Blijf in control met Goedemensen!
Onze inkoop- en contractmanagementprofessionals
helpen organisatie met hun expertise in control te komen
en/of te blijven. Wij ontzorgen in het maken van de
juiste (strategische) keuzes en uitzetten van doelgerichte
acties. We starten vrijblijvend met een inventarisatie van
uw situatie en als wij waarde toe kunnen voegen komen
we in actie.

Kwaliteitscatalogus
Aedes de landelijke brancheorganisatie voor
woningbouwcorporaties publiceert eind mei de nieuwe
inkoop kwaliteitscatalogus. De inkoop experts van
Goedemensen hebben gezorgd voor het opzetten en
ontwikkelen van:
1.
2.
3.
4.

Strategiedocument
Inkoopplan
Vraagspecificatie
Conceptovereenkomst

Daarnaast is een beslissingsmatrix opgesteld die ervoor
zorgt dat Aedes makkelijker en sneller de keuze kan
maken voor de te contracteren partijen.
Resultaat?
1.
2.
3.
4.

Contractmanagementbeleid
Contractmanagement loont! Met gemiddeld 9,2%
kostenbesparing door contractmanagement goed in te
zetten. Voor de RAI Amsterdam heeft Goedemensen een
businessgedreven, pragmatisch
contractmanagementbeleid en bijbehorend PvA
ontwikkeld.
Er is nu invloed op wederzijdse contractafspraken, welke
de basis vormen voor uiteindelijke inkoopresultaten en
leverancierspresetaties, waardoor contractmanagement
direct een bijdrage levert aan de doelstellingen van RAI
Amsterdam.
Het resultaat van ons opgeleverde beleid? RAI
Amsterdam gaat de aanbeveling overnemen én
implementeren!

Meer grip op proces en leverancier
Kortere doorlooptijden van het inkoopproces
Betere voorwaarden
Beter management en uitnutting van contracten
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Brengt Goedemensen uw organisatie in control?

Goedemensen traint goede mensen
Post-hbo-module contract- en
risicomanagement

Gebruik maken van alle expertise van Goedemensen
voor kennisdeelsessies, opleidingen en/of trainingen? Dat
kan!

Voor de post hbo-opleiding Integraal
Projectmanagement van The Hague Executive Campus
(THEC) heeft Goedemensen de module contract- en
leveranciersmanagement georganiseerd.

Aan de hand van een uitgebreid, en vrijblijvend,
intakegesprek wordt de behoefte bepaald. In alle
gevallen wordt maatwerk geleverd en staat de
ontwikkeling van de deelnemers centraal.

Deelnemende managers zijn na afloop in staat gesteld
om contract- en risicomanagement in de praktijk uit te
voeren, direct bij te dragen aan doelstellingen van de
business en invloed uit te oefenen op
performanceverbetering binnen hun eigen projecten.
Dag 1 –
Contractmanagement

Dag 2 –
Risicomanagement

•
•

•

•
•
•

Definities & begrippen
Verschillende
contractvormen
Verschillende rollen binnen
contractomgeving
Jouw positie/rol in die
omgeving
Voorwaarden voor
succesvol
contractmanagement

•
•
•
•
•

Kan Goedemensen met zijn expertise helpen om uw
organisatie in control te houden of te krijgen? Of kunnen
wij een module organiseren op (post-)hbo niveau op
gebied van inkoop-, contract- en/of
leveranciersmanagement om u, uw medewerkers of uw
studenten verder te brengen? Dat kan!

Carleen Hartveld komt graag met u hierover in gesprek!
c.hartveld@goedemensen.nu | 06 - 510 20 355

Inzicht in oorsprong van
risicobeheersing
Wat is risicomanagement
Waarom risicomanagement
toepassen
Uitvoeren risicoanalyse
Projectbeheersing integraal
inrichten en uitvoeren
Borgen onderlinge
samenhang binnen
projecten

Waarom deze module volgen?
1. Een investering die zich snel heeft terugverdient
2. Direct toepasbaar
3. Leidt tot professionalisering van de inkoop- en
contractmanagementafdeling.
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