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Contracten zijn de bron van de afspraken met 
onze klanten, leveranciers en andere partijen 
en daarmee essentieel in het vormgeven van de 
verstandhouding met elkaar. Na het sluiten van 
een afspraak stoppen we het contract in een 
(digitale) map zodat deze goed opgeborgen is. 
De eerste momenten waarop we opnieuw kijken 
naar de inhoud is vaak pas als er problemen 
ontstaan. Heeft partij x wel gedaan wat er is 
afgesproken? Wanneer kunnen we van elkaar 
af? Of wellicht zelfs: heeft iemand het contract 
gezien?

Juridische zekerheid op contracten.

Voordelen

Als organisatie wil je goed kunnen sturen op het 
vormgeven van contracten en structurele checks 
hebben op het wel of niet nakomen van afspraken. 
Ook als afspraken netjes zijn nagekomen wil je 
soms aanpassingen doorvoeren. Is de prijs nog 
wel marktconform? Zijn er wijzigingen in het 
onderliggende bedrijfsproces? Is er wellicht 
sprake van een uitzonderlijke omstandigheid, 
zoals het coronavirus?

Om dit op een goede wijze vorm te kunnen 
geven zal vaak gekeken worden naar de afdeling 
Inkoop, die deels verantwoordelijk is voor dit 
proces. De afdeling Inkoop heeft echter vaak de 
taak om ervoor te zorgen dat zaken tegen een 
degelijke prijs en onder goede voorwaarden 
zijn afgesproken. Een (initiële) juridische check 
op het contract of controles op de naleving 
en adviezen rondom een verbeterde aanpak 
worden daardoor vaak niet gegeven. 

Door controles goed uit te voeren en het geven 
van proactieve adviezen rondom de inrichting is 
het mogelijk dat er kostenbesparingen kunnen 
worden gerealiseerd, dat duidelijker inzicht is 
in waar de risico’s liggen en of er alternatieve 
leveranciers zijn. Daar moet iemand uiteraard 
wel de verantwoordelijkheid nemen. 

• Expertise op het gebied van contracten;
• Praktische en begrijpelijke contracten die 

directe binding hebben met het werkveld;
• Regelmatige controles en adviezen met een 

mogelijke kostenbesparing tot gevolg;
• Opzetten en beheren van een 

contractmanagementproces en -systeem;
• Inzet ad interim of op afroepbasis.

In de praktijk zien we dat hier niet of nauwelijks 
sprake van is. Een reëel bedrijfsrisico dus! Daarom 
heeft Audittrail voor u de  Legal Contractmanager. 
De Legal Contractmanager is eigenaar van het 
contractmanagementproces en indien gewenst 
een contractmanagementsysteem. De Legal 
Contractmanager zorgt voor het inventariseren, 
beheren, controleren en adviseren van alle 
contracten. 

Samen met de relevante stakeholders binnen 
de organisatie worden contracten vormgegeven 
zodat er altijd een directe koppeling is met het 
praktische werkveld. Daarnaast zal de Legal 
Contractmanager zorgen voor controles op de 
uitvoering en adviezen geven voor de verbetering 
waar nodig en mogelijk.

Legal Contractmanager
• Checkt de inhoud van (bestaande) contracten 

en geeft advies voor verbetering;
• Raadpleegt relevante stakeholders voor input 

om de praktische uitvoering van contracten 
haalbaar te maken;

• Draagt kennis over aan de organisatie;
• Beheert het contractmanagementproces en 

-systeem zodat de organisatie te allen tijde 
weet welke contracten er zijn en wat daarin 
afgesproken is. 


