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Linn Musters nieuwe algemeen directeur Bovemij | 

Verzekeringen  
 

Datum: 15 februari 2023 

 

Linn Musters is per 15 februari 2023 benoemd tot nieuwe algemeen directeur van N.V. 

Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij. Zij volgt Pieter van der Burg op die na meer dan 30 jaar 

Bovemij met pensioen gaat. Linn Musters komt over van Unigarant/ANWB Verzekeringen waar zij sinds 

2019 als Chief Operating Officer in de directie zat.  

 

Hans Coffeng (CEO Bovemij N.V.) 
‘We zijn erg blij met de aanstelling van Linn Musters als de nieuwe algemeen directeur van ons 

verzekeringsbedrijf. Linn is al geruime tijd werkzaam in de financiële sector en kent de ontwikkelingen in 

de mobiliteitsbranche goed. En ze heeft veel ervaring met organisatieveranderingen, 

digitaliseringsprocessen en verbeteringen op het gebied van customer experience, waar wij als Bovemij 

stappen in aan het zetten zijn. We zien dan ook uit naar de samenwerking.’ 

 

‘Linn is de opvolger van Pieter van der Burg, die na meer dan dertig jaar Bovemij met pensioen gaat. 

We zijn Pieter zeer erkentelijk voor alles wat hij voor Bovemij gedaan heeft. Bovemij heeft zich ontwikkeld 

tot de professionele verzekeraar voor de mobiliteitsbranche en Pieter heeft daar een grote bijdrage 

aan geleverd, de laatste jaren als directievoorzitter.’  

 

Linn Musters (nieuwe algemeen directeur Bovemij | Verzekeringen) 
‘De afgelopen 4 jaar heb ik als COO met veel plezier in de directie van Unigarant gezeten. Ik kijk er 

enorm naar uit om nu als algemeen directeur aan de slag te gaan bij Bovemij | Verzekeringen. Bovemij 

is een mooi bedrijf met een rijke historie, maar ook met potentieel om zich verder te ontwikkelen en 

haar positie te versterken. De mobiliteitsbranche is volop in ontwikkeling en dat geldt ook voor de 

schadeverzekeraar van Bovemij. Op dit moment wordt er binnen Bovemij vol ingezet om de 

dienstverlening verder te verbeteren en te moderniseren. Voor mij een mooi moment om toe te treden. 

Als statutaire directie zullen Ageeth Bakker en ik samen leidinggeven aan deze belangrijke 

ontwikkelingen. Ik heb zin om alle collega s te ontmoeten en met elkaar aan de slag te gaan!’ 

 

Pieter van der Burg (afscheidnemend directievoorzitter Bovemij | 

Verzekeringen) 
‘In 1990 startte ik bij Bovemij, toen nog een kleine verzekeraar met ongeveer 100 medewerkers. 

Inmiddels zijn we een middelgrote verzekeraar die onderdeel is van een groep met bedrijven die 

samen mobiliteitsbedrijven helpen om succesvol te ondernemen. Ik ben heel trots op wat we met 

elkaar hebben bereikt. Tot 1 juli 2023 zal ik als adviseur aan Bovemij verbonden blijven, zodat ik kan 

zorgen voor een goede overdracht. Ik wens Linn veel succes en plezier bij dit mooie bedrijf!’ 

 

 


