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Juridische Zaken voor Contractmanagers
Contractmanagers krijgen regelmatig te maken met de juridische kanten van contracten. 
In deze eendaagse cursus leert u de juridische basiskennis die u nodig heeft om uw werk
als contractmanager met kennis van zaken te kunnen uitvoeren.

De cursusdag bestaat uit drie delen. Het eerste deel is de inleiding tot contracten en het
contracteringsproces. Daarbij wordt aandacht besteed aan de wettelijke regeling voor
contracten en de wijze waarop contracteringsprocessen verlopen. Het tweede deel betreft
het opstellen en beoordelen van contracten. Daarin worden diverse contractsonderwerpen
aan de orde gesteld zoals aansprakelijkheid, garanties, oplevering en intellectuele
eigendomsrechten. Het derde deel betreft geschillenbeslechting. Aandacht voor rechtspraak
door de (overheids)rechter en daarnaast alternatieve vormen van geschillenbeslechting
zoals mediation en arbitrage.

Leerresultaat
Na de training heeft u:
◉ Kennis van de belangrijkste juridische terminologie in en rond contracten.
◉ Inzicht in valkuilen en veel gemaakte fouten, waardoor u  juridische complicaties en
risico’s kunt signaleren.

◉ Basiskennis voor het opstellen/beoordelen van contracten vanuit juridisch perspectief.
◉ Inzicht in de verschillende vormen van juridische geschillenbeslechting (arbitrage,
mediation, rechtspraak).



Deel 1  Inleiding contracten en contracteringsproces
◉ Wettelijke regeling van contracten
◉ Totstandkoming van contracten
◉ Contracteringsproces
◉ Algemene voorwaarden

Deel 2  Opstellen en beoordelen van contracten
◉ Prijs en betaling
◉ Ontbinding/opzegging
◉ Exit afspraken
◉ Garanties
◉ Aansprakelijkheid
◉ Intellectuele eigendomsrechten

Deel 3  Geschillenbeslechting
◉ In gebreke stelling
◉ Rechtspraak
◉ Mediation
◉ Arbitrage
◉ Bindend advies

Aan de hand van praktijkopdrachten, individueel of in groepjes van twee of drie, worden
deelnemers uitgedaagd om de juridische risico’s en complicaties van contracten te leren
onderkennen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor  contractmanagers die snel over de minimaal benodigde
juridische basiskennis willen beschikken om hun werk als contractmanager goed te
kunnen uitvoeren.

Open rooster en in-company
De training wordt een aantal keren per jaar gegeven. Op www.cmpartners.nl/trainingen
kunt u de data vinden. Hier vindt u ook andere informatie zoals uitgebreide beschrijvingen,
prijzen en locatie. Uiteraard kan de training ook in-company en/of als maatwerktraining
verzorgd worden. Bel ons voor een oriënterend gesprek en wij komen graag bij u langs!



Trainingsmateriaal Juridische Zaken voor Contractmanagers
Deelnemers ontvangen een hand-out van de gepresenteerde slides, oefeningen 
& opdrachten, voorbeeldcontracten en checklists. 

Zeer ervaren trainer
De training wordt verzorgd in samenwerking met Robert Grandia. Hij is advocaat bij
Advocatenkantoor Legalz met als specialisme ICT-contractenrecht. Daarnaast is hij
bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement (NBCM) en
een ervaren docent die lesgeeft aan HBO (Hogeschool Rotterdam) en postdoctorale
opleidingen (advocatenberoepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten). 

Vervolgtrainingen
In de leerlijn voor contractmanagers zijn diverse aanvullende trainingen beschikbaar.
Ten eerste de trainingen voor de methode CATS CM
◉ Contractmanagement CATS CM Foundation
◉ Contractmanagement CATS CM Practitioner 
◉ Contractmanagement Expert.
Daarnaast de verdiepingstrainingen
◉ Verdieping Juridische zaken voor contractmanagers
◉ Service Level Agreements voor contractmanagers
◉ ICT contracten voor Cloud computing en andere Internet diensten
◉ Financiële zaken voor contractmanagers.

Zie voor het gehele opleidingsprogramma onze website, www.cmpartners.nl/trainingen.

Over CM Partners
CM Partners is hét kennis- en expertisecentrum voor contractmanagement. Wij kunnen uw
organisatie ondersteunen bij het invoeren en professionaliseren van contractmanagement,
middels consultancy, trainingen en interim management. Wij gebruiken daarbij de door ons
ontwikkelde, beproefde methode CATS CM®. Inmiddels bestaat CM Partners 10 jaar en
werken vele organisaties in Nederland met onze methode. 
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Get it Right! Met CATS CM® editie 2014, dé methode voor contractmanagement.


