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Eddy Libbenga van MRW 

Accountants & Adviseurs is één van 

de vele tevreden gebruikers. “Wij 

zijn een stabiel, degelijk kantoor in 

het Friese,” zegt Libbenga. MRW 

heeft vestigingen in Sneek, Wolvega 

en Gorredijk en telt circa vijftig 

medewerkers. “MRW zet vol in op 

automatisering, omdat we daardoor 

meer tijd overhouden voor onze 

klanten. Meedenken, ongevraagd 

advies op tafel leggen, daar kun je je 

mee onderscheiden.”

ACTUELE INFORMATIE

De rapportagesoftware van 

Speedbooks past daar perfect 

bij. Libbenga: “Ondernemers 

hebben meer behoefte aan actuele 

informatie, met behulp van de 

rapportagesoftware van Speedbooks 

kunnen we aan die vraag voldoen.  

Zo hebben wij talloze klanten waar 

we elk kwartaal een volledig overzicht 

neerleggen. De ondernemer kan 

vervolgens in één oogopslag zien en 

vergelijken waar het goed gaat of juist 

minder goed. En het mooie is dat we 

hiermee aan het eind van het jaar al 

90 procent van de jaarcijfers klaar 

hebben.”

“Daarnaast is de rapportagesoftware 

van Speedbooks heel flexibel, 

waardoor je het goed op elke 

individuele klant kunt afstemmen. 

Dat is ook wat de klant zoekt. Met 

één druk op de knop kunnen wij elke 

klant laten zien hoe hij ervoor staat. 

Terugkijken is leuk, maar vooruitkijken 

wordt steeds belangrijker. Met behulp 

van Speedbooks kunnen we daar 

prima op inspelen.”

AMBITIE

Het klinkt Lume Paulusma als muziek 

in de oren. “Dit is precies wat we 

met Speedbooks willen: cijfers snel 

inzichtelijk maken, met behulp van 

mooie grafische overzichten. Nu 

gebeurt dat nog vaak offline, maar 

we richten ons in de toekomst 

steeds meer op online.” Paulusma 

maakt ook zelf gebruik van de 

rapportagesoftware van Speedbooks. 

“Het is snel en gemakkelijk en binnen 

een paar seconden kan ik zien hoe 

ik ervoor sta. Dat is de kracht van dit 

product. Bovendien is het flexibel, 

waardoor je een rapport kunt maken 

dat volledig is afgestemd op de 

wensen van de klant.”

Speedbooks heeft ambitie. “Klopt,  

we willen groeien, zowel in 

Nederland als daarbuiten. We gaan 

onze software verder ontwikkelen, 

zodat de accountant meer tijd krijgt 

voor wat écht belangrijk is. En dat is 

adviseren.”

www.speedbooks.com

Dat Speedbooks is gespecialiseerd in rapportagesoftware, 

is op zich niet bijzonder. Dat het gemakkelijk, snel en 

goedkoop is, maakt het echter wel interessant voor vele 

accountants- en administratiekantoren. Niet voor niets is 

Speedbooks bezig in rap tempo de Nederlandse markt te 

veroveren. Als het aan CEO Lume Paulusma ligt blijft het 

daar niet bij. Daarover later meer. 

Financieel inzicht is de 
basis voor goed advies
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...maar uw klanten wel
U doorgrondt in no-time spread-
sheets. Benchmarkt cijfers, past kpi’s 
toe en rekent meerjarenplannen door. 
Allemaal gesneden koek voor u als 
specialist. De echte uitdaging komt 
pas daarna: hoe legt u alles helder uit 
aan uw klant? Want de meeste van 

uw klanten hebben al moeite met het 
doorgronden van hun eigen cijfers. 
En vinden het lastig om uw adviezen 
te interpreteren. Laat staan te begrij-
pen en ernaar te handelen. Wat uw 
klanten nodig hebben, is gevoel bij 
de cijfers. Dat verdienen ze.  

Speedbooks vertaalt uw vakkennis 
naar inzicht voor de klant. En we 
hoeven u vast niet te vertellen hoe 
belangrijk een tevreden klant is.

Gratis demo op Speedbooks.com Gevoel bij de cijfers.
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