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Marketing & Communicatie commissie 
 
Eelco Wester (30) is voorzitter van de commissie Marketing & 
Communicatie en het Young InSurance bestuur. Sinds 2014 is hij actief bij 
Allianz Global Corporate & Specialty in de functie van Key Account 
Manager. Eelco heeft in het verleden gewerkt als underwriter beroeps- en 
bedrijfsaansprakelijkheid bij Nassau Verzekeringen, HDI-Gerling en 
Liberty. Hij heeft een bachelor in Management, Economie en Recht aan de 
Hogeschool Rotterdam. Eelco is reeds drie jaar betrokken bij de 
organisatie van het (Young Insurance) Assurantie Hockey Toernooi. 
 
m&c@younginsurance.nl | 06 535 247 84 
 
Denise Heijstek (24) is lid van de Marketing & Communicatie commissie 
en sinds juni 2014 werkzaam bij de VNAB in de functie van medewerker 
Marketing & Communicatie. Denise heeft in het verleden gewerkt als 
marketeer bij vergelijkingssite Zorgverzekeringwijzer.nl en Rabobank 
Rotterdam. Zij heeft een Master in Business & Economics (marketing 
specialisatie) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Denise organiseerde 
reeds de tweede Young InSurance reis naar Londen (2015). 
 
m&c@younginsurance.nl | 06 283 635 13 

 
 
Lars Springeling (27) completeert de commissie Marketing & 
Communicatie. Hij is sinds juli 2014 werkzaam bij AIG als Underwriter 
Casualty. Lars heeft een bachelor Rechten en een master 
Aansprakelijkheid & Verzekering afgerond aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam.  
 
m&c@younginsurance.nl | 06 516 980 90 
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Evenementen commissie 
 
Kees Heijboer (30) is voorzitter van de commissie Evenementen en werkt 
sinds 2012 bij Cunningham Lindsey. Na een jaar als fulltime schade-expert 
op de afdeling Productenaansprakelijkheid en Recall te hebben gewerkt is 
Kees tevens verantwoordelijk geworden voor het juridisch beleid in zijn 
hoedanigheid als bedrijfsjurist. Kees is sinds 2014 betrokken bij Young 
InSurance en heeft sindsdien diverse evenementen verzorgd. Daarnaast 
heeft hij een Bachelor Economie en een Master Bedrijfsrecht behaald. 

 
events@younginsurance.nl | 06-12612524 

 
Björn Jalving (27) is lid van de Evenementen commissie en is sinds juni 
2008 werkzaam bij Turien & Co. assuradeuren.  De afgelopen jaren is hij 
werkzaam geweest in de functie van accountmanager. Sinds november 
2015 is hij volmacht manager. Björn is hierbij verantwoordelijk voor de 
samenwerking met verzekeraars, specifiek op het gebied van business 
development. Björn heeft bestuur en organisatiewetenschappen aan de 
Vrije Universiteit gestudeerd.   
 
events@younginsurance.nl | 06 462 658 60 
 
 
 
Zeynep Bulut (26) is lid van de commissie Evenementen en sinds 
september 2012 werkzaam bij Van Ameyde. Met haar 
Bedrijfseconomische (bachelor) achtergrond is zij begonnen als 
schadebehandelaar, heeft gewerkt op de afdeling Business Development 
en is nu Distributiemarketeer. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de 
interne evenementen van Van Ameyde.  
 
events@younginsurance.nl | 0619895388 
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Match InSurance commissie 
 
Bernadette Bode (30) is voorzitter van de commissie Match InSurance en 
sinds 2009 actief bij Zurich Insurance Plc. Netherlands branch in de functie 
van underwriter Liability. Bernadette is voorheen werkzaam geweest bij 
HDI-Gerling en heeft een korte uitstap gemaakt naar de consultancy. Zij 
heeft een bachelor Management, Economie en Recht aan de Haagse 
Hogeschool en in aanvulling hierop heeft zij diverse aanvullende Rechten 
vakken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd.  
 
match@younginsurance.nl | 06 422 976 45  
 
Jurgen Struiksma (29) is lid van de Match Insurance commissie en is sinds 
mei 2012 werkzaam bij Generali Nederland in de functie van 
Relatiemanager Schade en Inkomen. Hij heeft in het verleden gewerkt bij 
Geytenbeek Clear Benefits als Accountbeheerder Pensioen, Inkomen en 
Zorg. Jurgen heeft in 2010 zijn bachelor Commerciële Economie behaald 
aan de Hogeschool van Amsterdam. 
 
match@younginsurance.nl | 06 419 730 32 
 
 
Judith hooge Venterink (25) is lid van de commissie Match InSurance en 
werkt - na schadebehandelaar te zijn geweest bij Achmea - als advocaat 
bij Van Steenderen MainportLawyers op de sectie aansprakelijkheid en 
verzekeringen. Zij heeft een master aansprakelijkheids- en 
verzekeringsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Judith is actief 
geweest bij de Wetswinkel Nijmegen zowel als juridisch medewerker als 
voorzitter van het bestuur van de wetswinkel. Voorts is ze één van de 
initiatiefneemsters van de oprichting van de Raad van Toezicht bij 
Wetswinkel Nijmegen, waar zij tevens voorzitter is geweest. 
 
match@younginsurance.nl | 06 386 855 31 
 

Secretaris 
 
Danielle den Hoed (29) is nieuw binnen Young Insurance en bekleedt de 
functie van secretaris. Danielle is sinds maart 2011 werkzaam bij Allianz 
Global Corporate & Specialty in de functie van office manager. Hiervoor 
heeft zij gewerkt als aangiftemedewerker bij ESJ Accountants en 
Belastingadviseurs. 
 
??@younginsurance.nl | 06 424 966 62 
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