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Contractmanagement CATS CM® Practitioner 

In deze driedaagse training leer je de in de CATS CM® Foundation training geleerde theorie 

toepassen op een van je eigen contracten. Je oefent de contractmanagementactiviteiten 

gebaseerd op de Contractmanagement Essentials en bouwt een beeld op van de stappen die 

in je eigen organisatie nodig zijn voor verdere professionalisering en implementatie binnen 

je eigen organisatie. Na de training kun je het CATS CM® Practitioner examen afleggen.  

Waarom deze training? 
 We leren je de theorie van CATS CM® toepassen op een van je eigen contracten.   

 Je neemt de tools mee naar huis om contractmanagement te gaan uitvoeren.   

 Je krijgt op praktische wijze meer grip op je contracten met het CATS CM® 
contractmanagementhandboek.  

 Je leert knelpunten, risico’s en aannames managen.  

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

Wat leer je? 
We herhalen kort de basiskennis en leren je:  

 de doelstellingen van de contracten waarvoor je verantwoordelijk bent te realiseren 
door de  CATS CM® methode toe te passen in alle stappen van het 
contractmanagement proces;  

 de betrokkenheid van contractmanagement in de contractcreatie vorm te geven;  

 in samenspraak met de realisatie- en verificatiemanager-rol een optimaal beheer te 
voeren over de overeengekomen prestatie en alle overige contractafspraken;  

 kansen te zien en te verzilveren voor besparingen of additionele omzet;  

 de toegevoegde waarde van CATS CM® te beschrijven voor je eigen praktijk, zodat de 
voordelen van de toepassing voor jezelf en iedereen in je organisatie duidelijk zijn;  

 het CATS CM® Practitioner examen af te leggen;  
en heb je  

 een actieplan voor implementatie om in de praktijk mee aan de slag te gaan.  
 

  



 

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

 
 

2 

 

Voor wie? 
Deze training is geschikt voor contractmanagers en hun leidinggevenden bij opdrachtgevers 
en leveranciers die de in de CATS CM® Foundation- training opgedane 
kennis willen leren toepassen en op zoek zijn naar een duidelijke visie en aanpak om de grip 
op hun contracten te verhogen.  
  
Voorkennis  
Voor het volgen van training is het volgen van de CATS CM® Foundation-
training een vereiste. De Practitioner-training is gebaseerd op CATS CM® versie 4, zoals 
uitgegeven in februari 2020. Heeft u de CATS CM® Foundation training gevolgd op basis van 
een oudere versie van de methode dan kunt u een van onze updatetrainingen volgen of het 
boek CATS CM® versie 4 te bestuderen.  
  
Het niveau van de training is hbo-werk- en -denkniveau. Naast CATS CM® Foundation is er 
geen specifieke voorkennis vereist. 
 

Algemeen  
Duur  
De training beslaat 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 van de gepresenteerde sheets, opdrachten en 
oefeningen en van het Handboek Contractmanagement met een groot aantal CATS CM® 
templates in Excel, die je werk aanzienlijk vereenvoudigen en structureren. 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. De 
studiebelasting hiervan is twee  tot vier uur per keer.  
 
Examen  
Je kunt een aantal keer per jaar het CATS CM® Practitioner examen afleggen, waarmee je het 
certificaat ‘CATS CM® Practitioner’ kunt behalen. Het examen is niet inbegrepen, je kunt het 
apart boeken.  
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Programma 
 Korte herhaling: De pijlers van CATS CM®  

 Contractmanagementscenario’s in de praktijk  

 Contractmanagement in de contractcreatie  

 De Initiate-stap in de praktijk  

 Plan-Do-Check-Act/Adjust-cyclus in de praktijk  

 De Conclude-stap in de praktijk  

 TCCO (Total Cost of Contract Ownership)  

 KPI’s van het contractmanagement proces  

 De implementatie van contractmanagement  
 
 

Gerelateerde trainingen 
 Contractmanagement CATS CM® Foundation  

 Contractmanagement CATS CM® Expert 
 
 

Prijzen, data en locatie 
Deze informatie vind je op onze website, www.cmpartners.nl/trainingen  

http://www.cmpartners.nl/trainingen
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