
MASTERCLASS VOLWAARDIG CONTRACTMANAGER 

COVALIS MAAKT INKOOPKETENS EFFECTIEVER

Breng jezelf en het  
contractmanagement 

ècht 
naar een hoger plan!

Masterclass 

Persoonlijk ontwikkelprogramma. 
Praktisch, meetbaar en zichtbaar.



Volwaardig contractmanager

Je bent succesvol als contractmanager en bedreven in je vak. Eigenlijk mag je 

niet klagen! Alleen word je geleefd en de waan-van-de- dag regeert. Je ervaart 

dat je er niet helemaal uithaalt wat er in zit. Jouw gevoel zegt je dat contract-

management nog beter op de kaart gezet kan worden en leveranciers meer 

waarde kunnen leveren. Alleen je weet niet hoe en aan welke knoppen je moet 

draaien.

De Masterclass Volwaardig Contractmanager geeft je handvatten in jouw nieu-

we rol als vakvolwassen contractmanager.  Hoe breng jij in jouw bedrijf struc-

tuur aan, waar wel rekening mee gehouden wordt? En op welke wijze bevorder je 

proactief de interne en externe samenwerking? Hoe ontwikkel je meer leveran-

ciersrendement, met meer waarde voor jouw bedrijf en voor jezelf? 

Persoonlijke groei als contractmanager

Het verbeteren van het persoonlijk functioneren van jou als contractmanager 

staat centraal en krijgt alle aandacht. Daarom zijn jouw persoonlijke drijfveren 

en eigen praktijkcase het vertrekpunt. Je leert in jouw praktijk jouw vakman-

schap te verbeteren, zodat je meer gedaan krijgt. En ervaar dat je meer respect 

en waardering van je omgeving krijgt met meer voldoening van je werk! 
 Ga staan, laat zien waar je voor staat 

en wees de leider die je wilt zijn!



Waarom deze Masterclass?

De Masterclass Volwaardig Contractmanager is speciaal ontwikkeld voor con-

tractmanagers die toe zijn aan een volgende stap in hun persoonlijke ontwikke-

ling. Een goede investering voor  jouw bedrijf en zeker ook goed voor jezelf! 

Goed voor jouw bedrijf!
Deelnemers aan de Masterclass betekenen veel voor hun bedrijf. Hun vakman-

schap doet er toe en zij weten dat om te zetten in concrete resultaten. Ze leren 

traditionele  en functionele denkpatronen te doorbreken én structuur te bren-

gen in een effectieve contractmanagement-aanpak. Met het effect dat er die 

bereidheid in de samenwerking met leveranciers ontstaat die goed is voor jouw 

bedrijf. 

Goed voor jezelf!
Je komt in aanraking met nieuwe verfrissende inzichten. Ideeën over leider-

schap en dan in de context van jouw eigen rol. Persoonlijk groeien naar de 

contractmanager die je wilt zijn! Dus werken aan jouw eigen vakmanschap door 

beter te begrijpen waarom je doet zoals je doet! En hoe dat dan ook bij je sta-

keholder en/of je leverancier werkt. Ontdek je sterke en minder sterke kanten 

en bereik meer, samen met anderen. Leer hoe onderhandelen werkt en gebruik 

technieken om te doorgronden wat er speelt. Hoe geweldig zou het voor jou zijn 

als stakeholders en leveranciers ècht gaan samenwerken? En er een heilig vuur 

wordt aangewakkerd dat voortdurend blijft branden..!

Maak zichtbaar wat jouw bijdrage is!  
Krijg de waardering en aandacht die je 

als contractmanager verdient...! 



Masterclass 

Wij verkopen je geen cursus, we helpen jou om jouw doelen te bereiken met een 

maatwerkprogramma dat aansluit bij wat jij nodig hebt.

Een persoonlijk intake-gesprek en een persoonlijkheidsanalyse (DISC) 

als vertrekpunt. Leer jezelf en de ander beter te begrijpen!;

Persoonlijke case; hoe in jouw praktijk de interne en externe samenwer-

king beter te ‘besturen’; 

Begeleiding bij jouw gesprekken; van voorbereiding tot evaluatie;

Online kennisontwikkeling, inzicht in de facetten van informeel leider-

schap en het in jouw praktijk toepassen ervan;

Laatste vakinhoudelijke ontwikkelingen; 

Twee klassikale workshops met aandacht voor gesprekstechnieken,

Harvard onderhandelen en FBI-principes en hoe maak ik mezelf zicht-

baar als contractmanager;

Uitgebreide evaluatie en persoonlijk ontwikkelplan.

Top 3  redenen om deel te nemen

Haal meer voldoening uit je werk! Ervaar hoe het is om echt te door-

gronden wat er speelt en controle over jouw gesprek en je relaties te 

hebben;

Leer van je vakcollega’s en ontwikkel samen verder;

Het geleerde is praktisch en direct te verzilveren!



Online, klassikaal, persoonlijke coaching 

en ondersteuning bij stakeholder- & leve-

ranciersgesprekken. In de workshop ben je 

actief bezig met de materie en rollenspellen 

van de eigen case.

.

Contract- en leveranciersmanagers ver-

antwoordelijk voor inkoop-, verkoop en/of 

contractrelaties die toe zijn aan de volgende 

stap. Deelnemers komen vanuit de zorg, 

overheid, ZBO, bouw, handel, industrie en/

of dienstverlening.

Voor wie

Werkvormen

Vakexperts

Data open-Masterclass

Intake, aanvang online training en coa-

ching gesprekken op elk moment wat 

jou schikt. 2x per jaar worden de vaste 

workshopdagen georganiseerd. Kijk voor 

data op www.covalis.nl/trainingen. 

Locatie workshopdagen:

Aristo Zalen te Utrecht Lunetten.

Open-Masterclass investering:

De kosten voor de persoonlijke coa-

ching, de online training en 2x workshop 

bedragen € 2.985,- excl. reiskosten en 

BTW. Alle bedragen zijn  incl. syllabus, 

consumpties  en lunches.

In-house Masterclass:

Vele bedrijven ging je voor met een in-

house Masterclass! Vraag vrijblijvend 

een maatwerk offerte aan? 

Certifi caat:

Je ontvangt een deelname certifi caat

De leergang wordt gefaciliteerd door Tom 

van de Ven en Pieter van Dam, zeer ervaren 

contractmanagers en communicatie- & on-

derhandelingsexperts. Beide hebben jaren-

lang ervaring in het voeren en leiden van de 

meest uiteenlopende contractsituaties en 

onderhandelingen.


