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> 19 jaar inkoopervaring m.n. bij de overheid
Aanbestedingsjurist die denkt in
mogelijkheden
De vraagbaak voor inkopers
Grondlegger “best en new practices”
Verbonden aan de Commissie van
aanbestedingsexperts
Schrijven van de handreiking Contractbeheer
en contractmanagement

E-mail: bos@pro10.nl
Mobiel: 06 444 28 987

Wat doen wij?
– Onderzoek en advies naar de inkooporganisatie, audits,
NTA 8058
– Professionaliseren; 100% doeltreffend, doelmatig,
rechtmatig, duurzaam.
– Uitvoeren van alle vormen van (Europese)

aanbestedingen, van strategie t/m implementatie,
– Alle soorten inkoopbehoeften en outsourcing
– Inkoop XL
– Detacheren van inkoop- en aanbestedingsdeskundigen
– Opleiding en training
– Juridisch advies
– Inkoopsamenwerking
Pro 10 BV
Daendelsstraat 57
2595 XT DEN HAAG
zie ook www.pro10.nl
070-3819724

Waarom CB en CM?
•
•
•

•
•

De Noord/Zuidlijn
(9,7 km):
Besluitvorming: 14 jaar …
Totstandkoming: 14 jaar
Een investering : naar
schatting 3.2 miljard
Euro…
Oorspronkelijke begroting
van 684 miljoen Euro…
Hoe kon dit gebeuren…?

Voorbeelden in de praktijk

Agenda
•

Inleiding in contractbeheer en –management
– Definities en modellen

•

Welke stappen moet je zetten om een begin te maken
met contractbeheer?

•

Welke stappen moet je zetten om een begin te maken
met contractmanagement?

•

Wie moet het contract managen en waarop kan je
sturen?

•

Do’s en dont’s

Aanleiding CB
• Decentralisatie van extra taken naar de
gemeenten
• Herindeling/fusie
• Nieuw zaaksysteem en het invoeren van digitaal
en zaakgericht werken
• Inkoopsamenwerking
• Professionalisering inkoop
• Invoering van risicomanagement
• Accountantscontrole
(rechtmatigheidsonderzoeken, interne audits)

Doel CB
• Informatie over contracten
• Het geven van inzicht in lopende
(raam)overeenkomsten waar binnen de
gemeente gebruik van kan worden gemaakt
• Signalering van looptijden, garantietermijnen
en prijsherzieningen
• Inzicht in aantal en soorten gecontracteerde
leveranciers bij de diverse afdelingen binnen
de gemeente.

Inleiding en definities
Onder contractbeheer verstaan wij:
 het (administratieve) proces van het beheren van
contracten binnen een gemeente;
 Fysiek en digitaal beheren van contracten, zodat de juiste
informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats
beschikbaar is.
Onder contractmanagement verstaan wij:
 Er wordt bewaakt of alle partijen bij een overeenkomst
volledig voldoen aan hun verplichtingen, zodat wordt
voldaan aan de operationele doelstellingen van het
contract en de doelstellingen van de gemeente.

Rollen

Contractbeheerders zijn
medewerkers die
verantwoordelijk zijn voor het
registreren en archiveren
van
Contracteigenaar
(data uit) contracten, het
bewaken en signaleren van
expiratiedata van contracten en
het rapporteren over (de
werking van) contracten

(bijv. facilitair manager)

Contractbeheerder
(bijv. management assistent)

Contractmanager (bijv.
schoonmaakcontract)

Een
contracteigenaar
is degene die
eindverantwoordelijk is voor het
contract

Contractmanager (bijv. wagenpark)

Contractmanagers
monitoren de werking
van contracten, leggen
dit vast in
contractbeoordelingen
en stellen waar nodig
het contract bij
Contractmanager (bijv. gebouwgebonden
installaties)

Contractvolwassenheid

Fases in contractmanagement
De fases zijn als volgt:
•
•
•

Ad-hocfase: inventarisatie, registratie en beheer van contracten
Basisfase: beheer en bewaking van de meest basale contracten
Gestructureerde fase: output van contractafspraken bewaken en leveranciersevaluaties om naleving van de afspraken te waarborgen
• Geïntegreerde fase: leveranciersevaluaties voor continue verbetering van
dienstverlening
• Geoptimaliseerde fase: samenwerkingsevaluaties met leveranciers voor proactieve
samenwerking, waarbij in gezamenlijkheid iets nieuws wordt gecreëerd.
De dimensies zijn:
Beleid, processen, systemen, personeel en leveranciers

Contractbeheer:
hoe start ik?
Stappenplan

I.

Draagvlak van bestuur/directie /management

II.

Opzet projectorganisatie

III. Plan van aanpak voor contractbeheer
IV. Implementatie
V

Borging en beheer

Plaats van
contractbeheer
Tactische inkoop

Specificeren





Marktonderzoek
uitvoeren
Programma van
eisen opstellen
Inkoopstromen
analyseren,
acties initiëren

Operationele inkoop

Selecteren




Leveranciersselectie
Offertes
aanvragen

Inkooporganisatie:
1. Centrale inkoop
2. Decentrale inkoop
3. Gecoördineerde inkoop
4. Hybride inkoop

Contracteren




Onderhandelen
(Mantel)
contracten
afsluiten

Bestellen



Orders plaatsen

Bewaken





Contract
bewaken
Individuele
bestellingen
bewaken
Facturatie
verifiëren

Nazorg





Claims
afhandelen
Meer- /
minderwerk
Contractherziening
opstarten

Centrale inkoop

Decentrale inkoop

Gecoördineerde inkoop

Hybride inkoop

• Contractbeheer centraal beleggen bij inkoop

• Contractbeheer decentraal beleggen bij de afdelingen

• Coördinatie contractbeheer bij inkoop; inkoop is
verantwoordelijk voor invoer van de contracten

• Coördinatie contractbeheer bij inkoop; inkoop is
verantwoordelijk voor registratie van
afdelingsoverstijgende contracten, afdelingen zijn
verantwoordelijk voor 'eigen' contracten

Systemen
Inkoop

ZTC

Financieel
Contractbeheer

Vastgoedsysteem

DIV / DMS

Tips bij keuze CRS
• Rappelfunctie (automatische signaleringsfunctie)
• Gebruikersvriendelijkheid en interface
• Rapportages (incl. vrijheid om functionaliteit zelf
aan te passen)
• Flexibele velden (om het systeem organisatie
specifiek te maken, bijv. rapportages op
duurzaamheid en Social Return, of
contractinhoudelijke informatie)
• Beheermogelijkheden (aanmaken gebruikers,
voorbeeld documenten, enz.)
• Gebruikersdifferentiatie (verschillende rollen,
afschermen van beveiligde informatie)

Do’s en Don’ts
Do’s

Don’ts

Begin klein;

Te veel of geen velden verplicht laten invoeren in het
CRS.
Te veel willen koppelen met andere systemen..

Zoek een sponsor binnen het management.
Zorg voor aansluiting bij control;

Alleen een contractbeheerder aanstellen en dan
hopen dat het gaat lopen;

Zorg dat alle relevante gegevens in rapportages en Laat het vooral geen inkoopfeestje zijn. Het is van
belang voor de gehele organisatie!
in een systeem in één oogopslag zichtbaar zijn.
Let goed op dat de reminders juist zijn ingesteld.
Zorg dat men direct kan zien op welke manier het
contract moet worden opgezegd.

Het is aan te raden contractbeheer als hoofdtaak bij
één persoon of een beperkte groep medewerkers te
beleggen.
Betrek secretaressen en management assistenten bij
contractbeheer;
Neem contractbeheer op in het inkoopbeleid, zodat
het voor iedereen duidelijk is op welke wijze de
gemeente omgaat met contracten.

Pauze

Contractmanagement
• Beter benutten van kwaliteiten en capaciteiten van de leverancier
• Meer inzicht in prestaties
• Meer gestroomlijnde samenwerking, harmonie en tevredenheid tussen
leverancier en organisatie
• Leveranciersrelaties worden verbeterd
• Betere interne en externe communicatie
• Voorkomen van commerciële en juridische risico’s
• Kostenbesparingen (efficiënter werken, minder nazorg/herstelwerk, tijdig
zicht op eventueel meerwerk, contractbesparingen)
• Meer innovatiekracht
• Meer inzicht in risico’s
• Het verkrijgen van betere meet- en sturingsmogelijkheden
• Vergroting van kennismacht naar leveranciers toe en betere input ter
voorbereiding van gesprekken en onderhandelingen
• Betere interne verdeling tijd en capaciteit naar belang contract en
leverancier

Contractmanagement
CM = het proces waarbij wordt bewaakt of alle
partijen bij een overeenkomst volledig voldoen aan
hun verplichtingen, zodat wordt voldaan aan de
operationele doelstellingen van het contract en de
doelstellingen van de gemeente.

• Het beheersen van contracten en contacten met
externe leveranciers moet leiden tot het duurzaam
waarborgen van de kwaliteit, stabiliteit en continuïteit
van de dienstverlening van de leveranciers naar de
interne klanten en het reduceren van de kosten
hiervan.

CB en CM
Aanbesteden
Specificeren

Contractinitiatie

selecteren

Contractvorming

Contractbeheer
contracteren

Contractimplementatie

Ontvangen

Contractexecutie

Contractmanagement

Nazorg;
bewaken

Contract
-evaluatie en
beoordelingen

Rollen
1. Contracteigenaar
Een Contracteigenaar is degene die
eindverantwoordelijk is voor het contract.
Elk (raam)contract heeft één contracteigenaar
binnen de gemeente ook al zijn er meerdere
gebruikers van het contract.
2. Contractmanager
Contractmanagers monitoren de werking van
contracten, leggen dit vast in
contractbeoordelingen en stellen waar nodig
het contract bij.

Organisatie
Contracteigenaar (bijv. facilitair
manager)

Contractbeheerder
(bijv. management assistent)

Contractmanager (bijv.
schoonmaakcontract)

Contractmanager (bijv.
wagenpark)

Contractmanager (bijv.
gebouwgebonden installaties)

Centrale inkoop

Decentrale inkoop

• Contractmanagement centraal beleggen bij inkoop

• Contractmanagement decentraal beleggen bij de afdelingen

Gecoördineerde inkoop

• Contractmanagement op verschillende manieren in de
organisatie belegd *

Hybride inkoop

• Contractmanagement op verschillende manieren in de
organisatie belegd *

Een Contractmanager
• Heeft een goed begrip heeft van de doelstellingen van de gemeente,
waarvoor het contract een rol speelt
• Heeft een grondige kennis heeft van verschillende contractvormen
• Heeft minstens hetzelfde kennisniveau heeft over de inhoud van het
contract als de leverancier
• Is in staat een relatie met een leverancier te ontwikkelen en te
onderhouden die gebaseerd is op openheid en vertrouwen, maar
ook op een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheid
met betrekking tot risico’s en besluitvorming
• Heeft een goed begrip heeft van de commerciële dynamiek van de
gehele keten, van de factoren die de omvang van de kosten bepalen
of in belangrijke mate beïnvloeden (de zgn. ‘cost drivers’) en hoe
risico de kosten kan beïnvloeden
• Heeft kennis van risicomanagement, in het bijzonder met betrekking
tot contractwijzigingen en claims
• Evalueert en managet de prestatie

Hoe start ik CM
1.
2.
3.
4.

Bepaal de contracten die u wilt managen
Bepaal waarop u wilt sturen
Overleg met de betrokken leveranciers
Ontwerp een dashboard

4.

Type 1 en 2:
Contractmanagement

Groot

3.

Welke contracten?

Wegenzout
Type 2

Zorginkoop

Type 3: Contractbeheer

Type 1

Financiele grens is 100.000 euro op jaarbasis

Klein

2.

Raakt de overeenkomst direct de
burger?
Heeft de werking van de overeenkomst
direct significant invloed op de
continuïteit van het primaire proces?
Is het project/of de methode van
uitvoering/of het product innovatief?
Heeft de uitwerking
van de
Bepalen contracttype
Bij contract
1 en type
2 is het nodig om een contractevaluatie in te plannen; zie hierovoor de richtlijnen.
overeenkomst
directtype
significant
invloed
op bestuurlijke of politieke zaken?

Impact/risico

1.

Type 4
Abonnementen

Flexibele
Type 3
arbeid

Klein
Groot
Omvang overeenkomst in Euro's op jaarbasis

Type 4:
Contractbeheer

Voorbeeld sociaal domein
Kwaliteit

•Kwaliteit opgeleverde producten of diensten
•Kwaliteitsbeheersing algemeen

Geld (Financiele informatie)

Bepaal waar je op wilt sturen:
•Geoffreerd / geaccepteerd meer- en minderwerk
•Prijs/ kwaliteit verhoduing
•Geleverde overzicht en inzicht in kosten en uitnutting

Risico's
•Voorgestelde beheersmaatregelen
•Overige verbetervoorstellen
•Risicobeheersing in het algemeen

Organisatie
•Organisatie opdrachtnemer
•Aantal wijzigingen in projectteam
•Pro-actieve, innovatieve en creatieve opstelling
•Klantvriendelijk, betrouwbaar, transparant en integer gedrag

Informatie
•Tijdig levering documenten
•Nakomen afspraken
•Tijdig melden van problemen met oplossingrichting
•Geleverd inzicht in stand van zaken

Tijd
•Tijdige oplevering conform planning
•Tijdig gehaalde mijlpalen

Overleg
• Communicatie
De spil waar alles om draait: kennisuitwisseling en
vertrouwen

Ontwerp een dashboard
Voortgang per

Projectplanning

fase

Lopende
activiteiten

% Gerealiseerde activiteiten
t.o.v. % geplande
activiteiten

Top 4 issues

Planning met mijlpalen
Top 5 risico’s

Dashboard gemaakt door Goudappel Coffeng bv.voor de realisatie van het Verkeermodel Amsterdam

Gezamenlijk inkopen
•
•
•
•

Benoem vooraf de rollen
Werk met een klein kernteam
Coördineer het contractmanagement
Rapporteer

Do’s en Don’ts
Do’s

Don’ts

Begin klein.

Contractmanagement toepassen op alle afgesloten
contracten;

Betrek de contractmanager al bij de totstandkoming van
een contract.

Contractmanagement pas starten nadat het contract is
afgesloten.

Registreer en rapporteer als contractmanager regelmatig
aan de contracteigenaar over het contract;

Een juridisch proces ervan maken; de relatie is net zo
belangrijk als de naleving van contractvoorwaarden.

Focus op de belangrijke zaken in het contract; luister
goed naar de gebruikers van het contract.

Alleen een systeem voor contractmanagement
implementeren, zonder aandacht te besteden aan
processen, rollen en bevoegdheden.

Blijf flexibel.
Kies contractmanagers die kennis en affiniteit hebben
met het onderwerp van het contract.
Bepaal met de leverancier wie waarvoor verantwoordelijk
is; in plaats van wie aansprakelijk is.
Start met een beperkt aantal prestatie indicatoren
waarop u wilt managen.
Maak een groepje van (enthousiaste) contractmanagers
in je eigen organisatie om ervaringen en kennis te delen.

Iedere opdrachtgever krijgt de leveranciers
die hij/zij verdient…
Meer weten…? 

Of via de nieuwsbrief van pro10.nl
(opgeven via info@pro10.nl)

Vragen

