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Onze Verwondering
Wij verwonderen ons dat veel organisaties
hun periodieke afsluitingsprocessen
nog steeds met “Checklistjes in Excel” aansturen.



Agenda



Agenda

▪ 15:35 – 16:00 Introductie en Kennismaking

▪ 16:00 – 16:20 Volwassenheidsmodel MaandAfsluiting

▪ 16:20 – 17:00 Demo EQili Afsluitingsoplossing

▪ 17:00 – 17:10 korte break

▪ 17:10 – 17:50 Verdieping

▪ 17:50 – 18:00 Slotwoord en Evaluatie



Wij geloven dat
een optimaal ingerichte en uitgevoerde afsluitingscyclus

in hoge mate bijdraagt aan de efficiency van de financiële functie en de 
aantoonbare betrouwbaarheid van interne en externe verslaglegging.

Karlo Mans

Slide 5



Introductie





Volwassenheidsmodel Afsluiting



Aldus



De praktijk van 
alle dag





Volwassenheids
model

Datum

Volwassenheidsmodel
Afsluitingsproces



Volwassenheid
Afsluiting

Level Beschrijving

1

Ad-Hoc

▪ Er is een afsluitingscyclus, deze is echter niet geformaliseerd

▪ Uitvoering, bevindingen en opvolging worden niet gedocumenteerd

▪ Grote afhankelijkheid van individuele kennis en expertise

2

Beheerst

▪ Afsluitingscyclus is beschreven

▪ Proces wordt periodiek en structureel uitgevoerd

▪ Rollen en verantwoordelijkheden zijn belegd

▪ Er wordt bijgehouden wat wel en niet gedaan is

3

Centraal 

geregisseerd

▪ Voortgang is gedurende het proces inzichtelijk

▪ Sturing op tijdigheid afhandeling taken

▪ Sturing op kwaliteit uitvoering middels review proces

▪ Digitalisering van het proces middels tooling

4

Continu 

Verbeteren

▪ Continue verbetercyclus

▪ Voortdurend verbeteren kwaliteit set van afsluitingstaken

▪ Oplossen voorkomende issues

▪ Reduceren afsluitingstijd middels kritieke pad analyse

5

Digital 

Revolution

▪ Zo veel mogelijk geautomatiseerd

▪ RPA (Robotisering)

▪ Machine Learning

▪ Minimale menselijke handelingen



Demo EQili



EQili



EQili Buitengewone Oplossingen



Centraal beheer

EQili biedt een gecentraliseerd platform voor het 
beheren van uw accounting- en financiële checklists. 
Binnen EQili worden checklist centraal ingericht en 
beheerd, waardoor uw organisatie op een uniforme 

werkwijze werkt. 

Optimaliseer workflows

Centraal beheerde takenlijsten worden, door middel van 
workflow op het juiste moment aan de juiste 

medewerkers toegewezen. EQili houdt hierbij rekening 
met werkdagen, feestdagen en uw eigen wensen. Het is 
direct duidelijk of taken tijdig en volledig zijn uitgevoerd

Overzicht

Vanuit één centraal dashboard overzicht houden over 
alle periodieke afsluitingstaken die zich binnen uw 
organisatie voordoen, dat is mogelijk met EQili. Uw 
ziet de voortgang en bent in staat om direct bij te 

sturen waar nodig.

Continu Leren

Onze Proces en Uitkomst rapportages helpen u om de 
resultaten van uw afsluitingsprocessen in kaart te 

brengen. Hiermee bent u in staat om uw processen 
continu te optimaliseren.

Korte implementatietrajecten

Onze flexibele en modulaire software stelt ons in staat 
om onze software binnen no time in te richten voor uw 

organisatie. Doordat het beheer zeer eenvoudig is, bent u 
ook in staat om kleine aanpassingen zelfstandig door te 

voeren. 

Multidisciplinair

EQili helpt bij het structureren en beheersen van 
periodieke checklists. Zowel bij uw jaarrekening traject, 

maar ook bij uw periodieke financiële 
afsluitingsprocessen, salarisadministratie, risico en 
beheersmaatregelen en productieverantwoording. 

Snel en eenvoudig
uw afsluitingsprocessen optimaliseren



Aantoonbaar betrouwbare rapportages

Door aansturing en vastlegging van de financiële  afsluitings-

werkzaamheden in EQili zijn uw Management Rapportages 

aantoonbaar betrouwbaar!

Heldere verantwoordelijkheden

In EQili zijn alle rollen en verantwoordelijkheden op een structurele 

wijze vastgelegd. 

Checks and Balances op orde

Met de vastlegging en review van periodieke taken in EQili zijn uw 

Checks and Balances aantoonbaar op orde.

Secure Cloud

Ervaar de voordelen van werken in de Cloud. Uiteraard conform ISO 

27001 en NEN 7510 informatiebeveiligingseisen.

Optimalisatie van uw proces

De informatie uit EQili stelt u in staat om eenvoudig uw financiële 

afsluitingsprocessen naar een nog hoger niveau te tillen. Zowel in 

snelheid als in kwaliteit.

Regie nemen en regie houden

Met het communicatiedossier in EQili, neemt en houdt u de regie in 

de communicatie met uw Accountant.

Significante kostenbesparing 

Door eenduidige vastlegging van uw balansdossier en 

accountantsvragen heeft u directe sturing op uw meerwerkkosten.

Gemakkelijke voortgangsbewaking

EQili geeft u snel en eenvoudig inzicht in de voortgang van uw taken, 

maar ook die van uw team en uw collega’s. Nooit meer onduidelijkheid 

over de status of voortgang van een taak.

Belangrijke voordelen





Korte break



Verdieping



Reflectie 

Hoe reflecteert u op de demo van EQili?

Welke uitdagingen in het afsluitingsproces binnen uw 
werkomgeving zouden kunnen worden geadresseerd?



Aanspreekcultuur

Afsluitingscultuur

Betrokkenheid medewerkers

Competente medewerkers

Aantoonbaar betrouwbare rapportages 
Aan-

toonbaar 
betrouwbaar

Aanspreek
cultuur

Competente medewerkers

Betrokkenheid
medewerkers

Afsluitingscultuur

Kan de kwaliteit / betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging
aantoonbaar worden geborgd?

Wordt een duidelijke afsluitingskalender gehanteerd?
Wordt deze nageleefd? Wordt eenieder aangesproken op deadlines

Zijn alle medewerkers van de financiële administratie voldoende
competent voor hun rol in het afsluitingsproces

Zijn alle medewerkers van de financiële administratie betroken 
bij en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afsluiting

Staat de kwaliteit van de periode afsluiting hoog op de 
kalender van het hoger management? in 

5 Sleutels



Waarom
fast close?

73% Meer tijd voor analyses die waarde toevoegen

66% In Control zijn van de financiële functie

53% Vereisten Stakeholders

50% Snellere toegang tot informatie

50% Kostenbesparing door efficiëntere processen

34% Evolutie financiële functie tot business partner



Kosten
Tijd

(Snelheid)

Afhankelijk-
heden

Kwaliteit

(Betrouwbaarheid)

Afsluit- en

rapportage

Proces



Kosten
Tijd

(Snelheid)

Snelheids-
component

Kwaliteit

(Betrouwbaarheid)

Afsluit- en

rapportage

Proces



Geen regie op Afhankelijkheden

Systemen / Processen vs. Complexiteit

Hang naar Zekerheid

Afwezigheid Kritische Pad Analyse

Vertraging a.g.v. herstel / correcties

Taken worden niet “in één keer goed” uitgevoerd.

Er is geen grip op het tijdig aanleveren door derden.

Activiteiten die niet kritisch zijn, worden toch 
binnen de afsluiting  uitgevoerd.

De rapportage moet 100% betrouwbaar zijn.

Systemen en processen zijn niet afgestemd 
op de complexiteit van de organisatie.

Vertraging

Geen regie

Afwezigheid
Kritische Pad Analyse

Hang naar zekerheid

Systemen / Processen vs. Complexiteit

Belemmeringen 
op de
Snelheids-
component
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