
 
Voorzitter gezocht voor Young InSurance Capital 

Voor Young InSurance Capital zijn we op zoek naar een voorzitter!  
Eventueel 2 voor een duo functie.  

Heb jij affiniteit met de verzekeringsbranche?   
Wil jij je netwerk uitbreiden en je vaardigheden ontwikkelingen?  

Wil jij je curriculum vitae waardevoller maken? 

Dan is het voorzitterschap van Young InSurance Capital iets voor jou! 

 
Achtergrond "Young InSurance" 
Young InSurance is eind 2009 opgericht door Sjaak Schouteren en Rosemarijn Peters, als 
LinkedIngroep. Het idee achter deze groep is om jonge medewerkers uit de 
verzekeringsbranche tot en met 35 jaar bij elkaar brengen. 

Inmiddels is Young InSurance uitgegroeid tot een serieuze speler binnen de 
verzekeringsbranche en zijn er meer dan 1800 mensen lid van deze LinkedIngroep. En 
we zijn nog steeds aan het groeien. Naast het organiseren van netwerkborrels werken 
we samen met andere overkoepelende organisaties uit de verzekeringsbranche, zijn we 
een gesprekspartner voor opleidingsinstituten, zetten nieuwe projecten op, organiseren 
sportactiviteiten en slaan een brug naar studenten. 

Wat is Young Insurance Capital? 

Young Insurance Capital is een vervolginitiatief vanuit Young InSurance in 
samenwerking met verschillende bedrijven uit de verzekeringsbranche om een brug te 
slaan tussen studenten en de verzekeringsbranche.  

Waarom dit initiatief? Tijdens de netwerkborrels van Young InSurance vernamen wij 
vaak dat young professionals per toeval de branche in zijn gerold. Dat vinden wij zonde! 
Daarom willen wij met het initiatief Young InSurance Capital bekendheid vergaren voor 
de branche om te laten zien hoe leuk en afwisselend het is om werkzaam te zijn binnen 
het verzekeringsvak! Hiervoor hebben wij de website www.yicapital.nl opgericht. Deze 
website slaat een brug tussen studenten, bedrijven en het onderwijs.  

Via de website bieden wij aan studenten alle informatie die zij nodig hebben over de 
branche:  

- informatie over verschillende specialismen,  
- interviews met medewerkers uit de branche,  
- informatie over de bedrijven zelf,  
- activiteiten (workshops & inhousedagen),  
- een overzicht van vacatures en stages.  

Daarnaast hebben wij momenteel een samenwerkingsverband met 8 bedrijven. Dit 
willen wij uitbreiden.  



Tot slot onderhouden wij contacten met universiteiten en hogescholen, om op die 
manier de studenten te bereiken en te kunnen informeren. Hiervoor maken wij ook 
gebruik van de door ons zelf opgerichte netwerkgroep "Young InSurance College" 
(groep voor studenten die geïnteresseerd zijn in de verzekeringsbranche).  

Wat verwachten wij van jou?  

 Het aansturen van de Young InSurance Capital groep.  
Deze bestaat uit 8 deelnemende bedrijven (die elk een contactpersoon hebben en 
bij vergaderingen aanwezig zijn dan wel het aanspreekpunt zijn voor dat bedrijf).  

 Voorzitten, voorbereiden en uitwerken van de vergaderingen (circa vier keer per 
jaar).  

 Jaarplan maken en uitzetten.  

 Overzicht houden op de organisatie van diverse activiteiten.  

 Beheren en managen van het budget. 

 Uitbreiden van netwerk studentenverenigingen, hogescholen, universiteiten en 
participerende bedrijven. 

 Uitbreiden netwerk studenten (in samenwerking met Young InSurance College).  

 Het email account bijhouden.  

 Website bijhouden.  

Interesse?  
Stuur dan je curriculum vitae met een korte motivatie naar info@yicapital.nl.  
Voor vragen kan je contact opnemen met Rosemarijn Peters via 06 15029194.  
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