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De traineeships van Achmea
In deze folder wordt een introductie gegeven van de traineeships van Achmea
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Bij Achmea werken er door de hele organisatie trainees.
Deze folder heeft verschillende doelen. Allereerst vind je in deze folder meer

opdrachtgever. Daarnaast kunnen leidinggevenden zelf ook traineeopdrachten aandragen

informatie over wie trainees zijn én wat ze de organisatie bieden. Daarnaast

bij Talent Development.

geeft deze folder meer informatie over de inhoud van de verschillende
traineeship. Ook lees je hier ervaringen van (oud) trainees.

Meer uitleg
In deze folder geven we meer uitleg over onze drie traineeships.

Wat is een trainee?
Een trainee is een afgestudeerde jong professional die bij ons in 2 jaar tijd met 4

Onderwerpen waar we op inzoomen zijn:

opdrachten aan de slag gaat. Per opdracht steeds een half jaar op een andere afdeling.

- Hoe ziet het 2-jarige traject eruit?

Een trainee is een medewerker van Achmea. Het grote verschil met een stagiaire is dat

- Welke ontwikkelthema’s en kerncompetenties komen aan bod?

ze afgestudeerd zijn en dat ze hun eerste stappen zetten in hun professionele carrière.

- Hoe ziet de leider van de toekomst eruit?
- Wat zijn de ervaringen van (oud-)trainees?

Bij Achmea hebben we drie soorten traineeships:
- Financieel Management traineeship

Heb je vragen over het traineeship?

- Management traineeship

Heb je vragen over één van onze traineeships of wil je rechtstreeks schakelen met één

- IT Management traineeship

van onze trainees? Neem dan contact op met onze campus recruiters:

Wat hebben trainees Achmea te bieden?

Noor Kok (Management, Finance)

Trainees hebben actuele kennis en vernieuwende ideeën. En ook kijken ze met een frisse

M +31 6 10882913

E Noor.Kok@achmea.nl

blik naar de Achmea-organisatie. Ze zijn ambitieus en willen graag de handen uit de
mouwen steken. Daarnaast zijn ze vaak erg nieuwsgierig. Een trainee werkt aan een

Kay-Lee Hendriks (Marketing, Data & IT)

duidelijke opdracht. Deze kan geformuleerd worden door de trainee in overleg met een

M +31 6 51083311

E kay-lee.hendriks@achmea.nl
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4 vragen aan Sandra over trainees
1. W
 aarom vind je als Manager MD het traineeship zo belangrijk?

4. Hoe zou je willen dat trainees zich ontwikkelen?

“Om meerdere redenen. Aan de ene kant is het als werkgever noodzakelijk om te

“Voor de ontwikkeling van trainees is het van belang dat zij verschillende opdrachten

concurreren met andere bedrijven in de arbeidsmarkt. Aan de andere kant is het

doen in verschillende omgevingen”. Dat helpt hen om inzicht te krijgen in hun

een ontzettend leuke manier om jonge mensen met andere perspectieven bij je

talenten en ontwikkelpunten. Hiervoor is een omgeving nodig waar trainees

organisatie te betrekken”.

gestretcht worden, mogen experimenteren en kunnen leren van hun fouten.

2. W
 at voor soort trainees passen volgens jou bij Achmea?
“We zijn eigenlijk niet op zoek naar één bepaald type trainee. Als je uit bent op
innovatie en verandering is het belangrijk dat je diversiteit binnen teams creëert.
Wel zoeken we trainees op 3 fronten: IT, Finance en Management. De studierichting
waarin trainees zijn afgestudeerd moet daar wel op aansluiten”.

3 W
 at vind je van het netwerk van trainees dat je ziet
ontstaan binnen Achmea?
“Dat is natuurlijk heel gaaf! Waar ik blij om ben is dat we trainees van IT, Finance en
Management samenbrengen in ons persoonlijk leiderschapsprogramma MoM (Meeting
of Minds). Het werkt functioneel gezien goed om zo’n netwerk op te bouwen. We zien

Sandra Gaarenstroom is Manager
	

dat dit ook na het traineeship heel belangrijk is. Het is erg fijn dat onze trainees de

Management & Talent Development

verbinding met elkaar en met ons opzoeken. Ik zie dat ze dat ook na het traineeship

bij Achmea

blijven doen.”
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Toekomstig leiders van Achmea?
Wat zijn de mogelijkheden voor
trainees bij Achmea?
Met het traineeship wil Achmea trainees de mogelijkheid
bieden om zich binnen Achmea verder te ontwikkelen.
Tijdens het 2-jarig traineeshipprogramma ontwikkelt het
talent zich om uiteindelijk het verschil te maken binnen de
organisatie. Een traineeship bij Achmea is geen
standaardprogramma. Trainees overleggen met de
opdrachtencommissie en een mentor welke opdrachten
het beste aansluiten bij hun ontwikkeling. Gedurende de
twee jaar leren ze verschillende organisatieonderdelen
van Achmea kennen. Bij Achmea zijn er drie soorten
traineeships.

- Achmea Management Traineeship
Biedt trainees die geïnteresseerd zijn in leiderschap en
management een ideale carrièrestart. In 4 opdrachten
leren ze verschillende onderdelen van de grootste
verzekeraar van Nederland kennen. Trainees kunnen
kiezen uit tal van functies en specialismes: van marketing
tot innovatie-management tot organisatieverandering. Op

verschillende gebieden, doen ze ervaring op, zoals

als uiteindelijk doel dat de trainee zich kan ontwikkelen

projectmanagement, Agile Scrum en Lean. Niet alleen

tot ideale bruggenbouwer tussen finance en management.

leren ze de verzekeringswereld van binnen en van buiten
kennen, maar ook zichzelf (dankzij verschillende vormen

- Het IT Management Traineeship

van coaching en training). Het Management Traineeship

Daagt net afgestudeerde talenten uit om de IT-leiders van

vormt zo een kickstart voor de carrière van ambitieuze en

de toekomst te worden. IT wordt alleen maar belangrijker

ondernemende starters.

in de verzekeringswereld. Trainees gaan aan de slag met
IT-systemen en technologische trends die ervoor zorgen

- Het Financieel Management Traineeship

dat Achmea in 2020 een digitale verzekeraar is. Van

Een ideale springplank voor ambitieuze starters met een

Machine Intelligence, Big Data, Blockchain én start-up

financieel gerelateerde WO-master op zak die zich willen

samenwerking tot IT-Architectuur, Microsoft Azure én

ontwikkelen tot financial van de toekomst. Tijdens een

Major IT Incidenten Management. De trainee volgt drie

2-jarig traject worden zij continu uitgedaagd op zowel

verschillende traineeopdrachten bij het

financieel inhoudelijk, als persoonlijk vlak. Ze leren de

organisatieonderdeel Achmea IT én een traineeopdracht

financiële keten (Financiële Administratie, Financial

bij de business. Bij Achmea is er op IT-gebied van alles

Control en Financial Reporting) kennen en gaan aan de

mogelijk. Er valt dus ook erg veel te leren!

slag met uitdagende opdrachten binnen de organisatie.
Denk aan het opstellen van een kostenallocatie-model bij
het schadebedrijf, werken aan de nieuwe premiestelling
voor onze zorgverzekeringen, of het begeleiden van een
project bij M&A op de holding. Deze opdrachten hebben
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Hoe ziet het tweejarig programma van trainees eruit?
Eigen verantwoordelijkheid staat centraal

Beoordeling trainee

De inhoud van de drie traineeships verschilt, maar de opbouw is vrijwel hetzelfde.

Tijdens iedere opdracht zal de trainee samen met de opdrachtgever inhoudelijke- en

Gedurende 2 jaar gaat de trainee aan de slag met 4 verschillende opdrachten

ontwikkelafspraken opstellen. Deze afspraken geven richting aan de te verwachten

(6 maanden per opdracht). De eerste opdracht selecteert Talent Development, rekening

resultaten van de trainee gedurende de opdracht. Zonodig kunnen de afspraken

houdend met het profiel van de trainee en zijn ontwikkeldoelen. De trainee voert de

tussentijds aangescherpt worden. Aan het eind van het traject bespreken de trainee,

4 opdrachten uit bij verschillende bedrijfsonderdelen en labels. Binnen de kaders die

de opdrachtgever en Talent Development de prestaties. Ook wordt samen het potentieel

Talent Development stelt, bepaalt de trainee zelf de inhoud van de opdracht.

van de trainee beoordeeld.

Eigen verantwoordelijkheid staat hierbij centraal.

Coaching via MoM

Meeting of Minds (MoM) is een persoonlijk leiderschapsprogramma
met 12 trainingsdagen, verdeeld over 6 bijeenkomsten gedurende

Inspira
Voor bewustzijn & transformatie

de 2 jaar van het traineeship. Tijdens deze trainingsdagen komen

Coaching on the job

aan bod, zoals omgaan met macht en invloed. Inhoudelijke
werkthema’s, praktijkvoorbeelden en observaties worden gedeeld

Training & cursussen

om van deze ervaringen te leren. Ook worden gesprekstechnieken
en rollenspellen geoefend. Tijdens dit traject krijgt de trainee
inzicht in zijn competenties en valkuilen. Door inzicht in zijn sterke

Leider van de toekomst

6 keer een 2-daagse themabijeenkomst

diverse thema’s rondom leiderschap en persoonlijke ontwikkeling

en zwakke eigenschappen wordt gestuurd op (persoonlijk)
leiderschapsgedrag.

1. Persoonlijk leiderschap
2. Macht & Invloed
3. Persoonlijk leiderschap
1 intervisie sessie
4. Persoonlijke landkaart
5. Persoonlijk leiderschap
6. Leidinggeven

2 individuele sessie
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Trainees over hun traineeship bij Achmea
Franka van der Ende

Veel ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling
“Toen ik solliciteerde, was ik best een

Eva van den Berg

beetje terughoudend over werken bij
een verzekeraar. Zou het niet te
stoffig en te ouderwets zijn? Dat bleek
absoluut niet terecht te zijn! Achmea is

Max Kooij

Sven Beekhuizen
Roelof Waalkens
David de Wilde

een organisatie die volop in
verandering is en jij als trainee speelt
een grote rol in die verandering.”
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