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Exact onderscheidt InControl als Snelstgroeiende Exact Partner 2006 
 
SNEEK, 20 februari 2006 - InControl Business Solutions is door Exact benoemd 
als Snelstgroeiende Partner van het jaar 2006. Het succes van dit bedrijf is te 
danken aan een duidelijke focus op de verkoop en dienstverlening rondom de 
producten van Exact in combinatie met een brede bedrijfskundige kennis, aldus 
het juryrapport.  
 
De uitreiking van de onderscheiding vond 15 februari plaats tijdens het jaarlijkse Partner 
van het Jaar Awards Gala in Utrecht. Door middel van dit evenement onderstreept Exact 
het belang van een goede relatie met zijn partners. 
 
InControl werd opgericht in 2003 en is gevestigd in Sneek en Stadskanaal. Vennoten zijn 
Wim Havenstein (39) en Harro Prins (38). Beide ondernemers hebben een 
bedrijfskundige achtergrond. Prins werkte eerder als controller en consultant, Havenstein 
als interim- en projectmanager. Het bedrijf telt inmiddels vijf vaste medewerkers en 150 
klanten: kleine en middelgrote bedrijven in o.a. de sectoren productie, groothandel, 
bouw, logistiek en zakelijke dienstverlening. Het bedrijf richt zich vooral op Noord-
Nederland. 
 
Opvallend aan de dienstverlening van InControl is de garantie die klanten krijgen op het 
rendement van hun ICT-investering. “Automatisering moet onze klanten geld opleveren”, 
redeneert Havenstein. “Wij bereiken dat door productiviteitsverbetering of 
kostenverlaging na te streven, samen met de klant. De automatisering is daarbij een 
hulpmiddel.”  
 
InControl gebruikt software en tools van Exact om klantspecifieke bedrijfsautomatisering 
te ontwikkelen. Daarbij wordt het primaire proces van de klant onder handen genomen. 
“Wij maken zaken inzichtelijk waarover de klant voorheen geen overzicht had. Het 
mooiste is om alle relevante informatie integraal en centraal vast te leggen, zodat je 
overal toegang hebt tot alle informatie over een bepaalde klant, een bestelling of een 
project.”  
 
Uit de afgelopen jaren zijn talloze voorbeelden bekend van hoe met slimme oplossingen 
aansprekende resultaten zijn bereikt. Zo is bij een aantal klanten de documentenstroom 
georganiseerd door alle binnenkomende documenten te scannen en op beeldscherm 
beschikbaar te maken. Daarmee is de interne papierstroom enorm gereduceerd en alles 
weer perfect vindbaar. Bij een constructiebedrijf worden de leverdata van componenten 
door “de computer” in de gaten gehouden, waardoor de productie niet komt stil te liggen 
omdat er geen voorraad is. Wie aan de praat raakt met beide heren, hoort al gauw 
tientallen inspirerende cases de revue passeren.  
 
Ondanks de snelle groei van InControl, blijven de ondernemers Prins en Havenstein ook 
zelf “in control”. Dat wil zeggen dat de klant een optimale service en ondersteuning 
geniet. “De klanten schenken ons hun vertrouwen. Dat zullen we niet beschamen.”  
 
Meer informatie over InControl kunt u vinden op http://incontrol.nu.
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