CLM checklist
maak je bedrijf klaar voor een
contract lifecycle management
systeem.

technologie betekent niet
noodzakelijk transformatie.
Risicobeperking, een hogere compliance, tijd en geld besparen:
dat een optimaal contract lifecycle management je bedrijf alleen
maar ten goede komt, hoeven we je niet meer te vertellen. Maar
hoe zet je nu zo’n optimaal CLM-proces op poten? Spoiler alert: er
komt méér bij kijken dan enkel een tool implementeren voor
digitalisatie en automatisatie.
Contract lifecycle management is
een complex en tijdrovend proces.
Vanaf het moment dat een
contract wordt geïnitieerd,
doorloopt het verschillende fases:
van onderhandeling en
goedkeuring tot uiteindelijk
ondertekening en archivering.
Probeer je al die fases manueel te
managen, dan raak je het overzicht
en de controle meer dan eens
kwijt. Slecht contractbeheer kost je
uiteindelijk niet alleen veel tijd,
maar het brengt ook heel wat
financiële risico’s met zich mee.
Daarnaast neemt ook de kans op
klantendisputen aanzienlijk toe.
Dan maar even wat software
implementeren om de touwtjes
weer in handen te hebben? Helaas:
zo eenvoudig is het niet.

Het klopt dat je met een contract
management system je contract
lifecycle management kan
automatiseren en vereenvoudigen.
Maar enkel een tool
implementeren gaat je niet het
gewenste resultaat opleveren.
Het is belangrijk om de hele
procesflow te evalueren en na te
denken over hoe je wil dat je CLMimplementatie werkt. Door volledig
en stap voor stap te werk te gaan,
zal je ervoor zorgen dat de
veranderingen bij iedereen goed
onthaald worden. Want ja, ook de
verandering in de manier van
werken, en dus het change
management dat daarbij komt
kijken, is iets om rekening mee te
houden.
Kan je alle items op de checklist
aanvinken? Dan zit het wel snor
met je voorbereiding!

1

ik heb alle interne
stakeholders betrokken.

Sales, procurement, legal,
finance … Een contract passeert
doorgaans verschillende
afdelingen. Wil je je contract
lifecycle management gaan
optimaliseren en automatiseren,
dan is het belangrijk om alle interne
stakeholders rond de tafel te
zetten.
Zij brengen allemaal hun eigen
ervaringen en inzichten mee
waardoor je uiteindelijk tot een
juiste en volledige oplossing komt.
Door alle partijen van bij het begin
in het volledige proces te
betrekken, zorg je ervoor dat alle
neuzen in dezelfde richting wijzen.

Samen hetzelfde doel nastreven, is
essentieel voor succes.
Handig voor later in het proces,
wanneer je een tool zal
implementeren: je komt er via je
stakeholders ook achter wat de
verandering écht zal betekenen voor
je verschillende teams, en kan daar
dus naar handelen. Moet je opleiding
voorzien? Welke handleidingen zijn er
nodig? Hoe maak je nieuwe collega’s
wegwijs?
De stakeholders kunnen bovendien
ook een actieve rol spelen in het
change management: zij kunnen
collega’s informeren en geruststellen
over de veranderingen in het proces.

vragen die je zeker
aan alle stakeholders stelt.
Je stakeholders leveren je tijdens de volledige voorbereiding waardevolle
informatie. Op verschillende momenten zal je actief met hen in dialoog gaan.
De volgende vragen kan je hen dan zeker stellen.

waar lopen zij vandaag tegen aan, en in
welke fase van de levenscyclus van het
contract?

welke verschillende soorten contracten
zijn er?

wat is het standaard
goedkeuringsproces bij elk type
contract?

wat is het goedkeuringsproces bij bv.
aanpassingen in clausules of prijzen?

door hoeveel handen gaat een contract
alvorens het goedgekeurd wordt, en
kan dat beperkt worden?

welke andere collega’s zijn betrokken?

hoe gebeurt de opvolging van het
contract, van onderhandeling tot
uiteindelijke stopzetting of verlenging?

welke tools worden er vandaag al
gebruikt, en wat zijn de voor- en
nadelen?

wat is voor hen het doel van een
contract management system?

hoe ziet de weg ernaar toe er volgens
hen uit?

wat zijn de discrepanties tussen het
contract en de realiteit op het terrein?
(prijzen, betalingsafspraken …)
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ik heb de gaten in mijn huidig proces
in kaart gebracht.

Het is belangrijk om je huidig
proces volledig te begrijpen en te
achterhalen waar het al eens mis
loopt. Duurt het te lang om
contracten op te stellen? Is er een
log goedkeuringsproces? Zie je
contractvernieuwingen vaak over
het hoofd? Weet je waar het
origineel contract is?
Elke afdeling zit met andere
frustraties die je allemaal kan
meenemen zodra je concreet naar
een oplossing gaat kijken.

Je gaat op die manier ook kunnen
inschatten hoe complex je oplossing
moet zijn.
Geen tijd om alles in kaart te brengen
want je wilt vooruit? Dan digitaliseer
je een inefficiënt proces, en zit je later
alsnog met de handen in het haar.
Het loont dus de moeite om er
voldoende tijd voor uit te trekken.
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mijn proces
is gestandaardiseerd.

De kans is groot dat elke afdeling
binnen je bedrijf op een andere
manier omgaat met contract
lifecycle management. De
bedoeling is om van je stakeholders
te horen hoe zij van begin tot eind
te werk gaan. Door die deep-dive
zal je merken dat er bepaalde
stappen in het proces zijn die je kan
standaardiseren voor het hele
bedrijf.

4

Daarnaast zal je ook een inzicht
krijgen in de verschillende scenario’s
waarmee je rekening zal moeten
houden bij het digitaliseren en
automatiseren van je contractbeheer.
Zo kunnen er bijvoorbeeld heel
vertrouwelijke contracten zijn die
enkel in te kijken zijn door het hoger
management. Of er zijn contracten
die beheerd worden door een van je
project managers, maar waarbij het
team wel de afspraken moet kunnen
raadplegen.

ik weet wat ik verwacht
van een digitale CLM-oplossing.

Het implementeren van een tool
voor contract lifecycle
management is geen one size fits
all kwestie. Elk bedrijf heeft andere
noden, dus voor elk bedrijf is er een
andere oplossing. Wat je zeker wil
vermijden, is dat je een uitgebreide
en dure tool aanschaft, maar
achteraf gezien enkel de standaard
functionaliteiten gebruikt.

Omdat je ondertussen concreet weet
wat de pijnpunten zijn in je huidige
proces, kan je alvast een ruwe
oplijsting maken van wat je precies
verwacht van een tool. Welke doelen
wil je bereiken? Dat helpt niet alleen
bij de volgende stap hieronder, maar
is zeker ook een goed vertrekpunt
voor een meeting met het technische
team dat de oplossing zal
ontwikkelen of implementeren.
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ik bepaalde
de metrics voor succes.

Het is aangeraden om alvorens je
een oplossing implementeert, na te
denken over welke KPI’s zullen
bepalen of je contract
management - en bij uitbreiding je
investering - een succes is. Door
die KPI’s regelmatig onder de loep
te nemen, kan je je strategie tijdig
bijsturen. Daarnaast kan je er ook
het succes van je tool mee
demonstreren binnen je bedrijf.
Ook deze stap is maatwerk: je KPI’s
hangen niet alleen af van je huidige
pijnpunten, maar ook van je

proces, je soorten contracten, je
industrie … Het doel is om
kwalitatieve en kwantitatieve
informatie te vergaren over
uiteenlopende aspecten uit de
contract lifecycle en je proces.
Je kan de metrics in zijn geheel
bekijken, maar je kan ook opsplitsen
volgens bijvoorbeeld het type en de
grootte van het contract, de industrie,
de klant of een specifiek intern team.

een belangrijk aandachtspunt: bepaal eerst je nulpunt,
zodat je een goed vergelijkingskader hebt

wat je zoal
in kaart kan brengen.

hoeveel tijd neemt de volledige
contractcyclus in beslag?

hoeveel contracten verlopen zonder
vernieuwd te worden?

hoeveel tijd neemt elke afzonderlijke
fase van de contractcyclus in beslag?

wat is de mate van naleving van de
contracten, per type contract?

hoe lang duurt het gemiddeld om goed
te keuren?

hoeveel contracten worden opgezegd?

welk percentage goedkeuringen liep
tijdens het proces vertraging op?

hoeveel contracten zijn onvindbaar?

worden alle mijlpalen bereikt?

hoe vaak moet ik de tegenpartij
contacteren om een kopie van het
contract te vragen?

conclusie.
Wat we je met deze checklist vooral duidelijk willen maken, is dat
je niet zomaar een contract management tool kan implementeren
om je contract lifecycle management te optimaliseren.
Technologie is slechts 1 aspect van het hele traject dat je zal
afleggen om tot de juiste oplossing te komen.
We willen je aanmoedigen om eerst een paar stappen terug te
zetten. Zoek tijdens je voorbereidingstraject vooral een
strategisch antwoord op de waarom-vraag. Maak samen met de
juiste stakeholders voldoende tijd vrij om - uiteindelijk - tot een
moderne en duurzame oplossing te komen die bijdraagt aan je
digitale transformatiestrategie.
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