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Nieuw leiderschap Design & Innovatiebureau
IN10
Nieuw managementteam zet volledig in op 'Design for positive change'

Rotterdam, 20 december 2022 — Vandaag kondigt IN10 de wisseling van de wacht aan. Per 1

januari bestaat het nieuwe MT uit: Rebecca Stadman (Managing Director), Marlies de Gooijer

(Strategy Director), Geoffrey Jansen (Business Director) en Wade de Wit (Operations Director).

Het huidige management bestaande uit Xander Zuidgeest en Bjorn Stolte draagt daarbij de

dagelijkse leiding over. 
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“Nieuwe perspectieven, van een ervaren team,” zegt oprichter Zuidgeest. “Nu de integratie

binnen Handpicked agencies succesvol is, komen we in een nieuwe fase met ons bureau. Dit

team heeft zich bewezen, heeft IN10 doen groeien en gaat ook deze volgende fase succesvol

maken, daar ben ik van overtuigd.”

Design for positive change

IN10 blijft binnen Handpicked agencies actief als zelfstandig design en innovation agency,

gericht op ‘Design for positive change’. 

Rebecca Stadman: “Er staat een ijzersterk bureau, met talent dat vastberaden is om het

verschil te maken met onderscheidend design, in de breedste zin. Van service design tot

digitale producten, met de beste UX, met maximaal positieve impact voor merken en

mensen.” 

Marlies de Gooijer: “De uitdagingen voor organisaties en maatschappij zijn groot.

Tegelijkertijd kan er meer dan ooit tevoren en verwachten mensen steeds meer van de

positieve impact die merken maken. Design maakt verandering voorstelbaar en concreet. We

zetten daarom nog sterker in op innovation design en digital design.”

  

De managementwisseling komt aan het einde van een succesvol jaar voor IN10 met de winst

van zowel mooie nieuwe accounts als awards. IN10 is nummer 1 Digital Agency in de Emerce

Top100 en staat in 2022 in het lijstje van koplopers bij de Webby Awards, welke het bureau

herkennen voor het verschil dat IN10 maakt met vernieuwend design met impact.

 

Rollen aandeelhouders 

Xander Zuidgeest gaat zich volledig richten op het adviseren van opdrachtgevers van IN10, op

het vlak van digitale transformatie. Arno Wolterman blijft onveranderd actief als Creative

Director bij IN10. Bjorn Stolte gaat zich richten op de verdere ontwikkeling van Handpicked

agencies als groep.

Over IN10

IN10 Design & Innovation helpt merken en organisaties relevant en toekomstbestendig te zijn

met innovation design, brand design & digital products. IN10 bestaat uit een team van 50+

strategen, service designers, UX designers, visual design, development, producers, content

creatie en narrative design. In 2021 trad IN10 toe tot de groep Handpicked agencies.

Over Handpicked agencies
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IN10 Design & Innovation helpt merken en organisaties relevant en toekomstbestendig te zijn met innovation
design, brand design & digital products. IN10 bestaat uit een team van 50+ strategen, service designers, UX
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Handpicked agencies is een familie van 10 gespecialiseerde digitale bureaus met in totaal 280

digitale specialisten. Handpicked werd eerder dit jaar in de Emerce100 voor de tweede

achtereenvolgende keer uitgeroepen tot beste bureaugroep van Nederland.
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