
 

  /// PERSBERICHT /// 

 

Carola Wijkamp-Hermsen versterkt ARAG als directeur Verzekeringen 
Ervaren professional brengt customer excellence naar volgend level 

 
LEUSDEN, 14 februari 2019 – Rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener ARAG heeft 

zich versterkt met Carola Wijkamp-Hermsen (1970) als nieuwe directeur Verzekeringen. Carola 

neemt als directeur veel ervaring mee wat betreft diverse disciplines binnen het 

verzekeringsbedrijf. 

 

Als directeur Verzekeringen wordt Carola verantwoordelijk voor de afdelingen Marketing, 

Productontwikkeling, Rendement & Risico, Acceptatie en het Customer Service Center.  

Marc van Erven, CEO van ARAG: “ARAG staat voor kwalitatieve dienstverlening richting haar klanten 

en businesspartners. Daarom ben ik erg blij dat Carola voor ARAG heeft gekozen. Ze brengt als 

mensenmens een brede ervaring mee, heeft een relevant netwerk en een goed gevoel voor innovatie. 

Een perfecte match om customer excellence naar een volgend niveau te brengen. Wij kijken met 

plezier uit naar een succesvolle samenwerking”. 

 

Na haar opleiding bedrijfskunde heeft Carola in verschillende functies bij diverse verzekeraars gewerkt 

en daarmee een schat aan ervaring opgedaan. In haar laatste functie was ze als Director Intermediary 

Property & Casualty bij VIVAT eindverantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering, commercie en het 

resultaat via het intermediaire kanaal (co-assurantie, volmacht en provinciaal). Tevens was ze vanuit 

deze rol betrokken bij diverse initiatieven van het Verbond van Verzekeraars. 

 

“Met mijn keuze voor ARAG kies ik voor een mooi sterk bedrijf met grote ambities op gebied van 

customer excellence, innovatie en kwaliteit. Ik kijk er erg naar uit om met mijn kennis, ervaring, drive 

en enthousiasme een grote bijdrage te mogen leveren aan het realiseren van deze ambities. En ik kijk 

er vooral naar uit om dit samen te doen met het gedreven team van medewerkers!”, aldus Carola 

Wijkamp-Hermsen. 

 
 

Noot voor de redactie niet bestemd voor publicatie: 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen Gert-Jan Siebelink, manager Corporate 

Communicatie ARAG, tel: 06 – 20 13 20 64 of via e-mail: pers@ARAG.nl.  

 

De meegestuurde foto (eigen foto) is vrij voor gebruik. 

 

Over ARAG 

ARAG is een onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener. Wij maken het recht 

toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Onze ambitie is om de beste juridische probleemoplosser van 

Nederland te zijn. Klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening zijn hierbij onze uitgangspunten. 

 

ARAG Nederland maakt onderdeel uit van de ARAG Groep, een van oorsprong Duits familiebedrijf dat met 

4.500 medewerkers actief is in 15 Europese landen, de Verenigde Staten en Canada. Met 700 professionals in 

Nederland werken wij vanuit Amsterdam, Rotterdam, Leusden en Roermond. Meer informatie: www.ARAG.nl  

 

http://www.arag.nl/

