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‘Met Speedbooks is het een eitje.’

Jaap Boas werkt als assistent
accountant/boekhouder, deels in loondienst
en deels als zelfstandige. Als zelfstandige
maakt hij sinds 2021 gebruik van
Speedbooks® Rapportagesoftware.

'Ik werk nu sinds eind 2017 als zelfstandige.
Eind vorig jaar kwam ik in aanraking met
Speedbooks. Dat kwam via een e-mail van
boekhoudpakket e-Boekhouden. In deze e-
mail werd ik gewezen op Speedbooks en de
voordelen ervan. Ik zat al een tijdje te
hannesen met Excel en Word en zocht naar
een efficiëntere oplossing. Speedbooks
kwam dus precies het juiste moment op mijn
pad.'

'Voor een introductie van het programma
heb ik een webinar gevolgd, maar dat was
voor mij niet allemaal even duidelijk. Er zaten
wel veel praktijkvoorbeelden in waar ik iets
mee kon. Er zijn ook veel YouTube filmpjes
met uitleg. Maar ik ben de zestig gepasseerd
en kan daar niet zo goed mee uit de voeten.
Gelukkig heeft Speedbooks een heel goede
helpdesk om mij verder te helpen.'

Dikke plus
'Ik gebruik het pakket voor het maken van de
jaarrekeningen, en bij het gebruik stuitte ik
op een paar dingen die ik als accountant
miste. Dus de helpdesk gebeld, en in eerste
instantie kreeg ik een 'nee' op mijn vraag
naar een bepaalde mogelijkheid in het
programma. Toen werd er even intern
overlegd, en later kreeg ik een telefoontje van
een andere medewerker die wat meer kon
en mocht.

Samen hebben we een uur aan de telefoon
gezeten, zijn alle mogelijkheden en
alternatieven keurig uitgelegd en kon ik
verder. Er werd gevraagd of ik nog meer
vragen had. Ja, die had ik maar dat kwam nu
even niet goed uit. Dus daar belden zij mij
later over terug. Dat verdient echt een heel
dikke plus.'

Snelheid
'Nog een groot voordeel van Speedbooks is
de snelheid waarmee je jaarrekeningen kunt
maken. Daar adverteren ze mee, en maken
dat ook echt waar. Ik kijk wel eens op een
online platform waar opdrachten worden
aangeboden. Daar zag ik iemand die vroeg
om vier jaarrekeningen, graag binnen een
week op te leveren. Dat is met Speedbooks
een eitje, als de klant het juiste
boekhoudpakket maar gebruikt. Op deze
manier kom ik dus ook makkelijker aan
nieuwe opdrachten.'

'Ik gebruik het pakket nu alleen voor
rapportages. In verband met het budget blijft
het daar voorlopig ook even bij.
Maar uitbreidingen
staan wel op
de planning, want
Speedbooks is
gewoon een heel
fijn programma.'
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