
Totus Consultancy is gespecialiseerd in bedrijfsoptimalisatie. Hoewel dat allesbehalve sexy klinkt, 

doet Jordi Zwart niets liever. De kneepjes van het vak leerde hij bij de talloze multinationals waar-

voor hij werkte. Als managementconsultant, businesscoach en mediator begeleidt hij nu start-ups 

en scale-ups met het opzetten en opschalen van hun onderneming.

Zo’n 14 jaar werkte Jordi Zwart voor 

multinationals als KPN en Asuri-

on in Londen. Daar specialiseerde 

hij zich in het optimaliseren van  

processen en het besturen van part-

nerships. Ook behaalde hij zijn Lean 

Six Sigma Black Belt. Nu helpt hij 

ondernemers een sterk fundament 

voor hun bedrijf te creëren. Zodat zij 

zich volledig kunnen focussen op dat 

wat leuk is, namelijk: ondernemen. 

P R O C E S O P D E R I T
Als managementconsultant en busi-

nesscoach begeleidt en coacht Jor-

di startende ondernemers bij het 

opzetten van hun bedrijf. Want de 

fundering van je bedrijf kun je het 

best meteen stevig leggen. Hoe je 

dat doet? Met een onderscheiden-

de strategie en een strak opgezette 

operatie. Maar ook ondernemers die 

hun bedrijf willen laten groeien ko-

men bij Totus Consultancy – de zo-

genaamde scale-ups. Die helpt Jordi 

door te ontrafelen welke processen 

van het spoor af zijn geraakt. Vervol-

gens bekijkt hij hoe je ze weer op de 

rit krijgt, maar bovenal houdt.

O P E R AT I O N A L E X C E L L E N C E
Met zijn missie Excellence4Everyo-

ne maakt Jordi best in class-technie-

ken schaalbaar. Zodat ook kleinere 

ondernemers aan de slag kunnen 

met onder andere Lean Six Sigma en 

Agile. ‘Met Operational Excellence 

heb je echt een streepje voor,’ bena-

drukt Jordi. ‘Als de basis op orde is, 

kun je op alle fronten sneller scha-

kelen. En dan ook nog tegen lagere 

kosten. Dat begint al bij het contract 

en de governance-structuur. Het is 

de enige duurzame manier om door 

te kunnen blijven groeien. Doe je dat 

niet, dan krijg je er later spijt van.’

B E M I D D E L I N G
In 2018 is Jordi toegetreden tot het 

MfN-register, met als specialisatie 

corporate mediation. Zijn focus ligt 

op het doen van aanbestedingen 

en het adviseren van bedrijven en 

overheden bij het opstellen van het 

contract. Spelen er nu al zaken met 

gevolgen voor de continuïteit, dan 

kun je hem ook bellen. Dankbaar 

werk, noemt hij dat. Het is precies 

deze afwisseling die hem elke dag de 

energie geeft om het beter te doen.
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