
het gebruik van AI

in CLM.



lifecycle uit te voeren, op te

volgen en te waarborgen.

Die 2 hebben op het eerste

zicht niets met elkaar gemeen,

toch? Toch?!

Wij vinden van wel, en we

leggen je graag uit hoe

artificiële intelligentie het

contract lifecycle

management kan

vergemakkelijken.

Artificiële intelligentie (AI)

heeft als doel slimme

machines en programma’s te

ontwerpen. Het key woord in

deze definitie is ‘slim’: de

programma’s of machines

leren om zelf te redeneren,

problemen op te lossen, te

plannen ... 

Contract lifecycle

management is de organisatie

die je moet voorzien om elk

onderdeel uit de contract 



gestructureerde of vooraf

ingestelde data nodig.

De AI-toepassingen die het vaakst

voorkomen in contract lifecycle

management, maken vooral

gebruik van machine- en deep

learning.

artificiële intelligentie,
machine learning en
deep learning.

Laten we eerst en vooral een

misverstand uit de wereld helpen:

AI is niet hetzelfde als

automatisatie. Deze termen

worden vaak door elkaar gebruikt,

maar anders dan in automatisatie,

focust AI zich dus volledig op

intelligente oplossingen - bij

automatisatie hoeven de

oplossingen niet per sé intelligent

te zijn.

Een ander buzzwoord dat je vaak

hoort vallen samen met artificiële

intelligentie, is machine learning

(ML). Wat is ML? Machine learning

is de studie van computer

algoritmes die zichzelf automatisch

kunnen verbeteren dankzij het

gebruik van data. Machine learning

is een onderdeel van artificiële

intelligentie, en maakt gebruik van

gestructureerde of vooraf

ingestelde data.

En deep learning (DL) dan? Deep

learning is een onderdeel van

machine learning, maar gebruikt

uitgebreidere datasets. DL-

algoritmes hebben geen

hoe kan AI helpen in het
contract lifecycle
management process?

Door AI-technologieën toe te

passen in hun contract lifecycle

management, zorgen bedrijven

ervoor dat geen enkele stap nog

manueel hoeft te gebeuren. 

Waar first generation CLM-

oplossingen vaak nog volledig

manueel verliepen, stappen meer

en meer bedrijven nu over op AI

om hun contract lifecycle

management te ondersteunen. AI

biedt onder andere een oplossing

voor de analyse van de metadata

van contracten, compliance & risk

management en het behouden van

de consistentie in contracten.



in kaart brengen van

bestaande organisationele

contract templates

identificeren van de

verschillende clausules in een

contract en deze

onderverdelen in categorieën:

vooral handig in contract

reviews

het automatisch voorstellen

van (alternatieve) clausules

waar pas je AI toe in je
contract lifecycle
management?

AI-toepassingen bieden een

oplossing voor veel risico’s binnen

CLM, omdat ze een vangnet

vormen voor de complexe en

ongestructureerde manuele

processen - en omdat ze meer tijd

overlaten om te focussen op

compliance en risico management

in het contract lifecycle

management. Welke

toepassingsgebieden van AI zien

wij zoal terugkomen in CLM?

analyse van de

contractclausules & metadata.

identificatie van de

contracttypes & het maken van

clusters van dezelfde types,

zodat je altijd een duidelijk

overzicht hebt

belangrijke inzichten in het

contract.

snel zoeken in verschillende

contracten - waarbij de AI-

toepassing de mogelijkheid

biedt om andere documenten

met gelijkaardige

clausules/termen te vinden en

te integreren

het maken van grote

aanpassingen in verschillende

contracten tegelijk



identificeren van compliance

termen - om dan een impact

en gevoeligheidsanalyse uit te

voeren gebaseerd op

verschillende scenario’s

waar pas je AI toe in je
contract lifecycle
management?

automatisch aangeven wanneer

er zich abnormaliteiten

voordoen in contracten

triggeren van

verlenging/vernieuwing van het

contract en opstart van het

proces

De absolute eerste vereiste van het

gebruik van AI-toepassingen in

contract lifecycle management, is

dat de toepassingen automatisch

contracten kunnen lezen en je dus

ontlasten van het manuele werk. 

compliance & risico

management.

automatisch uitvoeren van

risicobepalingen en uitschrijven

van risicostrategieën



wat zijn de grootste
voordelen van het gebruik
van AI in CLM?

artificial neural networks (ANN)

natural language processing

(NLP)

heuristiek

markov decision processes

(MDP)

…

Contracten worden steeds minder

en minder gestructureerd en

complexer - we moeten een

beroep doen op machine- & deep

learning om deze moderne

contracten zonder problemen te

kunnen analyseren.

Een paar voorbeelden van AI-

technieken die regelmatig gebruikt

worden in contract lifecycle

management:

Welke voordelen zien we in de

praktijk wanneer we gebruik

maken van artificiële intelligentie in

ons contract lifecycle

management?

1. slimme contracten =

tijdsbesparing.

AI-oplossingen in CLM helpen om

alle contracten in je bedrijf

automatisch te identificeren te

archiveren. Bovendien kunnen

machine learning algoritmes leren

uit vorige contracten. Zo kunnen

ze patronen identificeren en de

juiste clausules of terminologie

voorstellen op het juiste moment.

Je zal dus heel wat tijd besparen!

2. geavanceerde risico-inschatting.

AI-toepassingen maken gebruik

van natuurlijke taalverwerking om

documenten te doorzoeken,

clausules te classificeren en

verschillen tussen de

documentversies te spotten. Dat

stelt het systeem in staat

overeenkomsten op te merken en

voorwaarden of clausules te

markeren die mogelijk niet in het

belang van de organisatie zijn of

grote risico’s inhouden. Artificiële

intelligentie kan alternatieve

clausules voorstellen die minder

risicovol zijn en zo de organisatie

beschermen.



3. optimaliseren van het contract

review proces.

Een gemiddeld contract review

proces neemt ongeveer 3 tot 4

weken in beslag. Te lang natuurlijk,

als je potentiële nieuwe klant zit te

wachten op zijn contract. Er wordt

vaak tijd verloren omdat er heel

wat verschillende stakeholders

betrokken zijn bij dit proces. Veel

AI-toepassingen geven je de kans

om je contracten te beheren op 1

platform. Bovendien zijn er heel

wat oplossingen die automatisch

de aangebrachte veranderingen

highlighten. Je zal dus ook hier

geen tijd meer verliezen!

4. nooit meer fouten in je proces.

Het grootste zwakke punt van CLM

is natuurlijk dat het uitgevoerd

wordt door mensen - en mensen

maken fouten. Denk maar aan het

inconsistent gebruik van clausules,

een misverstand in de herwerking

van het contract, het contract laten

verlopen … AI-toepassingen

kunnen je hier volledig van

ontzorgen, waardoor je

werknemers zich volledig kunnen

focussen op het menselijke aspect

van de contracten: het overleg. 



graag meer weten?

laat van je horen!

Wil je meer weten over het gebruik van artificiële intelligentie in

contract lifecycle management, of zoek je naar een partner die je van

het volledige CLM kan ontzorgen? Neem dan zeker contact op met Jan

Verbieren, dan bespreken we samen wat wij voor jou kunnen doen!

       jan verbieren

       jan.verbieren@ausy.be

       +32 468 21 24 79

mailto:devon.kerkhove@ausy.be


vertrouwen.

Door zowel vertrouwen te geven

als te krijgen, bouwen we banden

uit waar iedereen beter van wordt.

ondernemerschap.

Met onze durf, flexibiliteit en

creativiteit willen we te allen tijde

positief verrassen.

teamspirit.

We bereiken de zotste doelen door

kennis te delen en elkaar te helpen.

En door elkaar te waarderen en

succes te gunnen. 

onze waarden.


