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‘Echt krijgen wat je hebt gekocht…én meer!”

Inkoop en 
Productmanagement 
Association
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inkoop proces
waarde 

het contract

contractverlies

Specificeren ContracterenSelecteren

niet-gebruik/ 
compliance

“verbeter wat je al hebt”

“krijg wat is bedoeld”

“vind de waarde”

Wat is contractmanagement …?

resultaatverbetering en/of 
ontwikkeling samenwerking

contractmanagement
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“talk, “          walk your talk

Contract managen

Contractmanagement….!

Specificeren ContracterenSelecteren

Inkoopproject organisatie                                      |     Contractmanagement lijn organisatie

Afspraak  
beheren

Evalueren

Waarover spreken wij iets af?

Met wie spreken wij dat af?

Wat spreken we af?

Wat geleerd?Resultaat

Presteren

Bestellen

N
O

R
M

Gedrag

and… learn!”
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verlies     Zo slecht het mag…!

Zo goed het kan…!

Walk your talk dilemma….?

groei      

contract
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Antecedenten: zaken die gedrag in werking moeten zetten, 
zaken die vooraf gaan aan gedrag/prestatie. 

Consequenties: zaken die volgen op het gedrag/prestatie.

Hoe wordt gedrag beïnvloed?
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Contractclausules, kpi’s en afspraken

Instructies, opdrachten, trainingen en opleidingen

Motiverende preken 

Power point presentaties en uitleg + plaatjes

Hei sessies, team-dagen etc.

Vooraf beloftes over waardering in de toekomst

Dreigementen wanneer we niet veranderen

Visie documenten etc.

*) krachtiger (effectiever in het activeren van gedrag) naarmate ze beter consequenties van bepaald gedrag 
voorspellen.

Antecedenten* in leveranciersrelaties

∕
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Consequenties*

Feed back 

Reprimandes

Beloningen

Schouderklopjes

Reacties, opvolging op het gedrag

Waardering 

Erkenning

Afspraak over de afspraak!

*) zolang consequenties niet duidelijk zijn, heeft een antecedent geen of slechts een tijdelijk effect. 
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OBM basisprincipes
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De kracht van consequenties

Positief
Negatief

Direct
Toekomstig

Zeker
Onzeker
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Shape performance in je leveranciersrelatie!

Contract managen
Specificeren ContracterenSelecteren

Afspraak  
beheren

Evalueren

Waarover spreken wij iets af?

Met wie spreken wij dat af?

Wat spreken we af?

Resultaat

Contract 
inrichten

Bestellen

C
O

N
T

R
O

LE
 N

O
R

M

Gedrag

ANTECEDENTEN

CONSEQUENTIES
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Meer weten…. 
over hoe shape je een performance relatie?

Download dan de gratis whitepaper op:

https://www.covalis.nl/kennisbank/leveranciersmanagement-of-
leveranciersontwikkeling/


