
 
DIAS sponsort schadeverzekeringsintermediair Soepel  
 
Softwareleverancier DIAS helpt nieuwe intermediair Soepel met het realiseren van een 
schadeverzekering voor laaggeletterden. Met deze bewezen softwareoplossingen voor de 
verzekeringsbranche van DIAS legt Soepel direct een goede basis voor haar bedrijfsvoering. Ze heeft 
hierdoor haar handen vrij om schadeverzekeringen toegankelijk te maken voor mensen die, om wat 
voor reden dan ook, niet (goed) kunnen lezen en schrijven. 
 
Weg met belemmeringen en afhankelijkheid 
1,8 miljoen mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar kunnen niet of niet goed lezen en schrijven. 
Deze laaggeletterden weten zich doorgaans goed te redden in het dagelijks leven, maar dat gaat niet 
zonder de nodige creativiteit en steun van mensen om hen heen. Ook bij het afsluiten en 
gebruikmaken van schadeverzekeringen lopen laaggeletterden op tegen belemmeringen. Obstakels 
die Mieke Dadema, voormalig Directeur Volmachten bij Reaal, samen met een netwerk van partners 
op wil lossen. Simpelweg omdat iedereen een schadeverzekering moet kunnen regelen, zonder 
daarbij afhankelijk te zijn van iemand anders.  
 
Moeiteloos voldoen aan verplichtingen 
Een van die partners is DIAS die hun bewezen softwareplatform voor de verzekeringsbranche de 
komende 2 jaar gratis aan Soepel ter beschikking stelt. De dienstverlening van 
verzekeringsmaatschappijen hangt aan elkaar van regels. Met de oplossingen van DIAS voldoet de 
backoffice van deze unieke intermediair aan alle marktstandaarden en verplichtingen, zonder dat de 
klant daar onnodig mee wordt lastig gevallen. Met DIAS zijn de medewerkers van Soepel weinig tijd 
kwijt aan administratieve taken en kunnen ze zoveel mogelijk tijd besteden aan de kant. 
 
 
“Los van het feit dat het fantastisch is dat DIAS mij de komende jaren sponsort met hun software, is 
het voor mij ook gewoon de beste keuze als backofficesysteem voor schadeverzekeraars.” 
 
Mieke Dadema, eigenaar, Soepel 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Over DIAS 
DIAS is een afkorting voor Diamant Assurantie Software en is zo’n 40 jaar geleden door Nationale-
Nederlanden in de markt gezet. Via diverse tussenstappen is het bedrijf sinds 2019 in handen van 6 
onafhankelijke aandeelhouders. Zij zorgden ervoor dat de tientallen jaren aan kennis en ervaring in 
de software-, verzekerings- en hypothekenmarkt is omgezet in een innovatief cloudplatform voor alle 
verzekeringsprocessen, -producten, -diensten en -klanten: DIAS EEN. 
 
Over Soepel  
Soepel is een initiatief van voormalig REAAL Directeur Mieke Dadema. Deze netwerkorganisatie 
werkt samen met partners om schadeverzekeringen toegankelijk te maken voor mensen die, om wat 
voor reden dan ook, niet (goed) kunnen lezen en schrijven. 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 
Dietha de Bruin, email: dietha.de.bruin@dias.nl  
telefoon: +31 6 147 23 094 
 
 



 


