
 Van Slow close 
naar Fast Close

Een dagtraining voor professionele finance mana-
gers die de stappen naar een Fast Close inzet goed 
voorbereid willen zetten.

De training start met het formuleren van uw  
persoonlijke doelstellingen en de redenen waarom  
u Fast Close wilt gaan inzetten. We bepalen samen  
de nulmeting en vertrekken van daaruit om de reis 
naar de doelstelling in te zetten. De training wordt 
gegeven door André Salomons. Tijdens het pro-
gramma zal een praktijkcase worden gepresen-
teerd. De dag wordt besloten door een testcase, 
waarin u de opgedane kennis kunt omzetten in 
daden. 



De historie
•	 De Finance Functie
•	 Fast Close, geschiedenis en definities
•	 Slow close, de diagnose
•	 Rapporteren, verschijningsvormen van 

afsluitingsprocessen
•	 Vergelijking traditionele situatie met de 

optimale situatie

Het voorspel
•	 De veelgehoorde excuses
•	 5 argumenten om de excuses te  

ontzenuwen
•	 5 Redenen om Fast Close wel te  

implementeren
•	 Fast Close de business case, wat kost 

rapporteren eigenlijk?
•	 7 Essentialia voor een succesvolle  

Fast Close
•	 5 Verleidingstrucs bij introductie van  

Fast Close

De Reis 
•	 2 stellingen voordat je aan de slag gaat
•	 Fast Close voorwaarden
•	 Lean management en Fast Close met 

benoeming van tangible en intangible 
waste. 

•	 5 bijdragen voor een succesvolle  
implementatie van Fast Close

•	 5 Fast Close Kwaliteitseisen
•	 5 Fast Close doelen bij de start van  

Fast Close
•	 5 zaken waar je op moet letten bij cultural 

change

De Marathon
•	 5 Targets bij Fast Close die je altijd voor 

ogen moet hebben
•	 5 Project management tips
•	 Efficiency Killers, Document inefficiency 

& Proces inefficiency
•	 Stop de verspilling, 4 opschoonakties om 

verspilling (waste) op te ruimen (© lean)
•	 5 doodzondes bij missen deadline
•	 Do’s en don’ts bij Fast Close

Never ending story 
•	 5 Dashboard Tips
•	 5 Transactiedata tips
•	 5 Reporting tips
•	 7 tips voor de optimalisatie van de   

periode- en jaarafsluiting

De training eindigt met een concrete  
doelstelling waarmee u aan de slag kunt.

Waarom u deze training niet mag missen!
•	 U en uw finance team hebben een  

chronisch tijdgebrek
•	 Uw team staat onder grote druk
•	 U heeft stakeholders die de verantwoor-

dingsrapportages sneller willen hebben
•	 U wilt Fast Close toe gaan passen, maar 

u wilt eerst uw kennis vergroten
•	 U wilt graag kennis nemen van de  

expertise van de experts en daarmee  
zelf aan de slag

•	 U wilt de kennis meenemen en die  
kunnen naslaan in het boek Van Slow 
Close naar Fast Close

•	 U wilt in korte tijd veel over Fast Close  
te weten komen

U kunt zich aanmelden door op de events-
pagina te klikken op 1 van de trainings- 
dagen



Uw trainer
André Salomons is een professional op het 
gebied van Fast Close, Financial Closing, Bud-
gettering, Forecasting, Reporting en financial 
project management. Hij deed deze ervaring 
op als financieel expert bij middelgrote en gro-
te organisaties.  Begonnen Ernst en 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 Control-
ler en ICT manager op zich nam.  Vandaag is hij 
adviseur in het optimaliseren van het rapporta-
geproces.

Van Slow Close naar Fast Close 
www.andresalomons.nl
De training kan onderhavig zijn aan wijzigingen


