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Snel mee uit de voeten

De Ter Horst Groep is een sterk groeiend bedrijf met vestigingen in Varsseveld, Goor en Veenendaal. De
kernactiviteiten van het bedrijf bestaan primair uit het inzamelen en sorteren van afval (recycling en afval)
met hoofdzakelijk eigen vervoer. De overige activiteiten omvatten speciaal transport, sloopwerkzaamheden,
grondwerken, bodem- en asbestsanering, bestratingen en aanverwante werkzaamheden en metaal- en
plaatbewerking, waaronder tevens assemblage-, constructie- en onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast
heeft de groep een onderhoudsafdeling voor het volledig in eigen beheer van het materieel. Sinds
november 2021 maakt het bedrijf gebruik van Speedbooks® Rapportagesoftware.

Efficiënt
'We zijn in november van 2021 begonnen met
Speedbooks,' vertelt Bert Kruisselbrink,
controller bij de Ter Horst Groep. 'Daarvoor
waren we op zoek naar een goed rapportage
programma dat eenvoudig en vooral foutloos
werkt. We werkten eerder in Excel, de kans op
fouten is groot waardoor je voortdurend goed
moet opletten, en dat kost tijd en is niet
efficiënt.'
'We zijn door verschillende bedrijven
benaderd, maar geen van allen konden ze een
programma bieden dat zowel een
bedrijfsmatige analyse kan maken als
jaarrekeningen opstellen. En dat laatste is voor
ons wel een voorwaarde, aangezien wij de
jaarrekeningen zelf opstellen.'

Voordelige keuze
'Bovendien waren de meeste programma's
nogal aan de prijs. De keuze is hierdoor op
Speedbooks gevallen. Met Speedbooks is het
maken van maand- en jaarrapportages relatief
eenvoudig. Wij lezen de gegevens in vanuit
Exact in Speedbooks en dan zijn de
rapportages op hoofdlijnen gereed.

Eenvoudig in gebruik
'Het blijkt achteraf dat het systeem vrij
eenvoudig in gebruik is. Onze accountmanager
Toine Reuvers van Speedbooks bracht ons in
contact met Ivo klein Holkenborg van
KroeseWevers, die ons wegwijs heeft

gemaakt in het systeem. Je moet even de tijd
nemen om te kijken hoe het werkt en om het
goed in te richten, de basis moet goed zijn en
daarna kun je er snel mee uit de voeten.'
Een kleine hobbel is er ook. 'Wij hebben te
maken met eliminaties van intercompany-
transacties, deze moeten in het financiële
softwarepakket in principe goed zijn
gedefinieerd. Zo niet dan kost dit extra tijd
voor het samenstellen van de diverse
rapportages. Dit is voor ons nog wel een
aandachtspunt, maar als dit goed ingericht is
dan is het ook grotendeels opgelost. Echter
ontbreekt het mij gewoon nog even aan tijd.'

Met Speedbooks kun je de rapportages
personaliseren. 'Dat kan inderdaad, ik zie er
zeker de meerwaarde van in, maar zover zijn
wij nog niet. Nadat wij de basis goed hebben
staan gaan we hiermee verder
uitbouwen, zodat we aan
de hand van de diverse
personalisaties de
ontwikkelingen van
het concern zijn te zien
en te volgen.'
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