
   
 

PERSBERICHT 
 
Noordstad Assuradeuren sluit zich aan bij DiVerz!  
 

Noordstad Assuradeuren uit Den Helder is per 9 november een samenwerking met DiVerz! aangegaan. 

De volmachtactiviteiten van Noordstad gaan hiermee over naar het centraal georganiseerde 

verzekerings- en volmachtbedrijf DiVerz! De samenwerking tussen DiVerz! en Noordstad biedt partijen 

en de samenwerkende verzekeraars en dienstverleners, meer kansen in een snel veranderende markt. 

 

DiVerz! is een platform voor samenwerking en bundelt kennis, professionals, IT- en digitalisering. DiVerz! 

draagt op deze wijze bij aan een betere klant- en marktbediening door Noordstad en de overige aangesloten 

advieskantoren waarbij de eigen identiteit en zelfstandigheid gewaarborgd is. 

 

Het veranderende consumentenpatroon en de snel ontwikkelende IT markt heeft Noordstad de afgelopen 

jaren bezig gehouden in haar zoektocht naar efficiëntie. Dit is nodig om aan de wensen van de klanten te 

kunnen blijven voldoen. Dit hebben we gevonden in de vorm van een samenwerking met de DiVerz! 

organisatie, aldus Derek Eisma, commercieel directeur bij Noordstad Verzekeringen. DiVerz! heeft alles in huis 

om tot de kernwaarden van onze visie te kunnen komen, namelijk, de hoge mate van kwaliteit in combinatie 

met persoonlijk contact voor onze relaties. We zijn blij dat we deel uit mogen maken van een professionele 

organisatie met een duidelijke visie op de toekomst! 

 

Michael Knaapen, directeur bij DiVerz! over de samenwerking met Noordstad: 

Wij zijn verheugd Noordstad te mogen verwelkomen binnen DiVerz!  Vanaf het eerste contact met Noordstad 

is er sprake van een “klik” wat erg belangrijk is voor een succesvolle samenwerking. DiVerz! is een 

volmachtbedrijf en bovenal een schaalbaar IT-platform voor professionele advies-, bemiddelings en -

volmachtbedrijven. De focus ligt op samenwerking met en toegevoegde waarde voor onze business partners. 

Daar past de samenwerking met Noordstad heel goed bij.  
 

 
 
 
#partnership #cocreatie #samenwerken #volmacht #noordstad #diverz 
 

 
  



   
 
Over DiVerz! 
DiVerz! is een centraal georganiseerd volmacht bedrijf, waardoor het advies- en bemiddelingskantoor zijn volle 
aandacht kan geven aan haar klantbediening. Hierdoor kan het kantoor als “Local Hero” zich nog beter 
profileren zonder zich te hoeven bezighouden met administratieve processen.  
 
Diverz! werkt momenteel samen met  6 grotere assurantie- en advieskantoren. Diverz! houdt zich bezig met 
het ontwikkelen van verzekeringsconcepten, dienstverlening en het binnen onze volmachten accepteren, 
administreren van polissen en afhandelen van schades. Wij zijn een groeiend bedrijf met 12 volmachten en 
fungeren als efficiënte schakel tussen verzekeraar en verzekeringsadviseur. 
 
Meer informatie: 
www.diverz.nl 
Dhr. M.A. Knaapen 
Michael.knaapen@diverz.nl 
06-22116471 
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