Speedbooks whitepaper – case:
Interview met Peter Haaring, manager bedrijfsvoering woonstichting De Zes Kernen uit Bernisse over
hoe hij Speedbooks ervaart.

In eerste instantie hoorden we via de accountmanager van Hofmeier
Financiële Detachering van Speedbooks. Snel daarna werden wij gebeld door
de accountmanager van Speedbooks met de vraag of wij open stonden voor
een kleine introductie van Speedbooks. Daar hebben we toen direct ja op
gezegd.
Wij zijn sinds begin vorig jaar klant van Speedbooks. Ik was al langere
tijd op zoek naar een softwarepakket waarmee ik op een eenvoudige wijze een jaarrekening en
tussentijdse rapportages kon opstellen. De huidige werkwijze was erg omslachtig en daarnaast
behoorlijk foutgevoelig. De presentatie van de mogelijkheden van Speedbooks sprak mij zodanig aan,
dat wij snel tot de aanschaf van dit pakket zijn overgegaan. In vergelijking met een andere aanbieder
vielen de implementatie- en de jaarlijkse licentiekosten erg mee.
Direct na de implementatie ben ik het standaard jaarrekeningmoel gaan ombouwen naar onze
jaarrekening. Dat was een behoorlijke klus, dat moet gezegd worden. Maar, dat is een éénmalige
actie. Met het verder uitbouwen van het model werd ik steeds enthousiaster.
In tegenstelling tot wat ik eerst het plan was, heb ik de jaarrekening over het boekjaar 2018 direct in
Speedbooks samengesteld. Het geheel ziet er nu professioneel uit.
Na het aanpassen van het standaard jaarrekeningmodel ben ik direct aan de slag gegaan met de
periodieke rapportages voor de directeur/bestuurder en de Raad van Commissarissen. Ook dat
vergde de nodige inspanning, maar het resultaat maakte deze inspanning meer dan goed. Het
opstellen van de jaarrekening en de periodieke rapportages kosten mij nu veel minder tijd dan
voorheen. Nu kan ik mij veel meer focussen op het analyseren van de tussentijdse en de jaarcijfers.
Mijn rol als controller komt daarmee veel beter tot zijn recht.
Het handigst aan Speedbooks vind ik het gebruikersgemak. Met enige kennis van Microsoft Excel
kom je al een heel eind. Alle cijfers in de financiële rapporten zijn eenvoudig tot de bron te herleiden.
Daarnaast is het rubriceren van grootboekrekeningen een klein kunstje. Heel erg handig als je
bijvoorbeeld vanwege gewijzigde regelgeving, bepaalde posten in de jaarrekening op een andere
wijze moet presenteren.
Het gemak waarmee ik nu vanuit mijn basisadministratie een jaarrekening en
managementrapportages kan maken, gun ik iedereen. Geen gepuzzel meer of aansluitingen die niet
kloppen, heerlijk! Ik kan Speedbooks dan ook bij iedereen van harte aanbevelen.

