
Meet me @ Markel

Wie is Hugo ten Brink in het kort? 
Ik ben 44 jaar oud. Ik ben opgegroeid in 
een klein dorpje tussen Utrecht en Am-
sterdam. Na mijn studie rechten in Gro-
ningen ben ik via Den Haag in Amster-
dam terecht gekomen. Daar woon ik nu 
alweer 15 jaar, inmiddels ook met vriendin 
en twee kleine kinderen. Ik hou van golf, 
voetbal, zeilen, skiën en hardlopen. Van 
een hapje/drankje met vrienden word ik 
ook vrolijk.

Wat is je achtergrond?
Na mijn studie rechten in Groningen ben 
ik mijn carrière als advocaat in Den Haag 
begonnen. Na het afronden van de advo-
caat stage van 3,5 jaar kwam ik tot de 
conclusie dat mijn toekomst niet in de ad-
vocatuur lag. Min of meer bij toeval ben 
ik toen in de verzekeringen gerold. Mijn 
start was als broker beroepsaansprakelijk-
heid op de afdeling Professional Services 
bij Aon. Na 8 jaar werd het tijd voor een 
nieuwe uitdaging en heb ik de overstap 
gemaakt naar underwriting bij PartnerRe 
Wholesale. Ook daar lag de nadruk op 
beroepsaansprakelijkheid. Helaas werd 
dat bedrijf 2,5 jaar later overgenomen 
en hield onze afdeling op te bestaan. Na 
een korte sabbatical ben ik toen bij Chubb 
aan de slag gegaan als Senior Underwrit-
er Financial Lines, wederom met de focus 
op beroepsaansprakelijkheid. Nu werk ik 
sinds een maand bij Markel als manager 
van de afdeling beroepsaansprakelijkheid.

Waarom heb je gekozen voor Markel?
Uit mijn achtergrond blijkt wel dat ik een 
voorliefde voor beroepsaansprakelijkheid 
heb. Markel ken ik als een serieuze en 
professionele speler op dat vlak. Daarbij 
is mij tijdens de gesprekken duidelijk ge-
worden dat er ook wel ruimte voor wat 

gezelligheid is. Die combinatie past prima 
bij mij.

Welk expertise neem je mee naar Markel? 
In al mijn banen heb ik ervaring in de 
beroepsaansprakelijkheid opgedaan. Dat 
is dan ook mijn voornaamste expertise. 
Daarnaast denk ik dat mijn juridische ach-
tergrond van pas komt.

Waar zie jij kansen en uitdagingen in de 
nieuwe functie als Manager BAV?
Bij Markel staat er al een uitstekende ba-
sis qua team, voorwaarden enz. Ik zie met 
name kansen in het verder uitgroeien van 
de portefeuille. Momenteel bestaat onze 
portefeuille grotendeels uit SME klanten. 
Ik kan mij voorstellen dat Markel ook meer 
naar de bovenkant van de markt zal be-
wegen. Daarnaast zie ik de volmacht als 
een belangrijk distributiekanaal. Markel 
doet hier al veel mee, maar verdere groei 
is naar mijn idee zeker mogelijk. Tot slot 
denk ik dat er nog mogelijkheden liggen 
in nieuwe producten. Als grootste uit-
daging zie ik het samen met de afdeling 
beroepsaansprakelijkheid gezond houden 
van de portefeuille. Het aantal claims en 
ook de hoogte daarvan neemt toe in Ne- 
derland. Uiteraard willen wij hard groeien, 
maar wel op een verantwoorde manier.

Wat zorgt volgens jou voor een positieve 
sfeer binnen het team?
Wat lol maken op zijn tijd. Af en toe een 
onzingesprek over voetbal, Formule 1 of 
crypto’s, een afdelingsuitje naar de bowl-
ing- of jeu de boulesbaan, op vrijdagmid-
dag een biertje om de week af te sluiten 
enz.. Je spendeert een belangrijk deel van 
je tijd op werk. Dan is het belangrijk dat 
je het daar leuk vindt. Uiteraard is het 
werk zelf daarbij van belang, maar min-
stens zo belangrijk zijn de mensen met 

wie je samen werkt. Tot nu toe heb ik in 
al mijn banen het geluk gehad om in een 
leuke groep mensen terecht te komen. 
Ook bij Markel heb ik het weer getroffen 
heb ik nu al gemerkt.

Van welke werkzaamheden krijg je de 
meeste energie?
Ik word blij van het nadenken en sparren 
over risico’s om uiteindelijk tot een mooie 
offerte te komen en deze ook te sluiten 
uiteraard.

Hoe kijk je terug op de eerste maand bij 
Markel?
Buitengewoon positief. Ik voel mij welkom 
en word goed geholpen bij het inwerken. 
Door Corona heb ik helaas nog niet ieder-
een persoonlijk kunnen ontmoeten maar 
ik heb een goed gevoel bij de mensen die 
ik wel al heb leren kennen.

Tot slot: Hoe bevalt het werken in Rot-
terdam?
Hoewel het even rijden is vind ik het een 
heel prettige omgeving. Markel zit op een 
prachtige locatie aan de Maas met uitzicht 
op Hotel New York en de Erasmusbrug. 
Het enige “nadeel” is dat ik een voorlief-
de voor boten heb waardoor het gevaar 
bestaat dat ik iets te veel uit het raam zit 
te turen...
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In de rubriek “Meet me @ Markel” laten we periodiek één van 
onze collega’s aan het woord. Dit doen wij door het stellen 
van een aantal persoonlijke en vakinhoudelijke vragen. 

In deze editie stellen we graag Hugo ten Brink, Manager 
Beroepsaansprakelijkheid, aan u voor. Hugo is sinds 1 mei 
2021 de nieuwste aanwinst van het BAV team.


