
20



‘Toen we een jaar geleden van start gingen, wilden we op een 
internationaal podium innovatieprocessen aan design koppelen. 
Onze ervaring was dat de inzichten die via  
marktonderzoekbureaus werden opgedaan, te vaak in het niets 
blijven hangen. Dat kon beter, vonden wij. We ontwikkelden 
een methode waarin een veel korter traject wordt bewandeld. 
We komen bij de consument thuis, doen interviews en 
verzamelen op een kwalitatieve manier zoveel mogelijk 
relevante informatie waarmee we samen met onze 
opdrachtgevers direct aan de slag kunnen. We presenteren onze 
insights direct na het veldwerk en geven daar ook meteen onze 
design inzichten bij. Met deze werkwijze heb je 90% van de 
relevante inzichten in korte tijd boven water.’
Aan het woord is Taco Schmidt. Samen met Ype Jorna en 
Wolter Prinsen richtte hij in 2017 Qindle op. De drie partners 
brachten ieder specifieke kennis en know how in, waardoor het 
bureau vanaf de eerste dag expertise op drie niveaus kon 
aanbieden:
op innovatie niveau: brand positionering, customer journey en 
new product development
op brand/merk niveau: positioning, identity, brand en 
packaging design op product niveau: industrial design, 
engineering en prototyping.

geweldige reis
Ype Jorna vervolgt: ‘Door onze werkwijze blijf je veel minder 
lang in de theorie hangen en werk je intensiever met de klant 

samen. Met deze aanpak zit iedereen vanaf dag één midden in 
het project. Met name in het buitenland viel deze werkwijze 
meteen goed, In Nederland is het wellicht wat minder 
makkelijk omdat Nederlandse managers van nature misschien 
niet zo makkelijk de controle uit handen geven.’ 
Niet dat dit laatste heel erg storend hoeft te zijn, want het trio 
dat de kar van Qindle trekt, heeft het vizier primair op de 
opbouw van een sterk international portfolio gericht. En met 
succes:  Qindle werkt een jaar na de oprichting onder meer 
voor opdrachtgevers in de VS, China, Duitsland en Ierland. Het 
inmiddels tienkoppige team werkt aan (design)oplossingen 
voor Haier, Intel, Reckitt Benckiser, Cloetta, Sensius en sinds 
vier maanden ook voor het van origine Nederlandse Rituals. 
Taco: ‘Onze analyse van de markt is dus juist geweest. We 
hebben in een jaar tijd een geweldige reis gemaakt. Als ik 
overzie wat er nu staat, voel ik me ontzettend trots.’
Ook het team dat (nu nog) vanuit Nederland opereert, heeft 
een international karakter, aldus Ype en Taco. ‘In Nederland 
kunnen we niet altijd het talent vinden dat we zoeken. We zijn 
er niet op uit om een ‘productie machine’ met relatief 
onervaren mensen te creëren, zoals we dat bij de bureaus waar 
we in in het verleden werkten, hebben gedaan. Binnen de 
setting van Qindle willen we ons zo min mogelijk met managen 
bezig houden en zijn we als partners veel meer met de inhoud 
bezig. Dat doen we samen met een groep kwalitatieve co-
workers. Eigenlijk hebben we dus geen personeel in de 
traditionele zin van het woord.’
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Resultaat boven alles
In mei 2017 schoof FONK aan tafel bij het toen gloednieuwe bureau Qindle innovation & design. 
De (internationale) missie klonk destijds ambitieus. Benieuwd naar wat er na een jaar bouwen 
staat, kloppen we opnieuw aan bij het Amsterdamse bureau. Taco Schmidt en Ype Jorna praten 
ons bij. ‘Onze analyse van de markt is goed geweest.’
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Momenteel bestaat het team uit tien man en in september zijn 
dat er elf. ‘Daarnaast zoeken we op dit moment nog twee of 
drie mensen erbij’, aldus Taco.
Ype: ‘We denken dat we in Amsterdam snel zullen doorgroeien 
naar maximaal 15 mensen en we verwachten dat we daarna 
doorgaan in nieuwe units, die we in principe overal ter wereld 
zouden kunnen opstarten.’
Taco: ‘Ja, maar dan ligt gezien ons klantenpakket China of de 
Verenigde Staten toch wel het meest voor de hand.’

Intel inside
Qindle innovation & design levert inzichten en output in drie 
disciplines: FMCG, consumer electronics en health technologie. 
Het type opdrachtgevers varieert van grote gevestigde 
consumer organisaties zoals Cloetta tot goed gefunde startups 

in health technology als Sensius. Voor het Nederlandse Rituals 
werkt het Qindle team momenteel samen met de opdrachtgever 
aan product innovaties en aan duurzame verpakkingen.
Taco: ‘Onze werkwijze betekent ook dat we direct 
samenwerken met de top van de bedrijven die voor ons kiezen. 
Voor Intel bijvoorbeeld steken we direct in bij de top in Silicon 
Valley. Intel moet snel een enorme inhaalslag maken op het 
gebied van GPU (beeldinterpretatie). Tot nu toe zijn vrijwel 
alle Intel precessoren gebaseerd op CPU (rekenen). Het 
concern heeft inmiddels de “Steve Jobs van de GPU”, Raja 
Koduri, aangetrokken. Hij heeft jarenlang bij Apple gewerkt 
en weet dat er vanaf het allereerste begin designstrategie 
nodig is om sneller success te boeken. We werken inmiddels 
op verschillende projecten in samenwerking met het 
innovatie team.

de essentie
Aan de andere kant van het professionele spectrum is de case 
van het Ierse Jellybean Factory een mooi voorbeeld. Het merk 
werd een paar jaar geleden overgenomen door het Zweedse 
Cloetta, dat recent Qindle inschakelde om de business verder te 
laten groeien. Inmiddels wordt er samen met het management 
hard gewerkt om het merk van een global presence naar een 
global brand te tillen.
Ype: ‘Bij cases als van Intel of Cloetta staat of valt alles bij 
ambitieus leiderschap. Over het algemeen zien wij drie 
verschillende types in leiderschap. Type 1 geeft de organisatie 
veel vrijheid, maar houdt een scherpe focus op de essentie. 
Type 2 faciliteert primair het proces zonder exacte agenda. 
Binnen type 3 vind je de leiders die erg op controle zitten. 
Als je vertrekpunt is dat je samen wilt werken om doelen te 
bereiken, dan kunnen wij vooral met type 1 en 2 uit de voeten. 
Mede aan de hand van onze innovatiesessies  bepalen we daarom 
vooraf of een samenwerking kans van slagen heeft of niet.’
‘Daarnaast hangt, als je samen veel voor elkaar wilt krijgen 
zoals bij Intel of bij de case van Jellybean Factory, veel af van 
de interne organisatie, vult Taco aan. ‘Onze tagline is “make it 
real”;  wij zijn als we aan de slag gaan primair gefocussed op 
resultaat en minder op procedures. In de creatieve wereld 
daarentegen is er heel veel focus op het creatieve proces. En dat 
is volgens ons niet de essentie van ons werk. Het gaat niet om 
het proces, het gaat om het resultaat.’
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We presenteren onze insights 
direct na het veldwerk en geven 
meteen onze design inzichten. 
Zo heb je 90% van de relevante 
inzichten in korte tijd boven water


