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Workshop contractmanagement voor 

contracteigenaren en lijnmanagers 

Workshop van een halve dag om in korte tijd geïnformeerd te worden over de voordelen van 
proactief contractmanagement, hoe dit volgens CATS CM® gedaan wordt en wat je rol als 
contracteigenaar daarin is. Deze training is ook geschikt voor lijnmanagers die snel een 
overzicht willen hebben van het vakgebied contractmanagement. 
 
Als contracteigenaar heb je één of meer contracten geïnitieerd en wil je graag dat de 
doelstellingen van die contracten gerealiseerd worden. Dat gaat niet vanzelf. Je hebt dus 
iemand aangewezen om deze contracten te managen. Maar hoe gaat contractmanagement 
nu in zijn werk en waarom is het belangrijk om proactief te managen op een contract? En 
wat is jouw rol daarin? In deze workshop nemen wij je mee in de wereld van 
contractmanagement.  

Waarom deze workshop? 
 Om te begrijpen waarom proactief contractmanagement belangrijk is en waarde 

toevoegt 
 Om te zien hoe contractmanagement volgens CATS CM® in de praktijk plaatsvindt 
 Om je eigen rol als contracteigenaar te kunnen nemen  
 Om een goede samenwerking met de contractmanager te verkrijgen 

Wat leer je? 
 De voordelen van proactief contractmanagement 
 De werkwijze van contractmanagers volgens de CATS CM® methode 
 De benodigde tijdsbesteding voor de contractmanager 
 Wat er van jou als contracteigenaar verwacht wordt 
 Wanneer het zinvol is een Contract Board in te richten 
 Wat wel/niet goed werkt bij contractmanagement 

Voor wie? 
Contracteigenaren die graag inzicht willen hebben wat goed contractmanagement inhoudt 
en welke rol zij daar zelf in (dienen te) spelen. De training is tevens geschikt voor 
lijnmanagers die in korte tijd overzicht willen hebben van het vakgebied 
contractmanagement en de voordelen van proactief contractmanagement. 
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Voorkennis 
De workshop gaat uit van hbo denk- en -werkniveau. Er is geen specifieke vooropleiding 
gewenst. 
 

Algemeen  
Duur 

Een halve dag. 
 
Materiaal 
Je krijgt een pdf van de gepresenteerde sheets. 
 
Werkvormen 
De theorie wordt afgewisseld met discussie over je eigen situatie en oefeningen/opdrachten.  
 
Incompany maatwerk 
Iedere organisatie heeft organisatie-eigen aspecten en heeft contractmanagement anders 
ingericht. Hierdoor zijn ook taken, rollen en verantwoordelijkheden naar eigen organisatie-
inzicht belegd. Omdat het van belang is dat deze workshop wordt afgestemd op de 
werkwijze binnen de eigen organisatie, wordt deze altijd als incompany training verzorgd.  

Programma 
 Definitie van contractmanagement  

 Waarom contractmanagement?  

 Factoren voor succesvol contractmanagement   

 De plaats van de CATS CM® in de contractlevenscyclus  

 De hoofdlijnen van de methode CATS CM®  

 De rol van de contracteigenaar in het contractmanagementproces  

 De interactie van de contracteigenaar met de contractmanager  

 De bijdrage van de CE aan succesvol contractmanagement  

Gerelateerde trainingen 
 Contractmanagement CATS CM® Foundation 
 Leveranciersmanagement 
 Proceseigenaarschap voor contractmanagement 

Prijzen, data en locatie 
Zie voor deze informatie onze website, www.cmpartners.nl/trainingen  

http://www.cmpartners.nl/trainingen
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