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Contractmanagement CATS CM Foundation
In deze basistraining krijg je inzicht in het wat, hoe en waarom van contractmanagement. Je leert op
praktische wijze grip te krijgen op contracten en de risico’s daarin met de beproefde methode CATS
CM. Je kunt 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.

Ervaringen van andere deelnemers
"CATS CM Foundation is dé basis voor contractmanagers. De ontwikkelde methodiek is logisch
opgebouwd en biedt een goede inkijk in de wereld van contractmanagement. Binnen een veilige
omgeving gaan praktijk en theorie hand in hand tijdens de training. Een must voor iedereen die
zich wil professionaliseren in het vak contractmanagement." - Ad Spaan
Zie voor meer referenties www.springest.nl

Waarom deze training?
Je leert CATS CM kennen als praktische aanpak om grip te krijgen op je contracten.
Je begrijpt hoe je als contractmanager echte toegevoegde waarde aan je organisatie kunt bieden. 
Je gaat kansen zien voor margeverbetering en kostenbesparing.
Je leert risico’s herkennen en beheersen. 
Je krijgt alle kennis aangeboden om het CATS CM Foundation-examen succesvol af te leggen.

Wat leer je?
De belangrijkste principes en begrippen rond contractmanagement onderscheiden en benoemen.
Contractmanagement als vakgebied begrijpen en plaatsen ten opzichte van project-, service-
en demand management.



De methode CATS CM en de kern van de verschillende processtappen.
De contractomgeving en je eigen positie/rol daarin.
De waarde oftewel businesscase van professioneel contractmanagement kunnen uitleggen in
je organisatie.
Waar kansen zitten voor margeverbetering en kostenbesparing.
Een contractrisicoprofiel opstellen en de belangrijkste risico’s in een contract identificeren.
De eerste stappen zetten om grip te krijgen op je contracten met de methode CATS CM en zo
de basis te leggen om je contractdoelstellingen te kunnen behalen.
De kennis om het CATS CM Foundation-examen te behalen.

Voor wie?
Contractmanagers bij opdrachtgevers en leveranciers die op zoek zijn naar een duidelijke visie en
aanpak om de grip op hun contracten te verhogen. Ook als je je wilt oriënteren op het vakgebied
contractmanagement als mogelijke carrièrestap is dit een goede basis, of als je je als manager wilt
oriënteren op de do’s en don’ts bij de implementatie van contractmanagement binnen je organisatie.

Voorkennis
Het niveau van de training is hbo-werk- en -denkniveau. Er is geen specifieke voorkennis vereist. 

Algemeen
Duur
De training duurt twee aaneengesloten dagen, van 9.30 uur tot 17.00 uur. 

Materiaal
Als cursusmateriaal ontvang je een pdf en indien gewenst ook een cursusmap met de gepresenteerde
sheets, opdrachten en oefeningen en het boek ‘CATS CM, editie 2014 Contractmanagement voor
opdrachtgever en leverancier’. Dit bestpractices-boek biedt je een goed naslagwerk en handreikingen
in het ‘hoe’ van contractmanagement. Stap voor stap word je meegenomen door het complexe traject
van de contractlevenscyclus. Ook de implementatie van het contractmanagement wordt in het boek
behandeld.

Examen
Je kunt een aantal keer per jaar het CATS CM Foundation-examen afleggen, waarmee je het certificaat
‘CATS CM Foundation’ kunt behalen. Je kunt voor het examen apart inschrijven. Voor het examen krijg
je maximaal 1 uur de tijd. Het examen bestaat uit 31 vragen: 26 multiplechoice- en 5 open vragen. 
Het is een 'geslotenboekexamen’. Dit betekent dat je het CATS CM-boek tijdens het examen niet mag
raadplegen. 

Het examen wordt op de examenlocatie online afgenomen. Je maakt het examen op een laptop van
CM Partners. Binnen twee weken krijg je de uitslag. Wanneer je het examen succesvol hebt afgerond,
ontvang je digitaal het certificaat ‘CATS CM Foundation’. 

Examen onverhoopt niet gehaald? CM Partners biedt je gratis een herkansing aan.



Werkvormen
De theorie wordt afgewisseld met discussie over de eigen situatie van de deelnemers, naast
opdrachten en oefeningen die individueel of in groepjes van twee of drie deelnemers worden gedaan
en daarna plenair worden besproken.

Programma
Wat is contractmanagement?
Waarom contractmanagement, de waarde van contractmanagement.
De voorwaarden voor succesvol contractmanagement.
De vier pijlers van de methode CATS CM:
1.  Work To Be Done versus All Other Contract Matter;
2.  de rollen binnen contractmanagement;
3.  het contractmanagementproces;
4.  de contractmanagement essentials.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de contractmanager.
De contractlevenscyclus en de contractomgeving.
Het contractassessment.
Het contractrisicoprofiel.

Gerelateerde trainingen
Contractmanagement CATS CM Practitioner (vervolgtraining).
Contractmanagement CATS CM Foundation e-learning.
Leergang contractmanagement.

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

Open rooster en incompany
Onze trainingen worden een aantal keren per jaar in open rooster gegeven. Uiteraard is het ook
mogelijk om trainingen incompany te verzorgen, als standaard of maatwerk training. Bel ons voor een
oriënterend gesprek en we komen graag bij je langs.

Over CM Partners
CM Partners is hét expertisecentrum voor contractmanagement. Wij ondersteunen organisaties bij 
het invoeren en professionaliseren van contractmanagement. Dit doen wij met onze trainingen,
consultancy diensten en bemiddeling voor vaste en tijdelijke contractmanagement functies. 
Wij gebruiken daarbij de door ons ontwikkelde, beproefde methode CATS CM. Inmiddels bestaat 
CM Partners ruim 12 jaar en werken vele organisaties in Nederland met onze methode.

Get it Right! Met CATS CM® editie 2014, dé methode voor contractmanagement.

CM Partners, dé specialist in contractmanagement
Uw partner voor contractmanagement trainingen, advies en interim management
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