
HLB Witlox Van den Boomen (HLB WVdB) voorziet 
ondernemers al meer dan zeventig jaar van advies op het 
gebied van accountancy en fiscale, juridische en HR-
vraagstukken. Het bedrijf maakt daarbij veel gebruik van 
data en IT. Bart Wijlaars is CIO van HLB WVdB. Hij leidt 
het 27-koppige IT-team van de organisatie. “Wij zorgen 
ervoor dat onze 650 medewerkers altijd beschikken over 
goedwerkende systemen en apps, zowel thuis als op 
onze zeven vestigingen. We hebben dus zelf flink wat 
IT-kennis in huis, maar bij specialistische trajecten waar 
specifieke kennis voor nodig is, schakelen we partners 
zoals Ctac in.”

Beheer van licenties, cloudomgeving 
en digitale werkplek
HLB Witlox Van den Boomen werkt sinds 2016 regelmatig 
samen met Ctac op diverse IT-gebieden. Denk aan 
licentiebeheer en het beheer en service van de cloud- en 

de managed desktopomgeving van HLB WVdB.  
“Wij draaien volledig in het Microsoft-ecosysteem”,  
legt Wijlaars uit. “Ctac heeft daar veel expertise voor in 
huis. En voor ons is het cruciaal dat die systemen altijd 
werken, want onze medewerkers werken daar non-stop 
mee. Ctac heeft dat volledig onder controle. Als wij het 
beheer zelf zouden doen, gaat dat ten koste van ons 
werk voor klanten. Daarnaast zouden wij het voor een  
8 doen terwijl bij Ctac hoogwaardige architecten werken 
die voor een 9,5 gaan.”

Betere rapportages over werkkapitaal
In de zomer van 2020 benaderde Wijlaars Ctac voor  
een nieuw project. “Wij waren bezig ons ERP naar de 
cloud te brengen. We wilden dat moment benutten om 
tegelijkertijd onze rapportage-omgeving te verbeteren 
zodat medewerkers beter zicht hebben op het werk-
kapitaal en de facturatiestatus van hun projecten.”

HLB WITLOX VAN DEN BOOMEN 
PROFITEERT VAN BETER INZICHT 
IN CRM-DATA DANKZIJ  
POWER BI-RAPPORTAGES 

Adviesorganisatie HLB Witlox Van den Boomen wilde 
meer inzicht in het werkkapitaal van projecten voor 
klanten. Daarom schakelde het bedrijf Ctac in om de 
versnipperde informatiebronnen samen te brengen 
in één datawarehouse in Azure. Rapportages worden 
nu compleet en begrijpelijk gepresenteerd in 
Microsoft Power BI.



Het bedrijf werkte destijds nog met standaard-
rapportages in een Microsoft Dynamics on-premise 
omgeving, Excel en een losstaand clouddashboard.  
Elk met verschillende verversingsfrequenties en 
gebruikerservaringen. Wijlaars: “Dat wilden we 
centraliseren en naar een hoger plan tillen om er  
meer informatie uit te halen.”

Gestructureerde less-is-more aanpak
Twee voorbereidende gesprekken met Ctac overtuigden 
Wijlaars en zijn team van de juiste aanpak. “We waren 
gecharmeerd van de gestructureerde aanpak die Ctac 
voorstelde. Je merkt dat hun experts veel ervaring 
hebben met het opzetten van financiële datawarehouses. 
De grote valkuil is namelijk dat je eindigt met superveel 
informatie waar niemand nog wijs uit kan. Ctac was zich 
daar bewust van en voorkwam dat met structuur en door 
duidelijke keuzes te maken. We spraken bovendien af dat 
wij zouden meekijken tijdens het traject. Zo leerden we 
zelf met de nieuwe rapportage-omgeving te werken.”

Samen stelden Ctac en HLB Witlox Van den Boomen een 
nieuw datamodel op. Daarnaast brachten ze data uit 
verschillende databronnen samen in een datawarehouse 
in Azure, waaronder data uit het Microsoft Dynamics 
CRM in de cloud. Na verwerking en normalisering met 
het nieuwe datamodel wordt de data voortaan 
gepresenteerd en gevisualiseerd in nieuwe rapportages 
in Microsoft Power BI.

Weten hoe het ervoor staat en zelf 
op onderzoek uit
“We konden voorheen maar beperkt spelen met de 
data”, vertelt Wijlaars. “Dat kwam doordat data 
onoverzichtelijker en moeilijker te doorgronden was.  
Nu is de die gestandaardiseerd, uniform en begrijpelijk 
gepresenteerd. We kunnen makkelijker zelf tot inzichten 
komen doordat de rapporten interactiever zijn. Naast de 
standaardrapporten, duik je eenvoudig zelf dieper in de 
data om je vermoedens te toetsen.”

Inmiddels is het sturen op data intrinsiek onderdeel  
van de werkprocessen van de consultants geworden. 
Wijlaars: “Je moet altijd weten hoe je projecten ervoor 
staan qua budgetten en uren. Zo ben je immers nauwer 
betrokken en werk je zo efficiënt mogelijk. Je voorkomt 
bijvoorbeeld dat je extra uren maakt en daarover in 
gesprek moet met je opdrachtgever. Dat geldt voor 
vrijwel alle medewerkers. Er zijn wel 400 mensen 
afhankelijk van de nieuwe rapportages!”

Leren tijdens het project
Ctac nam medewerkers van HLB Witlox Van den Boomen 
mee in het traject zodat ze kennis over Power BI 
opdeden en na afloop zelf rapportages konden maken. 
“We hebben het echt samengedaan”, vertelt Wijlaars. 
“Door tegenslagen in de technische uitvoering hebben 
we wel wat meer moeten doen dan we oorspronkelijk 
wilden. Maar ons eigen werk is dan ook nauw verwant 
aan dit project. Mijn team weet nu hoe de rapportage-
omgeving in elkaar steekt. Sinds de oplevering zijn we 
dus volledig zelf in controle.”

“Ctac heeft ons van begin af aan erg goed geholpen. 
Met name in het voortraject en het functionele ontwerp. 
Daarbij hadden ze veel aandacht voor een goede 
gebruikersbeleving en het overzichtelijk presenteren en 
kiezen van de juiste informatie. Daardoor zijn de 
rapportages behapbaar en zeer bruikbaar voor onze 
diverse gebruikers.”
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