
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN 2-DELIGE WORKSHOP 

D E  I N V E N T A R I S A T I E S T R A A T  

 

Een werkwijze die klaar is voor de toekomst! 

- Periodiek klantcontact 

- Structureel onderhoud 

- Verhogen van polisdichtheid 

- Duidelijkheid voor de klant 

- Alle systemen aan elkaar gekoppeld 

  



www.my-tp.net | 085 – 1302 446 
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I N H O U D  W O R K S H O P S  

Workshop 1: Donderdag 4 maart om 09:00 – 10:00 uur 

In workshop 1 maak je kennis met de functie: De inventarisatiestraat. Een module, waarmee je alle ingevoerde 
gegevens om tot een vergelijking te komen, eerst aan de klant voor kunt leggen. Dit gebeurt middels digitale 
formulieren, die je als een soort webpagina kunt versturen. De klant kan zijn gegevens controleren, maar ook 
wijzigen of aanvullen. Alles wordt direct verwerkt in de vergelijking die je hiervoor had aangemaakt. 
 

Inhoud workshop 1 

1. Uitleg en voorbeeld van de functie 
2. Bespreken onderzoeksresultaten vorige workshops* 
3. Inrichten account en instellen teksten 
4. Versturen van het eerste formulier. 

 
Deze workshop duurt ongeveer een uur en wordt afgesloten met het versturen van een formulier. 
Vervolgens wordt er gevraagd om in de eerste week minimaal 6 klanten te selecteren. Per week kunnen er dan 
2 formulieren worden verstuurd (muv van de laatste week). Na de 4e week volgt workshop 2, waarin we de 
resultaten gaan bespreken. 
 
 
* September – november 2020 is de inventarisatiestraat in samenwerking met Bureau DFO in de praktijk 
getest. Er zijn een aantal resultaten naar boven gekomen die we graag willen bespreken. 
 
 

Workshop 2: Donderdag 1 april om 09:00 – 10:00 uur 

Inhoud workshop 2 

1. Bespreken van de ervaringen 
2. Wat kan er beter of wat moet er anders? 
3. Een plan van aanpak maken voor de komende periode 

a. Wat wil je als kantoor? 
b. Wanneer ga je deze functie gebruiken? 
c. Welke afspraken maak je met een nieuwe klant, nadat de verzekeringen zijn gesloten? 
d. Hoe doen andere kantoren dat? 

4. Wat kan My TP doen om in bovenstaande te ondersteunen? 
 
Deze workshop duurt ongeveer 45 minuten tot een uur, afhankelijk van de input. 


