
 

 
 
Doelgroep 
 
Voor professionals in een MKB-functie waarbij 

samenwerken met leveranciers, goede relaties én 

prestaties van belang zijn, ‘in control zijn’ van belang is 

en je het je organisatie gunt om tijdig en weloverwogen 

te kunnen besluiten of stilzwijgend verlengen de beste 

optie is. Of dat het tijd wordt voor een andere koers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na dit traject kun je… 
 
Inzicht en overzicht creëren in je leveranciersbestand 
en je inkoopuitgaven  
 aantallen leveranciers per inkooppakket 

optimaliseren; 

 principes en werking van contractbeheer doorzien; 

 een contractbeheerssysteem inrichten, bijhouden 

en er stuurinformatie uithalen; 

 Prestaties van leveranciers pro-actief monitoren en 

ze stimuleren om zodanig te presteren dat dit je 

doelen als opdrachtgevers dient, zonder de doelen 

van de leverancier uit het oog te verliezen; 

 Het waar nodig verbeteren van prestaties en 

relaties kunt ondersteunen. 

 
 
 

Contract- en 
leveranciersmanagement voor 
het MKB 
Contracten komen vaak pas uit de spreekwoordelijke lade als er problemen 
zijn. Meestal is het dan al te laat. In deze workshops leer je contracten actief 
te beheren en er value for money uit te halen waarbij je oog hebt voor de 
belangen van opdrachtgever én opdrachtnemer.  

 

 

 



 

 
Je werkt aan de volgende competenties: 

 

Je ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied 

van: 

 Spend-analyse 

 Contractbeheer 

 Contractbeheerapplicatie 

 Contractmanagement 

 Leveranciersmanagement 

 Performance management 

 Service Level Agreements (SLA’s) 

Opbouw programma 
 
Het programma bestaat uit drie delen.  
Elk deel bestaat uit twee sessies (18.30 – 21.30 uur). 
De beide sessies per deel worden in twee 
achtereenvolgende weken gepland. Tussen de delen in 
zitten ca. vier weken de tijd.  
 
Het staat je vrij om per deel in te schrijven en 
afhankelijk van je ervaringen na deel een al dan niet 
door te gaan met delen twee en drie.  
 

 

Omschrijving programma 

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

Workshop 1: 

 Spend-analyse en analyse leveranciersbestand: 

 Optimaliseren aantallen leveranciers per 

inkooppakket. 

Workshop 2: 

 Verkrijgen van inzicht en overzicht in lopende 

contracten; 

 Contract beheers applicatie leren inrichten en actief 

gebruiken. 

Workshop 3: 

 Principes van performance management 

(indicatoren, maatstaven, normen, een eenvoudig 

‘dashboard’); 

 Principes van performance verbetering (op welke 

wijze kan de relatie/samenwerking en prestatie 

verbeterd worden?). 

Tijdens de bijeenkomsten staan we kort stil bij theorie 

die aan de basis staat van deze thema’s waarna we 

direct de stap maken naar: “en wat kunnen we daar nu 

mee?” Dat doen we op een interactieve wijze waarbij 

docenten en deelnemers actief meedoen aan discussies, 

oefeningen, casuïstiek oplossen etc.  

 

Wat kan ik hierna doen?  

 

Je kunt het geleerde direct toepassen in je eigen 

praktijk. Als je de smaak van studeren te pakken hebt, 

kun je deelnemen aan de volledige training Contract en 

leveranciersmanagement (6 sessies) die je afrondt met 

een werkstuk dat tegen het licht van hbo-eindniveau 

vereisten wordt beoordeeld; indien ‘voldoende’ 

verstrekt Zuyd een getuigschrift. 

Kosten 

  
De workshops (3 x 2 sessies) kosten € 1.395,00. 
De kosten per workshop bedragen € 495,00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contact 
 
info@zuydprofessional.nl 

+ 31 (0)88 – 9893000 

https://www.zuydprofessional.nl 

https://www.zuydprofessional.nl/opleidingen/contract-en-leveranciersmanagement-voor-het-mkb

