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Service Level Agreements in juridisch perspectief voor 

contractmanagers 
Bij veel contracten behoren ook Service Level Agreements (SLA’s). Een goede kennis van de juridische 
aspecten van SLA’s is voor contractmanagers van groot belang. 
 
In deze ééndaagse training verkrijg je juridische kennis waarmee je Service Level Agreements kunt 
opstellen, beoordelen, managen en de complicaties en risico’s kunt herkennen. De belangrijkste 
onderwerpen in een SLA worden behandeld. Naast een checklist en voorbeeld SLA's krijg je een 
stappenplan voor de implementatie en het managen van SLA’s. 

Ervaringen van andere deelnemers 
 
Zie voor referenties van onze trainingen www.springest.nl 

Waarom deze training 
• Om SLA’s als onderdeel van je contracten goed te kunnen managen 
• Om SLA’s te kunnen te kunnen opstellen en beoordelen 
• Om complicaties en risico’s in SLA’s te kunnen herkennen en beheersen 
• Om grip te krijgen en houden op SLA’s 

Wat leer je 
• De belangrijkste begrippen in en rond SLA’s en Service Level Management 
• Juridische complicaties en risico’s in een SLA onderkennen 
• Welke (juridische) onderwerpen in SLA’s moeten staan 

Voor wie 
Contractmanagers en anderen die in korte tijd willen leren om vanuit juridische perspectief SLA’s op 
te stellen, te beoordelen en te managen. 
 
Voorkennis 
De training gaat uit van HBO denk- en werkniveau. Er is niet beslist voorkennis vereist, maar het 
verhoogt het rendement van de training als je in het vakgebied van contractmanagement werkzaam 
bent en al met SLA's gewerkt hebt. Als je ook de training ‘Juridische Zaken voor contractmanagers’ 
wilt doen, heeft het de voorkeur om die training eerst te doen. 
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Algemeen  
 
Duur 
Eén dag van 9.30 tot 17.00 uur. 

 
Materiaal 
Als cursusmateriaal ontvang je een PDF en indien gewenst een cursusmap van de gepresenteerde 
sheets, opdrachten en oefeningen, naast voorbeeldcontracten en een checklist. 
 
Werkvormen 
De theorie wordt afgewisseld met discussie over je eigen situatie en oefeningen/opdrachten.  

Gespecialiseerde trainer 
De training wordt verzorgd door Robert Grandia, advocaat bij Advocatenkantoor Legalz, met als 
specialisme (ICT-)contractrecht. Hij is een ervaren praktijktrainer, vooral in trainingen aan 
contractmanagers. Hij is  bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Contractmanagement (NBCM) en geeft regelmatig les aan HBO (Hogeschool Rotterdam) en 
postdoctorale opleidingen (advocatenberoepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten). 

Programma 
• Inleiding SLA en Service Level Management 

o Achtergrond en functies van SLA’s 
o Service level management: begrippen en werkwijze 
o SLA’s in de context van de contractuele relatie tussen de partijen 

• De inhoud van de SLA: onderwerpen die in een SLA dienen te zijn opgenomen, zoals 
o DAP 
o herziening SLA 
o beschrijving dienstverlening 
o monitoring 
o auditing 
o rapportage en evaluatie 
o wederzijdse verplichtingen en randvoorwaarden 
o geheimhouding 
o geschillen 
o etc.  

• Stappenplan voor het implementeren en managen van Service Level Agreements 

Gerelateerde trainingen 
• Juridische zaken voor contractmanagers 
• Verdieping juridische zaken voor contractmanagers 
• Cloud computing contracten in juridisch perspectief voor contractmanagers  
• Aanbesteden voor contractmanagers 
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