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Inhoud

• Wat is contractmanagement
• Waarom contractmanagement
• Mogelijke bouwstenen contractmanagement
• Wat mag het kosten ?
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Wat is contractmanagement
• Controleren en handhaven gemaakte afspraken 

met vervoerder

• Managen => zelf ‘sturing’ geven aan kwaliteit en 
financiën in het contract

• Communicatie en betrekken gebruikers, beloften 
en verwachtingen in evenwicht

• Relatiebeheer => samenwerken !

 Contractmanagement = DE borging van een aanbesteding  
EN geeft belangrijke input voor de volgende !
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Waarom contractmanagement ? 
• De vervoerder heeft er ‘recht’ op, dit houdt de markt zuiver !

• Niet alle vervoerders komen hun afspraken na, de opdracht is 
immers binnen

• Vervoerders weten dat veel eisen veelal niet gecontroleerd worden

• Opdrachtgever wil kunnen sturen:
• Verantwoording afleggen aan bestuur

• Weten wat de uitvoeringskwaliteit is om bij te kunnen sturen

• Grip houden op de kosten en zonodig bijsturen
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Contractmanagement
schakel in totaalproces

BeleidsontwikkelingBeleidsontwikkeling

Inkoop/AanbestedenInkoop/Aanbesteden

ContractbeheerContractbeheer

Beheren, monitoren, bijsturen, controleren



Contractmanagement nog in 
kinderschoenen

• In regiotaxi-contracten veelal redelijke monitoring op 
indicatoren en financiën (servicepunten)

• In andere vormen van contractvervoer nog gebrekkig
• Veelal nog enkel op financiën

• Beperkte borging van proces van ‘bestelling -> factuur’

• Meting ‘kwaliteit’ vaak nog adhoc

• Rol van gebruiker zeer beperkt

• Jaarlijks honderden miljoenen slecht beheerd.... 
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Mogelijke bouwstenen 
contractbeheer

• Cliëntbeheer
• Financieel beheer
• Kwaliteit meten op straat
• Kwaliteit vragen aan de gebruiker
• Klachtenmanagement
• Samenwerken in training chauffeurs
• Prestatiestimuli in contract ?
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Cliëntbeheer
• Fundament voor goed beheer
• Registratie van aanmeldingen & mutaties
• Bestelling is basis voor factuur(controle)
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Financieel
beheer

• Is de factuur in overeenstemming met de 
afspraken ?

• Transparante en meetbare 
vergoedingssystematiek !

• Factuurcontrole op:

• Reistijden, kilometers, ritten, gebruikers, zones

• Verwerking van mutaties, opslagen, logica

• Efficientië

• Check met mystery quest

• Toekomst in geregeld vervoer: van 
factuurcontrole naar factuurgenereren ?
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Kwaliteit meten op straat
• Audit op de voertuigen
• Audit op de chauffeurs
• Controle bij belangrijke 

bestemmingen
• Mystery quest
• Ritcontroles (narijden)
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Kwaliteit bevragen aan 
gebruiker/betrokkenen
Instrumenten:

• Reizigersinspraak en –
overleg

• Klanttevredenheidmeting 
(liefst hoogfrequent)

• Afstemming met scholen, 
verzorgingshuizen etc.

• Klachtenbeheer
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Klachten onafhankelijk
• Inbound buiten vervoerder om
• Afhandeling door vervoerder
• Laagdrempelig
• Goede feeling met uitvoering
• Continue inzicht
• Bijsturen verwachtingen ?
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Prestatiestimuli in contract ?
• Bepaal zorgvuldig de lat
• Focus op enkele indicatoren
• Klanttevredenheid centraal (KTO, klachten)

Een bonus/malus systeem uit balans zorgt voor hoge kostprijs
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Wat mag het kosten ?
• Kosten contractbeheer zijn ‘onderhoudskosten’ vervoer
• Bezuinigen op contractbeheer is verschuiving van kosten
• Beter ‘zuiniger’ rijden dan ‘zuinig’ onderhouden
• Maak gerichte keuze voor contractmanagement op 

Kritische Prestatie Indicatoren en financiën



20 June 2012 15

Vragen?
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