
Bestuurders gezocht voor Young InSurance College 
Voor Young InSurance College zijn we op zoek naar 2 bestuurders! 

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 bestuur van Young InSurance College iets voor jou! 

 
Achtergrond 
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. 
 
Young InSurance College 
Young InSurance College is de subgroep voor studenten van de netwerkgroep Young 
InSurance. Hét netwerk voor studenten die geïnteresseerd zijn in de 
verzekeringsbranche en op de hoogte willen blijven over de branche, een keer een kijkje 
in de keuken willen nemen bij een bedrijf of met medestudenten gezellig gaan borrelen.   

De LinkedIn groep 
Inmiddels zijn er zo’n 100 studenten lid van Young InSurance College. Dit kunnen er veel 
meer worden! Via deze groep worden leden op de hoogte gehouden van borrels, 
activiteiten, vacatures, stages en inhousedagen.  

De bestuurders 
De twee bestuurders zullen samen Young InSurance College uitbreiden en bekendheid 
genereren onder studerend Nederland!   

 Het afleggen van bezoeken aan hogescholen en universiteiten in de Randstad en 
kijken of er een samenwerkingsverband kan worden aangegaan 

 Presentaties over Young InSurance College geven 

 Organiseren van events voor Young InSurance College 

 Actief beheer van de LinkedIngroep Young InSurance College 

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