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SNS REAAL publiceert online jaarverslag 
2011: vernieuwing in eenvoud 
 
Vandaag publiceert SNS REAAL het online jaarverslag over 2011 waarin voor het eerst het financiële 
en verantwoord ondernemen jaarverslag zijn geïntegreerd. Hiermee benadrukken we dat verantwoord 
ondernemen een integraal onderdeel is van onze business. Het jaarverslag is sinds dit jaar ook mobiel 
en tablet proof en wordt begeleid door een video waarin in 3 minuten de belangrijkste punten van het 
verslag worden toegelicht. Het jaarverslag is te vinden op www.snsreaaljaarverslag2011.nl. 
 
Het jaarverslag 2011 is opgebouwd rondom het thema: Vernieuwing in eenvoud. Ons doel is tevreden 
klanten. Om dat te bereiken moeten we onszelf blijven vernieuwen. Dat doen we door goed te 
luisteren naar consumenten en onze blik naar buiten te richten. Dat heeft in 2011 geleid tot veel 
verbeteringen in onze producten en diensten en in onze marktbenadering. Op die manier zijn we 
continu in staat om de tevredenheid van onze klanten en andere stakeholders een impuls te geven.  
 
‘Als financiële dienstverlener hebben wij de verantwoordelijkheid om de financiële bewustwording van 
onze klanten te vergroten. Door onze klanten te helpen financieel vooruit te denken, geven we hen 
meer zekerheid voor nu, straks en later’, aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur Ronald 
Latenstein. Dit financieel vooruitdenken wordt in het jaarverslag aan de hand van drie actuele thema’s 
behandeld: 
- Eenvoud in geldzaken,  
- Geld en veiligheid en 
- Verantwoordelijkheid. 
.  
De thema’s zijn de leidraad in drie korte documentaires waarin gesprekken worden aangegaan met 
consumenten, belanghebbenden en autoriteiten in de financiële wereld. Zij geven antwoord op 
prangende vragen als: ‘is mijn geld wel veilig?’, ‘begrijp ik mijn pensioen?’ en ‘ben ik goed financieel 
voorbereid op de toekomst?’.  
 
Jaarverslag in 3 minuten 
De ambitie van SNS REAAL is om het best leesbare en transparante jaarverslag van Nederland aan 
te bieden. Om dat kracht bij te zetten wordt het jaarverslag - net als vorig jaar - begeleid door een 
video waarin we het afgelopen jaar in heldere taal en in 3 minuten vertellen.  
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Over SNS REAAL 
SNS REAAL is een innovatieve dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich 
vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het mkb. Het aanbod bestaat uit drie 
kernproductgroepen: sparen en beleggen, hypotheken en vastgoedfinanciering, en verzekeren en 
pensioenen. Vanuit een lange traditie voelt SNS REAAL zich verbonden met de Nederlandse 
samenleving. Met een balanstotaal van bijna € 132 miljard (eind 2011) is SNS REAAL een van de 
grote bankverzekeraars in Nederland. De onderneming heeft bijna 7.000 medewerkers (fte’s) en heeft 
haar hoofdkantoor in Utrecht. 
 
Disclaimer 
Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of 
aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van aandelen of andere effecten die zijn 
uitgegeven door SNS REAAL N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met 
betrekking tot de financiële resultaten van SNS REAAL N.V. 
Als u geen persberichten van SNS REAAL wenst te ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar 
info@snsreaal.nl. 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
SNS REAAL Corporate Communicatie 
 
Roelina Bolding 
corporatecommunicatie@snsreaal.nl 
Mobiel: 06 - 22 60 71 87 
 
Roland Kroes 
corporatecommunicatie@snsreaal.nl 
Mobiel: 06 - 83 24 50 14 

SNS REAAL Investor Relations 
 
Jacob Bosscha 
jacob.bosscha@snsreaal.nl 
Tel: 030 - 291 42 46 
 
Victor Zijlema 
victor.zijlema@snsreaal.nl 
Tel: 030 - 291 42 47

 


