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TOEKOMSTVISIE

Sven: “wij willen gezien worden als een volledig 

IT-businesspartner. Hierbij hoort ook de rebranding 

die wij onlangs doorgevoerd hebben, een nieuwe vi-

sie waarin de ‘Aces 8’ centraal staat. Dit zijn acht vas-

te, doorlopende punten die samen zorgen voor een 

continue loop van vooruitgang. We richten ons hier-

bij op organisaties met 100+ werkplekken, waar wij 

de gehele werkplekinrichting oppakken met alles wat 

daarbij komt kijken.” 

Om deze groei te kunnen bereiken staat het verder 

professionaliseren van projectmanagement centraal. 

Groei, co-creatie & ownership zijn hierbij belangrijke 

elementen. Aces Direct is geen top-down organisatie, 

maar een plek waar gelijkwaardigheid hoog in het 

vaandel staat als het gaat om inbreng. Zij zijn dan ook 

gevestigd in een pand dat is ingericht is als dorps-

structuur ‘The Village’. Dit biedt een kapstok voor 

medewerkers om mee te denken in ontwikkelingen 

en verbeteringen. Zo zijn er burgemeesters, die geko-

zen en gewaardeerd worden, er is een OR (‘gemeen-

teraad’ :-)), er zijn key-user overleggen en er worden 

werkgroepen ingericht om samen grote beslissingen 

te nemen, zoals kortgeleden een nieuw CRM-systeem 

(Customer Relationship Management), waarbij BCE 

ook betrokken was.

#DE GROTE-IT-VRAAG 
Hoe krijgen wij de IT-resources aligned 
met de business doelstellingen?
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DE OPLOSSING

Sven: “om IT voor de business te laten werken, zijn we 
begonnen met ons eigen IT-landschap onder de loep 
te nemen. Hoe zit het met de beheersbaarheid, on-
derhoud en veiligheid? Hoe richten we de workflow 
in? Daarnaast was al duidelijk dat er op redelijk korte 
termijn een ander CRM-systeem zou moeten komen, 
een grote ‘ader’ binnen de organisatie. Al met al een 
vrij chaotisch plaatje met een hoop vragen. Daarbij 
konden we wel wat hulp bij gebruiken.”

Na een kennismakingsgesprek tussen Eric van der 
Wolk (partner, BCE) en Sven van Boxtel (algemeen 

directeur), is BCE van start gegaan met een inventa-
risatie van het IT-landschap. Het rapport van Marc 
Konings (associé, BCE) en Eric van der Wolk dat hier 
uitkwam bood een mooi inzicht en duidelijke kansen. 
Sven: “Zo’n kritisch rapport doet altijd een beetje pijn, 
maar dat is natuurlijk juist goed. We willen graag sa-
menwerken met een partij die de vinger op de zere 
plek kan leggen en ons positief kritisch vertelt waar 
verbeterpunten en kansen liggen. Dat kan BCE als 
geen ander.” 

En de conclusie? De structuur van de besluitvorming 
mist een heldere ‘wanneer-hoe-wat’, waardoor er las-
tiger procesmatig gekeken kan worden naar de door-
loop en toetsing van besluiten. Dat kan beter!

DE GROTE IT-VRAAG

‘Hoe krijgen wij de IT-resources aligned met de busi-

nessdoelstellingen?’ Om de groeidoelstellingen te be-

halen is het van belang eerst te kijken naar de doel-

stellingen en bijbehorende processen, om vervolgens 

te bepalen hoe IT hier het beste in kan ondersteunen. 

Daarna wordt gekeken welke software en/of tools 

hierbij passen.

UITVOERING EN AANPAK

Om de structuur van besluitvorming te borgen is er 

een Portfoliomanagement team in het leven geroe-

pen. Een team met een heldere overlegstructuur die 

op basis van business cases besluiten neemt. Arvid 

van der Bruggen (consultant, BCE) en Marc Konings 

(associé, BCE) hebben de uitvoering & begeleiding 

hiervan opgepakt. Met deze oplossing is IT vanzelf 

ondersteunend aan de business doelstellingen. En 

medewerkers pakken automatisch meer ownership!

Daarnaast is er gekozen voor een nieuw CRM-sys-

teem (Customer Relationship Management), die be-

ter aansluit op de nieuwe richtlijnen en groeiwensen. 

Robbert Meereboer (consultant, BCE) heeft kritisch 

meegelezen met de offerte van de implementatie-

partij, ook heeft hij de implementatie begeleid als 

projectleider. In de offerte zijn een aantal punten die 

ruimte lieten voor interpretatie geherformuleerd.  

Daarnaast is er van tevoren getest of een bepaald on-

derdeel ook echt zou gaan werken. Sven: “zonder de 

hulp van Robbert hadden we zeker voor een aantal 

onhandigheden gestaan gedurende de migratie. Het 

is heel goed geweest dat hij zo scherp heeft meegele-

zen en bijgestuurd.” Inmiddels staat er een CRM met 

meer inzicht waar iedereen heel tevreden mee is. 

Sven: “Het rapport van BCE was helder en 
kritisch. Precies waar wij op dat moment 
behoefte aan hadden. We hebben hier 
veel aan gehad en pakken het er regel-
matig nog even bij om keuzes te maken.”

Sven: “BCE heeft bijgedragen aan het in-
richten van een nieuwe besluitvormings-
structuur, waardoor IT ondersteunend is 
aan de business en er meer ownership 
ontstaat.”

Sven: “Zonder de scherpte en aanpak van 
Robbert (consultant, BCE) was de migratie 
gegarandeerd een stuk stroever gelopen.”

OVER SVEN VAN BOXTEL
Sven is inmiddels 16 jaar bij Aces Direct aan de slag en 
sinds 2017 Algemeen Directeur. Hij is begonnen als 
productmanager en heeft vervolgens de rollen marke-
ting & commercieel manager mogen bekleden. Hij kent 
de organisatie door en door. En leidt deze met veel ziel 
en zaligheid. Met de visie: groei, co-creatie & ownership 
profileren zij zich als een volwaardige IT-businesspart-
ner waar mensen de ruimte krijgen om te groeien.

OVER ACES DIRECT
Aces Direct is een IT-businesspartner die organisaties 
hoogwaardige IT-oplossingen, IT-producten en IT-dien-
sten biedt. Zij doen dit voor heel verschillende branches 
van logistiek, overheid tot industrie en resellers. Zij 
bestaan inmiddels 22 jaar en zijn met een club van 80 
mensen gevestigd in Tilburg. 



CONCRETE RESULTATEN 

• Business case voor het gehele project

• Businessvoordelen van het nieuwe CRM:

 » Verbeterd zicht op klantreis door inzicht in salesfunnel, van suspect tot klant

 » Verlaagde operationele kosten door efficiëntere werkwijze en verlaging van licentiekosten 

 » Verbeterd inzicht in klantbeeld door geoptimaliseerde klant hiërarchie wat zal leiden tot hogere successcores

 » Geoptimaliseerde monitoring en sturing van salesprocessen door rapportages en dashboard in BI-tool zal 

    bijdragen aan continu verbetering

• Vervanging van Salesforce CRM voor Dynamics 365 Sales

• Integratie tussen applicaties tot stand gebracht 

• Uitgevoerd communicatie- & trainingsplan voor 80 gebruikers

SAMENWERKING

Sven: “het fijne aan de samenwerking met BCE is dat 

zij ons echt vertellen waar het op staat. Positief kri-

tisch. Ze hebben een ondernemersmentaliteit, hou-

den een menselijke maat aan en er wordt naar het 

hele plaatje gekeken voordat zij met een oplossing 

komen. De hands-on mentaliteit van BCE past bij 

onze drive. Het leuke is dat BCE een vaste partner is 

van ons voor hun werkplekinrichting.”

Sven: “Tussen BCE en Aces Direct is er veel 
vertrouwen. Wij hebben een drive om 
verder te komen en een partij als BCE sluit 
goed bij ons aan, omdat zij deze drive de-
len en kritisch durven te zijn. Maar wel al-
tijd met een positieve intentie.”
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