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VNAB Award 2012 voor Jan Verkamman    
 

Jan Verkamman, hoofd van de afdeling Schade Aansprakelijkheid bij HDI-Gerling, heeft de VNAB 

Award 2012 ontvangen. Tijdens het marktdiner, dat de VNAB op 1 november jl. voor het negende 

achtereenvolgende jaar organiseerde in Noordwijk aan Zee, kreeg hij een kristallen karaf met 

inscriptie uitgereikt door VNAB-voorzitter Rolf van der Wal.  

Met de VNAB Award wil de belangenorganisatie voor de grootzakelijke verzekeringsmarkt  een 

persoon in het zonnetje zetten die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt bij de 

behartiging van de belangen van de VNAB en de co-assurantiemarkt. Verkamman kreeg de Award 

voor de actieve, creatieve en collegiale wijze waarop hij zich, onder meer als lid van talrijke 

commissies, vaak achter de schermen heeft ingezet voor de co-assurantiemarkt. Zo is hij onder meer 

voorzitter van de commissie modelvoorwaarden voor de branche aansprakelijkheid en is hij 

daarnaast altijd een groot promotor geweest van het verwerven van kennis. 

  

Verkamman is de negende persoon die de VNAB Award heeft ontvangen. Michel Schaft (Meijers), 

Paul Soeteman (Marsh), Kees Krijgsman (Allianz Nederland), René Mandos (Aon), Gerda 

Spreeuwenberg (VNAB), Pim Polak Schoute (Cunningham Lindsey), Laura Rath (Amlin Corporate 

Insurance) en vorig jaar Rob Wagenvoord (Willis) gingen hem voor. 

 

Bij de foto: Jan Verkamman (links) toont de kristallen karaf met inscriptie behorende  bij de VNAB 

Award die hij heeft ontvangen uit handen van VNAB-voorzitter Rolf van der Wal . 

 

Rotterdam, 2 november 2012 

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Jan 

van Stigt Thans, Van Stigt Thans Communicatie, tel 0344-633 356. 

 


