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Programma Regie in Contractmanagement

Gedurende de 1ste dag wordt u bewust wat contractmanagement voor 

u kan betekenen. Aan eind van deze 1ste dag heeft u antwoord op de 

volgende vragen:

Dag 1: Contractmanagement 

Waarom contractmanagement en wat is de essentie ervan ?

Hoe krijg ik grip op mijn uitgaven en de contracten ?

Wat je gedaan wilt hebben nadat je ingekocht hebt ?

Hoe krijg ik mijn risico’s inzichtelijk en hoe stel ik leverancierspresta-

ties veilig ?

Wat doe ik in het inkoopproces om later succesvol met contractma-

nagement te zijn?

Hoe krijg ik een professionele organisatorische groei in contractma-

nagement ?

In de 3-daagse cursus Regie in Contractmanagement leert u hoe u contractbe-

heer opzet, uw contracten bewaakt en uw leverancier prikkelt tot verbetering en 

innovatie.

Referenties:

“De drie dagen waren erg goed besteed”: Jos 

Bruurs van woningbelang;

“Geleerd om onze contractpartners beter 

aan te sturen”: Klaas Koelwijn van de Allian-

tie;

“Tom is een prettig persoon die goed luistert 

en de tijd neemt om dingen goed uit te leg-

gen”: Jeroen Kole van Utrecht University.



Programma Regie in Contractmanagement

Dag 2 staat in het teken van regievoeren binnen de eigen organisatie en uw 

leveranciersrelatie. Aan het eind van deze 2de dag heeft u antwoord op de vol-

gende vragen:

Dag 2: Regievoering

Wat zijn de rollen binnen het inkoop- en contractmanagementproces ?

Hoe te komen tot een goede organisatorische inrichting van contract-

management ?

Wie zijn mijn stakeholders ? Wat betekent contractmanagement voor 

hen en hoe manage ik hun belangen ?

Hoe werken leveranciersrelaties ? Wat is voor u de te volgen strategie ?

Hoe evalueer ik contracten en laat ik leveranciers beter presteren ?

Dag 3: Resultaatgericht contracteren

Dag 3 kent een uitgekiend programma om te werken aan het resultaat/ presta-

tiegericht maken van uw contracten. Waarbij u antwoord krijgt op de volgende 

vragen:

Hoe ontvang ik blijvend de beste condities en leveranciersprestaties ?

Welke vormen van SLA-contracten zijn er ? Wanneer gebruik ik welke 

vorm ?

Hoe richt ik binnen mijn organisatie een kpi-sturing in ?

Hoe ontwikkel ik mijn opdrachtgeverschap ?

Hoe voer ik het leveranciersgesprek ?



De cursus wordt gegeven in een actieve 

workshopachtige setting. Behandelen van 

voorbeelden uit de eigen praktijk, zodat tij-

dens de cursus de eigen kansen al in beeld 

worden gebracht.

Regie in Contractmanagement

De cursus wordt verzorgd door Tom van de 

Ven. Hij is een veelgevraagde trainer met 

veel ervaring op het gebied van inkoop, ICT, 

organisatie dynamiek en Lean.

Medewerkers binnen facilitair, huisvesting, 

ICT of inkoop vanuit de zorg, de (lokale) 

overheden, industrie en dienstverlening. 

MBO+/HBO 

Voor wieWerkvormen

Trainer

Regie in 
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Datum:

zie website

Locatie:

Aristo Zalen te Utrecht

Lestijden:

De cursusdagen starten om 9:00 

uur (ontvangst met koffi e en thee 

vanaf 8:30uur) en duurt tot 17:00 

uur.

Investering:

De investering bedraagt € 1.598,- 

exclusief BTW en inclusief syllabus 

met handouts, lunches en con-

sumpties.

Certifi caat:

Na afl oop van deze cursus ontvangt 

u een certifi caat van deelname.


