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Miniseminar contractmanagement (gratis) 
Contractmanagement staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Niet voor niets, want 
doordat organisaties steeds meer inkopen, wordt het aantal contracten wat organisaties 
afsluiten groter en groter. Het is dus zaak om grip te houden op al die contracten en zelf de 
regie te voeren. Zodat de contractdoelstellingen ook daadwerkelijk bereikt kunnen worden. 
De methode CATS CM® biedt hiervoor een eenduidige, gestructureerde aanpak. Inmiddels is 
de methode door zoveel organisaties omarmd, dat het de facto standaard in Nederland 
genoemd kan worden. 
 
In dit miniseminar geven wij een inspirerende presentatie over onze visie op 
contractmanagement, de voordelen van proactief contractmanagement, de valkuilen, de 
succesfactoren en de basisaspecten van onze methode CATS CM®. Er is volop gelegenheid 
om vragen te stellen. 

Waarom dit seminar? 
• Om te horen wat contractmanagement is en hoe het je organisatie kan helpen 
• Om een beeld te krijgen van de succesfactoren en valkuilen bij de implementatie van 

contractmanagement 
• Om te horen hoe de beproefde methode CATS CM® je kan helpen met grip te krijgen 

op je contracten. 

Voor wie 
Dit gratis miniseminar is voor geïnteresseerden die zich willen oriënteren op het vakgebied 
van contractmanagement en nog niet bekend zijn met de methode CATS CM® voor 
contractmanagement en met CM Partners. 

Duur 
Eén dagdeel van ca. 14.00 tot 16.30 uur. 

Programma 
• Noodzaak van contractmanagement 
• Nut en waarde van contractmanagement 
• Voorwaarden succesvol contractmanagement 
• Praktijkervaringen: de valkuilen & uitdagingen  
• Wat biedt de beproefde methode CATS CM® 
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Data en locatie 
Al deze informatie kun je vinden op onze website, www.cmpartners.nl/trainingen  

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

http://www.cmpartners.nl/trainingen

