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Verhoog de snelheid van 
uw afsluitingsproces 
en de kwaliteit van uw 
rapportageproces door 
het toepassen van  
Fast Close technieken.

“Slu it uw financiële periode tijdig, 
betrouwbaar en kostenefficiënt af!”



Waarom dit programma?

ONGETWIJFELD HERKENT U ZICH HIERIN ... 

 > Bij elke maand- en/of jaarafsluiting verhoogt de stress bij u én uw financiële 

team.

 > Last minute aanpassingen zijn bepalend voor een correcte rapportage, maar 

vertragen het proces.

 > Uw management wil andere, nieuwe en minder evidente KPI’s.

 > U krijgt pas op het laatste moment de juiste input, waardoor tijdsdruk het 

afsluitproces extra stresserend maakt.

 > De managementinformatie komt niet overeen met de data van de financiële 

administratie.

 > U heeft niet de kans noch de tijd om de financiële informatie te valideren, laat 

staan te analyseren.

 > U rapporteert cijfers in plaats van informatie en hoopt dat u de cijfers juist 

heeft.

 > De kost van uw rapportageproces stijgt onevenredig met de kwaliteit ervan.

RAPPORTEREN ONDER DRUK … INTERN EN EXTERN

Als financiële professional staat u onder druk om steeds sneller én accurater te 

rapporteren. Een efficiënt en effectief financieel afsluitproces, is hierbij een absolute 

noodzaak. U wilt immers uw management die informatie bezorgen zodat zij snellere 

en betere beslissingen kunnen nemen ten aanzien van strategische en operationele 

processen. Het snel sluiten van de boeken (met snellere rapportage tot gevolg) is 

een must, maar is echter niet evident. Deze dag leert u fast close technieken die u 

toelaten het financial reportingproces sneller en transparanter te beheersen.  

TIJDIG – BETROUWBAAR – KOSTEFFICIËNT

Voor zowat elke onderneming (KMO of multinational) zijn dit de steeds terugkerende 

vraagstukken, maand na maand en jaar na jaar. Los van de verslaggevingsregels, 

fiscaliteit en buiten de organisatie geldende regels en wetten, moet u als financieel 

expert uw management van juiste én transparante informatie voorzien. Deze 

workshop leert u een snellere en een meer kostenefficiënte financiële afsluiting te 

realiseren, zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid van de gegevens.

André Salomons is een 
professional op het gebied 
van Fast Close, Financial 
Closing, Budgettering, 
Forecasting, Reporting 
en financial project 
management. Hij deed 
deze ervaring op als 
financieel expert bij 

middelgrote en grote organisaties. Begonnen 
bij Ernst & Young en later BDO, als audit 
manager, maakte André de overstap naar 
het vak van financial controller bij diverse 
industriële organisaties. Vrij snel merkte 
hij de noodzaak van een ondersteunende 
ICT, waardoor in vele van zijn projecten (o.a. 
het opzetten van Europese management 
accounting omgevingen, implementatie van 
ERP-systemen, Corporate Governance projecten, 
SharePoint projecten, …) hij de dubbelfunctie 
van Controller en ICT manager op zich nam.  
Vandaag is hij adviseur in het optimaliseren 
van rapportageprocessen.

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te 

brengen. Om dit te realiseren, vragen wij op voorhand een beknopte beschrijving 

van de probleemstelling te formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig 

opstellen volgens uw eigen informatiebehoefte. 

U kunt hiervoor steeds contact opnemen met Dirk Spillebeen op het nummer:  

+32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

Uw docent

 
Volg ons! @IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



WAT IS FAST CLOSE?
 ◆ Wat zijn motieven om Fast Close toe te passen?

WAT MAAKT FINANCIAL CLOSING COMPLEX?
 ◆ Technische zaken en verantwoordingsproblematieken.
 ◆ Dagelijkse, maandelijkse, kwartaal en jaarrapportages: hoe behoudt u het 
overzicht?

 ◆ Closing definities (fast close, accelerated close, hard close, soft close, 
continuous monitoring, …).

 ◆ Hoe organiseert u het afsluitings- en rapportageproces?
 ◆ Impact van wet- en regelgeving op het rapportageproces.
 ◆ Internationaal rapporteren – wat is de invloed van cultuurverschillen?

WAAROM KUNT U TEGENWOORDIG SNEL RESULTAAT BEHALEN 
ZONDER KWALITEITSVERLIES?

 ◆ Moderne tooling.
 ◆ Lean management & financial excellence: verbeterpotentieel in het 
rapportageproces.

WAT U ALTIJD AL WILDE WETEN OVER FAST CLOSE …
 ◆ Gaat Fast Close niet ten koste van de kwaliteit?
 ◆ Waar zitten de efficiency killers in uw actuele rapportagecyclus:
 ◆ Document efficiency killers.
 ◆ Process efficiency killers.
 ◆ Hoe snel kunt u rendement behalen met Fast Close?

WAT LEVERT FAST CLOSE OP VOOR UW ORGANISATIE?
 ◆ Aanzienlijke kostenbesparing door efficiënter proces.
 ◆ Vrijgekomen resources kunnen elders worden ingezet: waar en hoe?
 ◆ Betere positionering van Finance.
 ◆ Zelf aan de slag met bruikbare Excel- en SharePoint-voorbeelden. 

WAAROM FAST CLOSE IMPLEMENTATIE GEEN PROJECT MEER 
HOEFT TE ZIJN

 ◆ Hoe u in 90 dagen Fast Close op rails zet.
 ◆ De vier stappen  van een Fast Close project:
 ◆ Analyse.
 ◆ Ontwerp.
 ◆ Implementatie.
 ◆ Controle.

FAST CLOSE BEGINT MET MINDSET EN EINDIGT ALS LIFESTYLE
 ◆ Ontwerp uw eigen proces of maak gebruik van bestaande mogelijkheden.
 ◆ Wat zijn de quick wins bij het herinrichten van uw processen?
 ◆ Tips, trucs en technieken.

SOFTWARE VOOR FINANCIAL CLOSING
 ◆ Wie zijn de leveranciers en wat zijn de verschillen?
 ◆ Technologie keuzes.
 ◆ Welke software past het best bij uw organisatie en waarom?

DE MENSELIJKE MAAT, WAT GEBEURT ER BIJ VERANDERING?
 ◆ Aanzet tot de verandercase – inhoud – communicatie – doelstelling – 
projectleider maar toch geen project …

 ◆ Overwin de natuurlijke weerstand bij aanpassingen.
 ◆ Maak het voor iedereen interessant.

Overzicht programma

OPTIMAAL LEEREFFECT
We beperken het aantal deelnemers 
aan deze cursus. Hierdoor kunt u 
optimaal profiteren van de kennis en 
ervaring van de docent. Bovendien 
toetst u op een interactieve manier 
uw eigen praktijksituatie aan die van 
uw collega’s. Zo garandeert het IFBD 
u een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

VERLOOP CURSUSDAG(EN):

08.30 Ontvangst, registratie & koffie.
09.00 Start van de trainingsdag
 (met voorstelling van de docent).
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de cursusdag. 

Zowel in de voor- als namiddag wordt  
een korte (koffie-)pauze gehouden.

INCLUSIEF VOOR ELKE DEELNEMER

We voorzien voor 
elke deelnemer 
het boek van onze 
docent: “Van slow 
close naar fast close”. 
Het boek is een 
handreiking aan 
iedereen die zijn 
of haar organisatie 
efficiënter wil 
maken.  
 

De bereikte procesverbetering kan een 
organisatie veel geld opleveren!



FAST CLOSE

DATUM & LOCATIE:

INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de 
cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid 
(zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse 
Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer 
informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving 
krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een 
routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen 
ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn 
uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is 
voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet 
“verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer 
informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

KOSTPRIJS: 

>>> € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
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Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 





https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/1238/fast-close-win-tijd-bespaar-kosten-en-verbeter-resultaat/inschrijven

