de juiste service, goede producten en diensten biedt. En dat  
alles met duurzaamheid hoog in het vaandel.

 
a.s.r. wil zorgvuldig omgaan met de natuur 
en het milieu en deze zo min mogelijk 
belasten. Dat betekent dat a.s.r. er alles  
aan doet om zo efficiënt mogelijk om te 
gaan met energie en water, afvalbeheer, 
mobiliteit, energiereductie en CO2-uitstoot. 
a.s.r. heeft de ambitie om jaarlijks haar 
emissie met 2 procent te verlagen en om 
‘klimaatneutraal’ te blijven voor wat betreft 
haar directe footprint van het hoofdkantoor.

a.s.r. foundation
Helpen door te doen, is het credo van  
a.s.r. foundation dat is opgericht om de 
maatschappelijke betrokkenheid van 
medewerkers te stimuleren. Dit gebeurt 
onder andere door het inzetten en 
mobiliseren van medewerkers voor 
maatschappelijke activiteiten. 

Stimuleren financiële zelfredzaamheid
Als financiële dienstverlener vindt a.s.r. 
het belangrijk dat mensen in staat zijn 
verantwoorde risico’s te nemen en dat  
ze bewuste financiële keuzes maken. 
Financieel zelfredzaam noemen we dat.  
En daarvoor moeten mensen kunnen lezen 
en begrijpen waar het over gaat en hun 
financiële administratie op orde hebben. 

Daarom gaan a.s.r.-collega’s naar scholen 
om les te geven over bank- en verzeke-
ringszaken. We helpen ouders om het 
gesprek met hun kinderen aan te gaan  
over geld. En als mensen in de schulden 
zitten, begeleiden we ze thuis hun  
financiële zaakjes weer op orde te krijgen.

Duurzaam beleggingsbeleid
Het Duurzaam Beleggingsbeleid van  
a.s.r. is ontwikkeld om verantwoord en 
duurzaam te investeren, met zo min 
mogelijk negatieve gevolgen voor de 
beleggingsopbrengsten. In de Eerlijke 
Verzekeringswijzer staat a.s.r. al jarenlang  
op de eerste plaats. Het investeringsbeleid 
van a.s.r. scoort een 10 op de thema’s 
arbeidsrechten, gezondheidszorg,  
mensenrechten en wapens.  
Het duurzame beleggingsbeleid van a.s.r. 
wordt continu aangescherpt, in lijn met de 
maatschappelijke ontwikkelingen.
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