
CM Partners BV  -  www.cmpartners.nl  -  info@cmpartners.nl  -  tel. 0852 100 531  –  KvK 30254493 
pag  1/4 

Contractmanagement CATS CM Practitioner 
In dit vervolg op de Foundation-training leer je CATS CM toepassen op je eigen contracten. Je 
oefent de verschillende activiteiten die je als contractmanager uitvoert bij het managen van 

contracten, zodat je CATS CM voor al je contracten kunt gebruiken.  

Na deze driedaagse training kun je de contractmanagementactiviteiten efficiënt en effectief 

uitvoeren. Je hebt alle stappen van CATS CM doorlopen aan de hand van een contract uit je eigen 

praktijk. Je hebt geleerd snel knelpunten, risico’s en aannames in een contract te herkennen. We 

doorlopen alle stappen van het contractmanagementproces. Je hebt aan het einde van de training 
ervaren dat contractmanagement beter en meer gestructureerd kan worden aangepakt dan 
meestal het geval is en je hebt voor jezelf acties genoteerd van zaken die je wilt 
veranderen/implementeren. De training is geschikt voor opdrachtgevers en leveranciers. 

Ervaringen van andere deelnemers 
"De training doet de naam eer aan. Zeer praktijkgericht, vooral veel (eigen) praktijk waar ik direct wat 

mee kan. Aan het eind van de training had ik direct bruikbare handvatten om contractmanagement in de 
eigen organisatie beter in te richten." Henk van der Pol 

Zie voor meer referenties www.springest.nl. 

Waarom deze training? 
• Je leert hoe je als contractmanager echte toegevoegde waarde aan je organisatie kunt

bieden.

• Je krijgt op praktische wijze grip op je contracten met CATS CM.

• Je kunt de doelstellingen van je contract(en) realiseren.
• Je gaat kansen realiseren voor margeverbetering en kostenbesparing.

• Je leert knelpunten, risico’s en aannames herkennen en beheersen.
• Je ontvangt het Contractmanagers Handboek met circa 50 templates, die je direct in je

praktijk als contractmanager kunt gebruiken.
• Je bent voorbereid voor het Contractmanagement CATS CM Practitioner examen.

Wat leer je? 
• De CATS CM-methode toepassen in alle stappen van het contractmanagementproces.
• Contracten waarvoor je verantwoordelijk bent managen met CATS CM.

• In samenspraak met een project- of servicemanager (inhoudelijk verantwoordelijke) een

optimaal beheer voeren over de ‘contract matter’ van een contract.
• De toegevoegde waarde van CATS CM beschrijven voor je eigen praktijk, zodat de

voordelen van de toepassing voor jezelf en iedereen in je organisatie duidelijk zijn.
• Grip krijgen op je contracten, zodat je de doelstellingen van je contracten kunt realiseren

en je succesvol kunt zijn in je vak.

• Kansen zien en verzilveren voor besparingen of additionele omzet (afhankelijk van je
positie als opdrachtgever of leverancier).

• Knelpunten, risico’s en aannames herkennen en beheersen.

• KPI’s bepalen voor het contractmanagementproces.
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Vervolg Wat leer je? 
• de prestaties van de leverancier zoals vastgelegd in het contract te monitoren.
• de leerstof om het CATS CM Practitioner examen af te kunnen leggen.

• Een actieplan maken om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Voor wie? 
Contractmanagers bij opdrachtgevers en leveranciers die zich na de CATS CM Foundation verder 
willen verdiepen en CATS CM willen leren toepassen op hun eigen contracten. Managers die zich 
willen oriënteren op de do’s en don’ts bij de implementatie van contractmanagement binnen hun 

organisatie en de Foundation-training daarvoor niet voldoende vinden.  

Voorkennis 
Het niveau van de training is hbo-werk- en -denkniveau. Voor deze training is kennis van de 
basisprincipes van CATS CM noodzakelijk.  

Die kennis kun je opdoen in de klassikale Contractmanagement CATS CM Foundation-training, de 

CATS CM Foundation-e-learning of door het boek 'CATS CM® versie 4, van werken aan contracten 
naar contracten die werken' te bestuderen. Als je de e-learning doet en/of het boek bestudeert 

(en dus niet de klassikale CATS CM Foundation hebt gedaan), dien je het CATS CM Foundation-

examen succesvol te hebben afgelegd voordat je aan de Practitioner-training kunt deelnemen. 

Algemeen 
Duur 
De training duurt drie dagen met telkens een week ertussen. De tijden zijn van 9.30 uur tot 17.00 

uur.  

Materiaal 
Als cursusmateriaal ontvang je een pdf en indien gewenst een cursusmap van de gepresenteerde 
sheets, opdrachten en oefeningen, en het Handboek Contractmanagement, met een groot aantal 
CATS CM-templates in Excel, die je operationele werk aanzienlijk vereenvoudigen.  

We vragen je een eigen contractdossier mee te brengen naar de training. Dit dossier ga je 

gebruiken om CATS CM op toe te passen. 

Werkvormen 
In deze training wisselen methodische en praktische zaken elkaar voortdurend af. Je krijgt tussen 
de trainingsdagen huiswerk mee om in de eigen werksituatie uit te zoeken. Zoals: hoe is 
contracteigendom belegd? Wat zijn eigenlijk de doelstellingen van het contract dat ik onder mijn 
hoede heb? Is er een contractboard voor mijn contract benoemd en wie zitten daar in? Op de 
volgende trainingsdag bespreek je je bevindingen en de vragen die zijn ontstaan.  

De studiebelasting hiervan is 2 tot 4 uur per keer. 
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Examen 
Je kunt een aantal keer per jaar het CATS CM Practitioner-examen afleggen, waarmee je het 

certificaat 'CATS CM Practitioner kunt behalen. Je kunt voor het examen apart inschrijven. Voor het 
examen krijg je maximaal 2 uur de tijd. Het examen bestaat uit 10 open vragen. Het is een 
'geslotenboekexamen’. Dit betekent dat je het CATS CM-boek tijdens het examen niet mag 

raadplegen. Om aan het CATS CM Practitioner examen deel te nemen, dien je het CATS CM 

Foundation examen behaald te hebben.  

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 Practitioner. 

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

 

Programma 
• Recap: De pijlers van CATS CM 

• Stap INITIATE 
o contractanalyse 

o contracthiërarchie 
o contractrisicoprofiel 

o intakegesprek met de contracteigenaar 

• Stap PLAN 

o plannen key meetings 
o contract board protocol 

• Stap DO 
o prestatiemonitoring  
o risicomanagement 

o in gebreke stellen 
• Stap CHECK 

o contractassessment 
• Stap ACT/ADJUST 

o - managementrapportages 

• Stap CLOSURE 

o - contract close out (CCO) 
• CM Essentials versus processen 
• CM self assessment 

• TCCO (total cost of contract ownership) 
• KPI’s van het contractmanagementproces 

• Implementatie van contractmanagement 
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Gerelateerde trainingen 
Vooropleiding 
• Contractmanagement CATS CM Foundation  

of 
• Contractmanagement CATS CM Foundation-e-learning 

(CATS CM Foundation-examen verplicht) 

 

• Leergang contractmanagement 

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

http://www.cmpartners.nl/
http://www.cmpartners.nl/trainingen

