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Inleiding
Als je toch al gebruik maakt van een Document
Management Systeem (DMS), dan kun je er toch net zo
goed je contracten mee managen? In dit eBook leer je
waarom dat niet zo’n goed idee is en wat de belangrijkste
verschillen zijn tussen contract- en
documentmanagement.

Interview met
Herlinde de Buck
Steven Debrauwere

In een coproductie van MochaDocs & DB2Value Creation.
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1 Introductie
Een contract is een document. Op basis daarvan zou je
contracten kunnen beheren met een Document
Management Systeem (DMS). Hoe werkt dat in de praktijk?
Kun je de einddatum, inhoud en locatie van een contract
ermee in de gaten houden? Of in één vraag samengevat:
Kun je effectief contracten managen met een Document
Management Systeem (DMS)?

We verklappen je alvast ons antwoord: Nee.
Maar aan alléén een conclusie heb je niet zoveel. Door
een beter inzicht in de verschillen tussen contract- en
documentmanagement kun je uiteindelijk meer rendement
halen uit je contracten.
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2 Wat is het belang van

documentmanagement?
Over het algemeen neemt het aantal documenten binnen
een organisatie toe. Daarin spelen kwaliteitsdocumenten
een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan:
Procedures
Processchema’s
Functieomschrijvingen
Klachtenafhandeling
Instructies

Er zijn een aantal basisvoorwaarden om grip te houden
op kwaliteitsdocumenten:
Je kunt het document eenvoudig terugvinden
(vindbaarheid)
De juiste personen kunnen het document inzien
(toegangsbeheer)
Een gestructureerde controle- en goedkeuring
workflow (autorisatie)
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Vervolg basisvoorwaarden
Je hebt zicht op de verschillende versies
(versiebeheer)
De documenten worden op de juiste manier opgeslagen
(archivering)
Door grip te houden op kwaliteitsdocumenten, verbetert
een organisatie zijn bedrijfsvoering (efficiëntie,
meetbaarheid, kwaliteit, veiligheid, kosten, milieu enz.),
daarnaast vragen auditeurs van (toekomstige) ISO en
NEN-gecertificeerde organisaties om bewijzen van
document management.

Bijvoorbeeld:
“Welk document heeft persoon X gebruikt om toestel Y te
bedienen? Wie heeft dat document opgesteld? Wie heeft
dat document goedgekeurd? Waar kan ik dat teruglezen?”
In de praktijk (met duizenden documenten) is dat niet
meer handmatig bij te houden. Daarom kiezen veel
organisaties voor een Document Management Systeem
(DMS).
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Hoewel kwaliteitsdocumenten (en bijbehorende audits)
vaak de eerste reden zijn waarom organisaties een DMS
aanschaffen, worden daar ook regelmatig anderen
soorten documenten in beheerd. Denk bijvoorbeeld aan
dossiers die een HR-afdeling opbouwt over medewerkers.
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3 Wat is het belang van

contractmanagement?
Een organisatie legt (belangrijke) afspraken met andere
partijen vast in een geschreven contract.

Er zijn een aantal basisvoorwaarden om grip te houden
op contracten:
 Je kunt het contract eenvoudig terugvinden
(vindbaarheid)
 De juiste personen kunnen het contract inzien
(toegangsbeheer)
 De juiste personen weten wanneer het contract
afloopt/verlengd wordt (einddatum)
 Een flexibele workflow waarmee de juiste personen
zicht hebben op afspraken (inhoud)
 De contracten worden op de juiste manier opgeslagen
(archivering)
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Door grip te houden op contracten, maximaliseer je het
rendement uit je organisatie.

Een concrete aanleiding voor veel organisaties om te
beginnen met contractmanagement is dat ze geen zicht
meer hebben op einddatums van contracten, waardoor
deze onnodig verlengd worden.
Denk bijvoorbeeld aan een huurcontract dat ongewild
nog jaren doorloopt. Handmatig managen is bij meerdere
contracten meestal geen optie, ook Excel of Outlook
blijken niet geschikt. Daarom kiezen veel organisaties
voor een Contract Management Systeem (CMS).
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4 Welke overeenkomsten

zijn er tussen documenten contractmanagement?
Op het eerste gezicht lijken document- en
contractmanagement erg op elkaar.
Je wilt immers:
Documenten/contracten eenvoudig kunnen
terugvinden (vindbaarheid)
Documenten/contracten inzichtelijk maken voor de
juiste personen (toegangsbeheer)
Documenten/contracten op de juiste manier opslaan
(archivering)
Bovendien kun je met de gestructureerde workflow van
Document Management Systemen een melding uitsturen
voor belangrijke gebeurtenissen. Zo zou je een melding
kunnen versturen die gekoppeld is aan de einddatum van
een contract.
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4 Welke verschillen zijn er

tussen documenten contractmanagement?
Het belangrijkste verschil ligt in de aard van het
document:
Zo wil je bij kwaliteitsdocumenten zeker zijn van een
vaste goedkeuringsprocedure. Al is het maar om te
voldoen aan wetgeving. Deze procedure is nauw
verbonden aan de organisatiehiërarchie.

Bijvoorbeeld:
Een toestelgebruiker schrijft werkinstructies.
Vervolgens worden deze eerst door de
afdelingsdirecteur, dan de operationeel directeur en dan
de kwaliteitsmanager goedgekeurd. De volgorde
verandert niet. Behalve de administrator kan niemand dit
aanpassen.
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Bij contracten heb je juist behoefte aan een flexibele
workflow waarmee je acties kunt toewijzen aan
belanghebbenden bij het contract. Wie dat zijn kan per
contract verschillen. Deze workflow is niet verbonden
aan de organisatiehiërarchie, maar aan de structuur van
het contract.
Bijvoorbeeld:
Een IT-manager is verantwoordelijk voor een contract
met een softwareleverancier. Binnen dat contract heb je
verschillende onderdelen. Misschien is de financieel
directeur verantwoordelijk voor betalingen en
indexeringen en de operationeel directeur voor de
evaluatie van het pakket. Ze kunnen deze taken zelf
uitvoeren of aan andere personen toewijzen. Het
verschilt per contract.
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5 Kun je effectief

contracten managen
met een Document
Management Systeem?
Met een Document Management Systeem kun je:
Contracten eenvoudig terugvinden
Toegang geven aan de juiste personen
Contracten op de juiste manier archiveren

Met een Document Management Systeem kun je echter
niet:
Je contracten flexibel managen. Er is één rigide
procedure per contractsoort, terwijl je juist op
onderdeel- en taakniveau acties wilt toewijzen aan
verschillende gebruikers (die daarmee automatisch
toegang krijgen tot (onderdelen) van het contract). Deze
acties kunnen per contract verschillen en zijn niet
verbonden aan de organisatiehiërarchie.
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Daarnaast houdt een Document Management Systeem
meestal geen rekening met de stilzwijgende verlenging
van contracten, het grote aantal mogelijke bijlagen, en
biedt het niet de mogelijkheid om op een
gebruiksvriendelijke (visuele) wijze openstaande acties
weer te geven.
Daarom brengt het managen van contracten in een
(bewust) rigide DMS risico’s met zich mee:
Een aantal vooraf ingestelde personen wordt
overladen met meldingen
Daardoor verlies je zicht op belangrijke
contractafspraken
Contracten raken zoek omdat verlengingen niet
automatisch worden doorgevoerd
Bijlagen zijn slecht terug te vinden omdat je ze niet
aan contracten kunt koppelen
Je steekt veel tijd en geld in een systeem dat niet
flexibel genoeg is
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6 Conclusie
Het managen van contracten in een DMS brengt grote
risico’s met zich mee. Een DMS is bewust ingericht om te
kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en houdt
daarom geen rekening met de flexibele aard van
contracten. Daarom kun je beter kiezen voor een
Contract Management Systeem.
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De Cloud voor Contracten.
MochaDocs complete Contract Management Software
helpt je iedere dag met het maximaliseren van het
rendement van je contracten. Gemakkelijk, eenvoudig,
snel en doelgericht….. Iedere dag weer.
CONTRACT STATUS.
Analyseer direct de status
van je contract met de
snelheid van het licht.

EMAIL NOTIFICATIE.
De juiste persoon krijgt op
het juiste moment de juiste
melding met de juiste
inhoud voor de juiste actie.

BIJLAGEN OPSLAG.
Het snel, eenvoudig en
makkelijk kunnen vinden
van contracten en bijlagen.

KRACHTIGE RAPPORTEN.
Rapporteer op je relevante
onderwerpen, sla de
configuratie op. Exporteer
je gegevens.

AUTOMATISCHE
AUTORISATIE.
Niet meer nadenken over
wie wat mag zien.

SAMENWERKEN.
Werk op eenvoudige wijze
samen. Optimaliseer het
rendement van al je
contracten.

www.mochadocs.com
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