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CM Community Events 

 

Eens per ongeveer zes weken deelt CM Partners, via een webinar tijdens de lunch, kennis 

met de community van contractmanagers in Nederland. Sprekers uit de praktijk. Die 

vertellen over wat hun ervaringen zijn in het domein van contractmanagement. Inspirerende 

sprekers. Wisselende onderwerpen. 

 

Waarom meedoen aan de CM Community Events? 
 Je leert hoe praktijkdeskundigen in het vakgebied contractmanagement omgaan met 

verandering; 

 Je wordt geïnspireerd door boeiende best practices; 

 Je krijgt nieuwe inzichten van visionaire kennisleiders; 

 Je verneemt als eerste de ontwikkelingen in het vakgebied contractmanagement en 

rondom de methode CATS CM®. 

 

Uitleg 
Als expertisecentrum geloven wij in de kracht van het kennis delen. Op basis van onze visie 

dat je nooit ben uitgeleerd en dat de praktijk een uitstekende leerschool is, helpen we je te 

komen tot een goede en leuke invulling van een stukje kennis opdoen.  

 

Algemeen  

 
Duur 

Iedere lunchsessie duurt één uur. Deze masterclasses vinden online plaats via Microsoft 

Teams. Deelnemers kunnen iedere lunchsessie meedoen of een keuze maken uit de 

onderwerpen. 
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Kosten 
Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan de CM Community Events. Wel 

zouden we het leuk vinden als je je ervaringen in je omgeving deelt en anderen wilt wijzen 

op deze events.  

 

Programma 
Elke zes weken organiseert CM Partners een gratis masterclass op het gebied van 

contractmanagement. De onderwerpen zijn elke keer verschillend. Er zullen zowel 

klantcasussen als onderwerpen rondom de methode CATS CM® aan bod komen. Via onze 

website en onze LinkedIn-kanalen zullen we je op de hoogte houden van de komende 

sprekers en de onderwerpen.   

 

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

http://www.cmpartners.nl/trainingen
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