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Tien jaar vol 
succesvolle 
transformaties

ALEXANDRA JANKOVICH EN TOM VOSKES

SINDS 2010 LEIDT SPARKOPTIMUS DE DIGITALE TRANSFORMATIE VAN ORGANISATIES IN GOEDE BANEN. DE GROTE KRACHT IS DE 
VERTALING VAN EEN VISIE OP DE TOEKOMST NAAR DE PRAKTIJK VAN COMPLEXE ORGANISATIES DIE VAAK IN MEERDERE LANDEN  
ACTIEF ZIJN. MEDEWERKERS VAN DE KLANT ZIJN ALTIJD VANAF HET BEGIN BETROKKEN BIJ DE UITVOERING.

SPARKOPTIMUS
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“K
lanten willen altijd betere 
service en een betere ver-
houding tussen prijs en 
kwaliteit. Dan willen ze bij 

voorkeur ook nog dat het goed is voor hun 
welzijn en voor het milieu. Als je digitale tech-
nologie goed inzet, kun je dat beter realise-
ren”, stelt managing partner Alexandra 
Jankovich. In 2010 richtte ze samen met Tom 
Voskes, ook managing partner, SparkOptimus 
op om bedrijven te ondersteunen die de 
omslag naar digitaal willen maken. 
Tien jaar later telt het adviesbureau meer dan 
honderd consultants die over de hele wereld 
werken: zo’n driekwart van de opdrachten 
komt van buiten Nederland. “We hebben vorig 
jaar in vijfentwintig landen op vijf continenten 
werk gedaan”, typeert Voskes de internatio-
nale spanwijdte. Naast de thuisbasis in 
Amsterdam heeft SparkOptimus kantoren in 
Londen, Düsseldorf en Zürich. In essentie is 
het werk hetzelfde als in de begintijd: bedrij-
ven helpen bij de transformatie naar het digi-
tale tijdperk. 

Een verschil is dat de urgentie om te verande-
ren nu voelbaar is bij businessleiders in andere 
industrieën, vertelt Voskes. “We zijn gestart 
met de voorlopers van de digitale disruptie, 
zoals Bol.com, en benutten de kennis en erva-
ring die we daar hebben opgedaan nu bij de 
transformatie in meer traditionele indus-
trieën.”
“Het gaat om de urgentie die bedrijven in de 
markt voelen”, vult Jankovich aan. “Als nieuwe 
toetreders zorgen voor disruptie in een indus-
trietak, moeten bestaande bedrijven reageren. 
Echte leiders gaan dan acteren en ontwikkelen 
een visie voor de langere termijn om hun  
organisatie duurzaam te transformeren.” 
Het accent in transformaties is verschoven  
van mobiel internet en e-commerce naar data, 
signaleert Voskes. De komende jaren krijgt 
kunstmatige intelligentie een grotere rol,  
verwacht hij.

VERTAALSLAG
“De businessleiders waarmee SparkOptimus 
samenwerkt hebben de visie en een basisidee 
van wat ze willen doen met hun bedrijf”, gaat 
Jankovich verder. “De grote vraag is hoe ze  
dat idee kunnen realiseren in een complexe 
organisatie die actief is in soms wel zeventig 
landen, met tienduizenden medewerkers en 
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precies dit onderwerp.” Onder meer Action, 
Adecco, Heineken en Henkel zijn klant. 

DIENEND LEIDERSCHAP
Bij alle projecten betrekt SparkOptimus mede-
werkers van de klant vanaf het begin bij de  
feitelijke uitvoering van de transformatie, legt 
Voskes uit. “De inzet van onze mensen is 
bedoeld om vaardigheden op te bouwen in  
de organisatie van de klant. Het is dus een 
investering in eigen mensen in plaats van in  
de consultant. Bij veel andere bureaus is dat 
anders: daar doen consultants het werk dat 
eigen mensen zouden moeten doen. Dat kan 
tijdelijk een versnelling geven, maar creëert 
ook afhankelijkheid.”

Afhankelijkheid wil SparkOptimus voorkomen. 
Jankovich en Voskes zijn ervan overtuigd dat 
organisaties de kritische competenties van de 
toekomst zelf in huis moeten hebben. Alleen 
zo kunnen zij als continu lerende organisatie 
snel en doeltreffend inspelen op veranderin-
gen, aldus Voskes. Een andere kritische succes-
factor zijn data. “Ook die moeten organisaties 
zelf in huis hebben”, zegt Jankovich. “Een con-
tinu lerende organisatie moet voortdurend 
kunnen testen in de markt op zoek naar verbe-

landenmanagers die verantwoordelijk zijn 
voor de lokale winst-en-verliesrekening.  
Daar zit de echte moeilijkheid voor bedrijven, 
zo hebben we de afgelopen tien jaar gezien.”

Juist in die vertaalslag van idee naar de prak-
tijk heeft SparkOptimus zich de afgelopen tien 
jaar gespecialiseerd, vervolgt ze. “Wij kunnen 
in complexe, internationale organisaties zaken 
heel concreet maken, prioriteiten stellen,  
zorgen voor daadwerkelijke uitvoer zonder  
de impact uit het oog te verliezen. Wat doet 
het met de net promoter score bij klanten,  
wat gebeurt er met de omzet, hoe zit het met 
de kosten?” 
Voskes: “We doen jaarlijks 160 projecten op 

‘Wij zorgen  
dat klanten de  
kritische vaar- 
digheden voor  
de toekomst zelf 
in huis hebben’

teringen. Daarvoor heb je data dichtbij nodig.” 
Bij steeds meer projecten ligt de focus op 
datastrategie en data-implemen- 
tatie. “Hiervoor hebben we data-experts van 
wereldklasse in huis.”

De aanpak van SparkOptimus draagt bij aan 
acceptatie van veranderingen, weet Jankovich. 
“Wij werken met eigen mensen uit wat er 
moet gebeuren. Als wij een proof of success 
doen, is dat ook altijd met mensen van de 
organisatie zelf. We geven hen het voortouw. 
Dat zorgt voor veel enthousiasme, ook al vin-
den mensen het eigenlijk altijd ongemakkelijk 
als ze nieuwe dingen moeten doen.” 
Ze prijst zich gelukkig met de collega’s bij 
SparkOptimus. “Onze talenten hebben stuk 
voor stuk een geweldige achtergrond en zijn in 
staat om vanuit dienend leiderschap de men-
sen bij onze klanten echt te helpen.”


