
‘Ik vind dat ik een onnodige omweg heb 
gemaakt om te komen waar ik nu ben’

Johan Leupen 
Amsterdam

Tom Voskes (40) is in 2010 een advies
bureau van oudMcKinseyanen begon
nen om het anders te doen dan hun 
voormalige broodheer. Na jarenlang het 
klassieke consultantsvak te hebben uit
gevoerd, van kosten snijden en keihard 
werken, richt zijn SparkOptimus zich al
leen op groei via internet en een gezonde 
balans tussen werken en leven. ‘Ik werk 
geen nodeloze uren meer’, zegt hij in een 
gesprek op zijn kantoor.

Deze aanpak was een bewuste keuze 
om ook de ‘generatie y’ aan te trekken. 
Dat zijn de mensen — geboren in de 
jaren tachtig en negentig — die volgens 
onderzoeken meer bezinning willen en 
bij voorkeur alleen werken omdat ze het 
leuk vinden. Tegelijkertijd blijft Spark 
Optimus concurreren met de McKinseys 
van deze wereld. Ook bij de generatie y 
is McKinsey nog steeds een goede leer
school en geeft het status. Zijn mede
werker Marijke van Ark (26) koos deson
danks voor het bedrijf waarbij ze op haar 
26ste teams aanstuurt en tegelijk om zes 
uur in de sportschool kan staan.

V Uw baas heeft zijn strepen verdiend 
bij een van de grootste consultants. Zelf 
nooit gedacht dat dit de manier is om het 
te doen?
vA: ‘Ik zie anderen dat wel doen. En ik zie 
in mijn generatie ook nog niet echt dat 
er meer wordt gekozen voor iets anders, 
de nietklassieke weg. Ik word ook altijd 
nog raar aangekeken dat ik niet voor 
een corporate kies. Soms wordt er wel 
gezegd: wat goed dat je die keuze hebt 
gemaakt. Ik wou dat ík dat kon. Maar het 
corporategevoel trekt mij niet. Hier is het 
het kleine ondernemende wat mij trekt. 
Ik zag mezelf echt niet bij een oliebedrijf 
een rapport afleveren.’

V Bij McKinsey trek je toch de hele 
 wereld over? Dat is niet alleen maar stof-
fig en saai.
V: ‘Zij zit twee dagen per week in 
 Londen.’
vA: ‘Dat idee heb ik ook niet. Mijn vrien
dinnen zijn ook allemaal wild van hun 
traineeklasje, maar dan denk ik: hoe 
leuk is het nou echt? Wij gaan elk jaar 
op wintersport, we doen allemaal leuke 
 dingen met elkaar.’

V U pakt het nu anders aan. Hoe kijkt u 
terug op het gelopen carrièrepad?
V: ‘Wat ik niet leuk vond uit mijn eer
dere loopbaan is het harde. Daar werd 
geaccepteerd dat je in de eerste tien jaar 
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veel te hard moest werken, ook tot het 
niveau waarbij het eigenlijk onproduc
tief is. Dan was je te moe om te denken 
aan wat je de volgende dag moest doen. 
En we deden ook saai werk of nodeloze 
iteraties. We bleven zitten totdat de baas 
weg was. Alexandra Jankovich, met wie 
ik dit bureau heb opgezet, en ik zeiden: 
dat willen we niet. Daarmee trek je niet 
het beste talent aan. Ondernemende 
 mensen gaan niet nodeloos afzien.’

V Er zitten ook grenzen aan. Iemand 
moet toch 10.000 ‘vlieguren’ maken om 
ergens echt goed in te worden?
V: ‘Daar geloof ik helemaal niet in. In 
10.000 vlieguren zit heel veel nodeloze 
herhaling. Daar leer je helemaal niet van. 
Als je mensen heel veel verschillende si
tuaties voorschotelt en de rust en de tijd 
geeft om over dingen na te denken, dan 
leren ze vanzelf. Vergeet niet, cliënten 
hebben ook een normaal leven. Dus die 
gaan om zes uur naar huis. Het bevordert 
de integratie niet als jij in een grijs pak 
tot elf uur doorwerkt. Het werkt beter als 
je om zes uur samen naar de sportschool 
gaat.’

V Herkent u dat, qua werkdruk?
vA: ‘Ja. Ik heb altijd een beeld gehad over 
hoe het bij andere bureaus zou zijn. En 
ik heb ook vrienden in de wereld van 
fusies en overnames. Dat is helemaal een 
gekkenhuis. Maar ik heb ervoor gekozen 
niet van die belachelijke uren te maken. 
Af en toe heb je een uitschieter, bij een 
deadline. Maar als ik om zes uur in de 

sportschool wil staan, dan kan dat. Het 
is meer wát je doet dan wannéér je iets 
doet. Als je maar zorgt dat je het op tijd 
af hebt.’

V Is het echt zo simpel?
V: ‘Generatie y is enorm met zijn of haar 
ontwikkeling bezig. Ze zijn veel minder 
dan vroeger geïnteresseerd in status, op 
een paar vriendinnen van Marijke na 
dan. Het is veel minder een tienjaren
plan en meer een tweejarenplan. Het 
draait meer om bevlogenheid, leuk werk 
hebben en je eigen ontwikkeling maxi
maal stimuleren. Wel stellen ze hogere 
eisen aan de transparantie van besluit
vorming. Jongere werknemers accepte
ren het niet meer dat je zegt: gaan jullie 
maar gewoon je werk doen en wij regelen 
het wel.’
vA: ‘We willen natuurlijk weten waar de 
partners mee bezig zijn en ook hoe de 
andere teams het doen. Want wij zitten 
de hele week bij de cliënt.’
V: ‘Dat is anders dan hoe ik het mee
maakte. Het management van con
sultants is toch vrij gesloten. De eerste 
zoveel jaar van je carrière had je daar 
niets over te zeggen. Je moest gewoon 
meedoen met de rest.’

V  McKinsey lijkt nog niet veel moeite te 
hebben de beste mensen binnen te blij-
ven halen.
V: ‘Nee, maar ik denk wel dat het verdien
model van traditionele consultants op 
zijn retour is, zeker in NoordwestEuro
pa. 80% tot 90% van de business komt 

Het FD voert duogesprekken met 
de generatie y — geboren tussen 
ruwweg 1980 en 2000 — en haar 
mentoren. Het doel is erachter 
te komen waar de verschillen en 
overeen komsten zitten.
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uit het managen van neergaande oude 
industrieën: telecom, bankieren, olie
bedrijven. Dat advieswerk zal natuurlijk 
wel blijven bestaan, maar het wordt een 
kleiner stuk van de taart. Het is controle 
houden in een statische omgeving. Je 
voedt je mensen niet op om verandering 
te omarmen.’

‘Consultants zullen moeten leren veel 
meer een collaboratieve omgeving te la
ten ontstaan, in plaats van militaire con
trole te willen houden. Dat geldt zowel 
voor de klant als voor de eigen werkne
mers. Tegelijkertijd moet ik bekennen: 
ik noem mijn carrièrepad een omweg, 
maar ik had destijds waarschijnlijk niet 
anders gekund.’

V Betalen jullie hier anders?
V: ‘Mensen kunnen bij ons als ze twee 
jaar in dienst zijn participeren in het 
bedrijf. Dat compenseert voor het feit dat 
de beloning minder snel stijgt, nadat ze 
als pas afgestudeerden een vergelijkbaar 
salaris hebben gekregen met dat bij de 
grote consultants.’
vA: ‘Het participeren kwam toen ik twee 
jaar geleden begon nog niet ter sprake. 
Dat mag ik hopelijk snel gaan doen. Dat 
is zeker iets aantrekkelijks.’

V Zou u met haar willen ruilen?
V: ‘Ja. Ik vind dat ik een onnodige omweg 
heb gemaakt.’

V Wat zou u veranderen als u de baas 
was?
vA: ‘Ik zou op het gebied van transparan
tie meer doen.’
V: ‘Die transparantie kwam laatst als 
feedback van het hele kantoor. Wij 
 waren ons daarvan niet bewust. Maar 
de transparantie die we hadden, is niet 
meer voldoende voor deze generatie. Die 
generatie accepteert het niet meer dat 
je zegt: gaan jullie maar gewoon je werk 
doen en wij regelen het wel.’  
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