
Beleggersupdate Speedbooks Software BV  
Heerenveen, 17 november 2020 

 

Speedbooks Software BV heeft zich per 13 november 2020 versterkt met een nieuwe aandeelhouder, 

Lauran Spitters. De bestaande aandeelhouders hebben 10% van hun aandelen aan hem verkocht. De 

kennis en ervaring die Lauran eerder heeft opgedaan in de softwarebranche (zie onderstaande 

biografie) versterkt Speedbooks om haar ambities en de gestelde doelen te behalen. 

Lauran is in 1969 geboren in Brabant, waar hij na de HAVO het VWO heeft afgerond. Vanwege zijn 
interesses in computers en bedrijfskunde heeft hij daarna Bestuurlijke Informatica gestudeerd in 
Amsterdam. Lauran heeft een vrouw en 5 kinderen en woont sinds 2005 in het mooie Friese Heeg. 
 
Na zijn studie ging Lauran in dienst bij IT detacheerder Pecoma, de sponsor volleybalclub US, waar 
Lauran 10 jaar op landelijk niveau heeft gespeeld. In 3 jaar tijd heeft Lauran met een hecht 
projectteam verschillende opdrachten gedaan bij een grote Telecommaatschappij en werd onderdeel 
van het managementteam. 
 
In 1998 richtte Lauran tezamen met 8 zakenpartners het bedrijf “Hot ITem” op. Hot ITem is een 
projectenbedrijf dat zich richt op de prestatieverbetering van grote ondernemingen in Nederland. 
Daarbij wordt bedrijfskundig advies en verandermanagement gecombineerd met de technische 
vaardigheden om onder andere dashboards en rapportages te ontwikkelen.  
 
Lauran was vanaf de oprichting tot aan zijn vertrek eind 2019, financieel verantwoordelijk voor Hot 
ITem. Het bedrijf groeide naar 250 medewerkers met een omzet van 30 miljoen euro. In die periode 
was Lauran ook actief bij vele grote klanten als sparringspartner van CFO’s en directies, om te 
bedenken hoe de operationele besturing kon worden verbeterd, in combinatie met de financiële 
besturing. Sinds hij eind 2019 in zeer goede harmonie is uitgestapt uit Hot ITem, is hij actief als 
private investeerder en coacht hij diverse ondernemers. 
 
In 2020 kwam Lauran in contact met Speedbooks. Al bij de eerste kennismaking bleek dat de directie 

van Speedbooks en Lauran dezelfde visie delen op de markt, de kracht van Speebooks als product en 

de enorme potentie van Speedbooks online. Na enkele gesprekken heeft Lauran besloten een 

minderheidsbelang te verwerven in Speedbooks en met zijn kennis en ervaring bij te dragen aan een 

gezonde doorgroei van Speedbooks. 

 

 


