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Verklaring van de Opdrachtgever over de categorie van contracten die de 

Aanvrager voor de NBCM-Contractmanager certificatie, heeft gemanaged.  

Naam van de Aanvrager  
Certificatieniveau en Datum van de aanvraag   

 

Naam van de Opdrachtgever  
Email adres en Telefoonnummer   
Bedrijfsnaam van de werkgever  
Functie bij de werkgever   

 

Naam van het contract  
Start- en Einddatum van het contract   

 

Aspect Categorie A 
(eenvoudig) 

Categorie B 
(gemiddeld) 

Categorie C 
(complex) 

Score 
(A/B/C) 

Samenstelling en 
hoeveelheid 
acceptatiecriteria 
(waaronder tijdsdruk 
en service/product 
kenmerken) 

Weinig 
acceptatiecriteria 
van eenvoudige 
samenstelling. 
Gemakkelijk 
haalbaar. 

Weinig 
acceptatiecriteria 
maar wel complexe 
samenstelling. 
Goed haalbaar. 

Veel 
acceptatiecriteria en 
ook van complexe 
samenstelling. 
Moeilijk haalbaar. 

 

Aantal en karakter van 
de bepalingen in het 
contract 

Contract kent 
slechts reguliere, 
branche bekende 
bepalingen. 

Contract kent enige 
afwijkende 
bepalingen. 

Contract kent 
aanzienlijk 
afwijkende 
bepalingen. 

 

Risico uitgedrukt in 
waarschijnlijkheid per 
onzeker voorval en de 
gevolgen van het zich 
voordoen (ongeacht de 
mitigatie). 

Weinig 
onzekerheden met 
lage (30%) 
waarschijnlijkheid 
met gevolgen lager 
dan 5% van de 
contractwaarde. 

Enige onzekerheden 
met redelijke (40%) 
waarschijnlijkheid en 
aanzienlijke gevolgen 
van meer dan 5% 
van de 
contractwaarde. 

Veel onzekerheden 
met hoge (60%) 
waarschijnlijkheid 
en gevolgen meer 
dan 10% van de 
contractwaarde. 

 

Aantal interne relaties 
en het niveau daarvan 

Weinig relaties en 
ook op maximaal 
het niveau van 
echelon twee. 

Weinig relaties maar 
wel een aantal op en 
boven het niveau 
van echelon twee.  

Veel relaties op 
niveau van het 
eerste echelon.  

 

Aantal externe relaties 
en de gelijksoortigheid 
(in niveau en cultuur) 
daarvan 

Weinig en 
gelijksoortige 
relaties. 

Weinig maar niet 
gelijksoortige 
relaties. 

Veel niet 
gelijksoortige 
relaties. 

 

Omvang van de 
contractportfolio in 
relatie tot het volume 
van de inkoop of 

Contract behoort 
bij de groep kleine 
contracten die 
samen 40% van de 

Contract behoort 
niet bij de groep 
kleine en niet bij de 

Contract behoort bij 
de groep grote 
contracten die 
samen 20% van de 
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verkoop vanuit eigen 
gezichtspunt.  

contractportfolio 
omvat. 

groep grote 
contracten. 

contractportfolio 
omvat. 

Omvang van de 
contractportfolio in 
relatie tot het volume 
van de inkoop of 
verkoop vanuit 
gezichtspunt 
wederpartij.  

Contract behoort 
bij de groep kleine 
contracten die 
samen 40% van de 
contractportfolio 
omvat. 

Contract behoort 
niet bij de groep 
kleine en niet bij de 
groep grote 
contracten. 

Contract behoort bij 
de groep grote 
contracten die 
samen 20% van de 
contractportfolio 
omvat. 

 

Complexiteit van de 
services 

De producten en 
diensten zijn 
standaard portfolio 
en worden vaker 
gekocht/geleverd. 

De producten en 
diensten zijn 
standaard portfolio 
maar nog niet eerder 
gekocht/geleverd. 

De producten en 
diensten zijn 
specifiek ontwikkeld 
en maken (nog) 
geen onderdeel uit 
van de portfolio. 

 

 

Als het aantal aspecten van het contract dat categorie C scoort groter is dan 2; dan is het een contract 

van categorie C. 

Als het aantal aspecten van het contract dat categorie C scoort gelijk is aan 2; dan is het een contract 

van categorie C. 

Als het aantal aspecten van het contract dat categorie C scoort gelijk is aan 1 en het aantal aspecten 

van het contract dat categorie B scoort groter is dan 1; dan is het een contract van categorie B. 

Als het aantal aspecten van het contract dat niveau C scoort gelijk is aan 0 en het aantal aspecten van 

het contract dat niveau B scoort groter is dan 2; dan is het een contract van categorie B. 

In alle andere gevallen is het een contract van categorie A. 

 

Op basis van bovenstaande scores en regels is het contract van categorie:   Vul in A, B of C. 

Toelichting indien de score niet of niet volledig volgens de bovenstaande regels voor de 

categorisering is bepaald: 

 

 

Handtekening en dagtekening Opdrachtgever 

 

 

 

 Ondergetekende Opdrachtgever verklaart bij deze in te stemmen met de 

bovenvermelde gegevens over het contract en verklaart tevens dat de hierboven 

genoemde Aanvrager dit contract met goed resultaat heeft gemanaged. 
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