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Athora-stichting start samenwerking NL Cares
Vrijwilligerswerk laagdrempeliger voor medewerkers
Pensioen- en levensverzekeraar Athora Netherlands gaat via haar eigen vrijwilligersstichting
Samen voor Later een samenwerking aan met NL Cares. Daarmee krijgen de medewerkers van
Athora toegang tot het platform van NL Cares, dat op laagdrempelige wijze vraag en aanbod van
vrijwilligerswerk aan elkaar koppelt. Ook is afgesproken dat Stichting Samen voor Later en NL
Cares gedurende het jaar een aantal social impact events organiseren.
Leuk en laagdrempelig
CRO Annemarie Mijer is enthousiast over nieuwe samenwerking als eindverantwoordelijke voor het
beleid van Athora Netherlands op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen: “Als duurzame pensioen- en levensverzekeraar vinden we het heel belangrijk dat onze
medewerkers ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Zeker nu we in Nederland voor zo veel
uitdagingen staan. Vanuit Athora Netherlands geven we daarom alle support aan medewerkers die
zich willen inzetten voor een ander. Zo is in onze cao afgesproken dat iedereen drie dagen per jaar
krijgt om vrijwilligerswerk te doen. Door de samenwerking met NL Cares, hopen we vrijwilligerswerk
voor collega’s laagdrempeliger te maken.”
Caring society
Volgens Alle Roodbergen, directeur van NL Cares, gaat deze nieuwe samenwerking zeker helpen om
impact te maken: “We zijn ontzettend blij met de samenwerking met Athora Netherlands. Dankzij
deze samenwerking kunnen we het verschil maken en samen met de medewerkers van Athora
Netherlands bouwen aan een caring society.”
Clean-up met ouderen
De eerste activiteit die de Athora-stichting en NL Cares samen organiseren, is een clean-up in
oktober. Samen met eenzame ouderen gaan we in de omgeving van het hoofdkantoor in Amstelveen
zwerfvuil rapen. Zo slaan we twee vliegen in één klap: we maken de buurt een stukje mooier én we
bezorgen ouderen een gezellige ochtend. Vanuit de Raad van Bestuur van Athora zijn CEO Jan de
Pooter en CRO Annemarie Mijer daarbij aanwezig.
Over Stichting Samen voor Later
Stichting Samen voor Later is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur van enthousiaste
collega’s, die met elkaar de activiteiten initiëren. Door de pandemie en wisselingen in het bestuur
stonden de activiteiten van de stichting een tijd op een laag pitje. Nu zijn onlangs een aantal nieuwe
initiatieven gestart, waarvan de samenwerking met NL Cares er één is. Meer informatie over
Stichting Samen voor Later? Kijk op de website: https://stichtingsamenvoorlater.nl/
Over NL Cares
NL Cares inspireert mensen en bedrijven om hun tijd, vaardigheden en middelen in te zetten om de
grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Ze bieden een krachtig netwerk en concrete tools die
ervoor zorgen dat iedereen sociale impact kan maken. Het is de missie van NL Cares dat iedereen
bijdraagt aan een betere wereld.
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Over Athora Netherlands
Athora Netherlands N.V. is de holdingmaatschappij van een van de grootste pensioen- en
levensverzekeraars in Nederland, met een balanstotaal van EUR 64 miljard (eind 2021). Met de
sterke merken Zwitserleven en Reaal bieden we producten en diensten aan op het gebied van
inkomen voor later aan 1,9 miljoen klanten. Athora Netherlands N.V. is statutair gevestigd te
Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30099450.
Disclaimer
This press release by Athora Netherlands N.V. contains information that qualified or may have
qualified as inside information for the purposes of Article 7 of the Market Abuse Regulation (EU)
596/2014 (MAR).
This press release exclusively contains factual information and must not be interpreted as an opinion
or recommendation with regard to the purchase or sale of securities issued by Athora Netherlands
N.V. and/or one or more of its subsidiaries. This press release does not contain any value judgements
or predictions with regard to the financial results of Athora Netherlands N.V. and/or its subsidiaries.
If you do not wish to receive any press releases from Athora Netherlands, please send an email to
info@athora.nl.
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