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Contractmanagement CATS CM® Foundation 
In deze basistraining krijg je inzicht in het hoe, wat, en waarom van contractmanagement. Je 
leert grip te krijgen op contracten en de contractrisico’s met de beproefde methode 
CATS CM®.  Na het volgen van de training kun je je kennis aantoonbaar maken door het CATS 
CM® Foundation-examen af te leggen.   
 
In twee dagen leer je de basis voor succesvol contractmanagement. Je neemt de overtuiging 
en kennis mee naar huis dat contracten inderdaad te managen zijn en met eenvoudige 
middelen en procedures bestuurbaar worden. Je kunt na de training de eerste stappen 
zetten om het managen van contracten in de uitvoerings- en afsluitingsfase binnen jouw 
organisatie succesvol, efficiënt en effectief uit te voeren. De training is geschikt voor zowel 
opdrachtgevers als leveranciers. 
 

Waarom deze training? 
• We leren je de basis voor succesvol contractmanagement met behulp van de theorie 

van CATS CM®.   

• Je neemt de overtuiging en kennis mee naar huis dat contracten inderdaad te 
managen zijn en met eenvoudige middelen en procedures bestuurbaar worden.   

• Je weet wat de rol van contractmanagement is in de fases voor 
contractondertekening  en weet zo hoe je de inkoop- of verkoop kan ondersteunen 
om beheersbare contracten af te sluiten.   

• Je leert hoe je als contractmanager toegevoegde waarde aan de organisatie kunt 
bieden.  

• Na het bestuderen van het boek en het volgen van de training heb je de kennis  
om het CATS CM® Foundation-examen af te leggen. 
 

Wat leer je? 
• Kennis van CATS CM®  
• Inzicht in de factoren voor succesvol contractmanagement  
• Inleiding in de implementatie en positionering van contractmanagement  
• Voorbereiden op het CATS CM® Foundation-examen  
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Voor wie? 
Deze training is geschikt voor contractmanagers bij opdrachtgevers en leveranciers die op 
zoek zijn naar een duidelijke visie en aanpak om de grip op hun contracten te verhogen, voor 
mensen die zich op het vakgebied oriënteren of proceseigenaren die een goed beeld willen 
hebben van de do's-and-don'ts bij het implementeren van contractmanagement.  
  
Voorkennis  
Het niveau van de training is hbo-werk- en -denkniveau. Er is geen specifieke voorkennis 
vereist.  
 

Algemeen  
Duur  
De training is twee aaneengesloten dagen, van 9.30 uur tot 17.00 uur.  
 
Materiaal  
Als cursusmateriaal ontvang je het boek CATS CM® versie 4, ‘Van werken aan contracten 
naar contracten die werken’ en een PDF van de gepresenteerde sheets, opdrachten en 
oefeningen.  
 
Examen  
Je kunt op ieder gewenst moment het CATS CM® Foundation-examen afleggen, waarmee je 
het certificaat ‘CATS CM® Foundation’ kunt behalen. Het examen is niet inbegrepen, je kunt 
het apart boeken.  
 
Werkvormen  
De CATS CM® Foundation-training is gericht op het overbrengen van de theorie van de 

methode CATS CM®. Onze ervaren trainers wisselen deze theorie af met discussies over de 

eigen situatie van de deelnemers en opdrachten en oefeningen. Deze voeren de deelnemers 

individueel of in groepjes uit en bespreekt de trainer plenair.   

Programma 
 

• De belangrijkste definities  
• Waarom contractmanagement?  
• Factoren voor succesvol contractmanagement  
• De methode CATS CM®  
• Pijler 1: De Overeengekomen Prestatie en Alle Overige Contractafspraken  
• Pijler 2: De rollen  
• Pijler 3: De contractmanagement (CM) Essentials  



 

CM Partners BV | Sonny Rollinsstraat 149 | 3543 GR Utrecht  | 0852 100 531 | www.cmpartners.nl 
KvK Utrecht 30254493 | NL43 RABO 0148 7707 03  

 
 

3 

• Pijler 4: Het contractmanagementproces en de contractmanagementscenario’s  
• Implementatie en positionering van contractmanagement  
• Oefenvragen CATS CM® Foundation-examen  
 

Gerelateerde trainingen 
• Contractmanagement CATS CM® Practitioner 
• Contractmanagement CATS CM® Expert 

 

Prijzen, data en locatie 
Al deze informatie kun je vinden op onze website, www.cmpartners.nl/trainingen  
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