
Contractmanagement 
CATS CM® Foundation 

voor inkopers

“Van werken aan contracten naar contracten die werken” 



Algemeen

Wat leer je?
De verdeling van de verantwoordelijkheden
van inkoop en contractmanagement
gedurende de gehele contractlevenscyclus;
De verdeling van werkzaamheden tussen
inkoop en contractmanagement gedurende
de gehele contractlevenscyclus;
Wat de activiteiten van contractmanagement
zijn in de contractcreatie;
Hoe in de eigen organisatie inkoop en
contractmanagement (nog) beter kunnen
samenwerken;
De opbouw van contractmanagement
volgens de methode CATS CM®;
De aandachtsgebieden van
contractmanagement (CM Essentials) en de
invloed van contractafspraken hierop.

Voor wie?
Inkopers werkzaam in een organisatie waar
een contractmanagementproces is
ingericht op basis van CATS CM®;
Inkopers die de rol van contractmanager
(deels) op zich nemen;
Inkopers geïnteresseerd in contract-
management;
Proceseigenaren van het inkoop- en / of
contractmanagementproces die zich willen
verdiepen in de raakvlakken tussen deze
vakgebieden.

Deze training geeft inkopers van zowel
aanbestedingsplichtige als niet

aanbestedingsplichtige organisaties inzicht in het
hoe, wat, en waarom van contractmanagement
in relatie tot inkoop op basis van de beproefde
contractmanagementmethode CATS CM®. 

 
Je krijgt een duidelijk beeld van de

werkzaamheden en verantwoordelijkheden van
inkoop en contractmanagement. Je kunt na deze
training de verbinding tussen beide vakgebieden

nog succesvoller, efficiënter en effectiever
organiseren! 

"Duidelijke methodiek. Fijne trainer met
veel kennis. De opzet van de training

geeft ook veel mogelijkheid tot interactie
tussen de deelnemers, waardoor je de
stof vanuit verschillende invalshoeken

benadert"
 

Review van een deelnemer aan 
CATS CM® Foundation

https://www.cmpartners.nl/trainingen/


Materiaal

Duur, prijs en data
De training beslaat twee dagen 

van 9.30 tot 17.00 uur.
Prijzen, locatie en beschikbare data 

staan op www.cmpartners.nl

Als cursusmateriaal ontvang je het boek 
CATS CM® versie 4, ‘Van werken aan contracten
naar contracten die werken’ en een PDF van de

gepresenteerde sheets, opdrachten en
oefeningen. 

Examen
Je kunt op ieder gewenst moment het CATS CM®  

Foundation-examen afleggen, waarmee je het
waardevolle certificaat ‘CATS CM® Foundation’
kunt behalen. Het examen is niet inbegrepen, je

kunt het apart boeken. 

De training is gericht op het overbrengen van de
theorie van de methode CATS CM® in relatie tot
inkoop. Onze zeer ervaren trainers wisselen deze

theorie af met discussies over de eigen situatie
van de deelnemers. Om deze individuele

aandacht te kunnen garanderen is het aantal
beschikbare plaatsen per training beperkt.

Opdrachten en oefeningen vormen een onderdeel
van de training. Deze voeren de deelnemers
individueel of in groepjes uit en bespreekt de

trainer plenair. 

Werkvormen

"Contractmanagement en inkoop
dragen beide bij aan succes. Een
goede samenwerking vergroot dat

succes nog verder"
 

Linda Tonkes
auteur CATS CM® versie 4
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