
Beast up  
your creativity

Wat was voor jou de aanleiding om Jimzoo  
op te richten?
[Inge de Fluiter:] ’Deelnemers aan mijn visual 
thinking workshops vroegen regelmatig of ik een 
oefenworkshop kon organiseren. Ze vertrouwden 
hun tekenvaardigheden niet voldoende om er in 
‘het echt’ mee aan de slag te gaan, en dachten 
dat samen oefenen en overleggen met andere 
deelnemers hen daarbij zou helpen. Ik kon me 
daar helemaal in vinden, want alleen door  
te oefenen krijg je genoeg zelfvertrouwen of 
zelfs moed om iets ‘in het echt’ toe te passen. 
Een goed idee dus, maar ik wist er de juiste vorm 
niet voor te vinden.  Daar had ik het met Joris 
over, hij kwam toen met de metafoor van een 
sportschool.‘
 
En dat leidde dus tot een gym?
‘Uiteindelijk wel. Waarom zou je zakelijke 
trainingen tenslotte niet op dezelfde manier 
kunnen aanpakken als sporttrainingen? In een 
sportschool train je bijvoorbeeld je uithoudings
vermogen op de apparaten in de fitnesszaal,  
of volg je een spinningles om echt even goed  
te zweten en harder te gaan dan je zelf zou 
doen op een hometrainer. In beide gevallen is 
het logisch dat je ten minste een keer per week 
komt trainen, en dat je daar naar verloop van 

tijd fitter en sterker van wordt. Dus wat nou als wij 
ónze trainingen zouden aanbieden in lessen die  
je dagelijks of wekelijks kunt oefenen? Of in tracks, 
waarin meerdere van die elementen aan de orde 
komen? Zo kun je oefenen tot je er klaar voor bent 
om wat je geleerd hebt te gaan gebruiken. Ik zag 
het alleen niet voor me hoe dat op mijn werkplek 
zou kunnen groeien. Het coronavirus was de kans 
waar we op wachtten; de vorm van de sportschool 
werd een online gym waar je live of in je eigen tijd 
terecht kunt.’ 
 
Jimzoo richt zich op zakelijke creativiteit.  
Waar komt dat idee vandaan? 
‘Joris en ik zien allebei de noodzaak van creativiteit 
om persoonlijk of in een organisatie te kunnen 
veranderen. We doen de dingen zelf graag  
ánders, omdat dat zoveel meer mogelijkheden 
schept. Voor bedrijven is creativiteit de weg naar 
vernieuwing. Als iedereen vast blijft houden  
aan ‘hoe we het altijd doen’, kun je niets oplossen  
of veranderen. Een creatievere aanpak helpt je 
ánders te denken en uit dat vaste patroon te 
stappen. En als dat eenmaal gebeurd is, open
baren zich nieuwe mogelijkheden. Wij bieden  
de mogelijkheid om sterk te worden in zakelijke 
creativiteit omdat we zien dat bedrijven die  
vernieuwingskracht broodnodig hebben.’     -->

Volgens visueel denker Inge de Fluiter (Schetswinkel) begint creativiteit bij het 
lef om uit je routine te stappen. Dat geeft je de vrijheid om je eigen koers te 
bepalen en al die nieuwe mogelijkheden te verkennen. Omdat ze gelooft dat 
mensen en bedrijven zulke vernieuwingskracht wel kunnen gebruiken, bedacht 
ze samen met Joris Smidt de online gym Jimzoo, waar je ‘je creatieve spieren 
traint én je creatieve moed vergroot met korte work-outs van 30 minuten.’
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Dat maakt creativiteit dus iets heel persoonlijks.
‘Inderdaad. Voor mij begint alle creativiteit, ook 
zakelijke creativiteit, bij het individu. Het is de motor 
achter persoonlijke groei en transformatie, die ik 
graag help aanzetten. In mijn trainingen draaide 
het daar altijd al om. Deelnemers kwamen om een 
praktische vaardigheid te leren, lekker functioneel 
en goed uit te leggen aan collega’s. Eenmaal bezig 
zag je ze opbloeien als ze ontdekten hoe het 
tekenen ze hielp ontspannen. Ze raakten in een 
flow én het hielp hen om ook andere ‘nieuwe’ 
dingen te doen. Meer dan een vaardigheid  
ontdekten ze dat er ook creatieve manieren zijn  
om te werken of hun privéleven te organiseren.  
Een dergelijke transformatie hoop ik ook met 
Jimzoo te bereiken. We hebben een track gewijd 
aan het vergroten van je creatieve moed.  
Voor iedereen die wel anders wíl maar niet durft  
of niet precies weet hoé. 
 
Jimzoo bestaat nu acht maanden. Zijn al je ideeën 
intussen realiteit geworden?
[schatert] ‘Welnee! Er gaat veel zoals we bedacht 
hadden, maar ik denk niet dat we ooit klaar zijn.  
Ik vind wendbaarheid een belangrijke eigenschap 
van bedrijven. Flexibel zijn, en bereid om je aan  
te passen aan veranderende omstandigheden. 
Maar hoe verkoop je zo’n koersverandering aan  
je collega’s, of aan je klanten? Mensen houden 
ervan om te weten waar ze aan toe zijn. Daarom is 
het een makkelijkere boodschap om de dingen bij 
het oude te houden. Daar ligt een fijne uitdaging 
voor ons én elke andere organisatie. Bij Jimzoo 
‘verkopen’ we transformatie en creatieve moed, 
dus moeten we het goede voorbeeld blijven geven. 
Dat kunnen we trouwens alleen als we zelf ook 
steeds door de worstelingen heengaan die anderen 
ervaren. Ons aanbod zal vast en zeker steeds 
blijven variëren, qua inhoud, maar ook qua vorm. 
We hebben plannen om naast de losse workouts 
meer tracks gaan aanbieden. Daarmee kun je  
dan specifiek aan een leerdoel werken. Ook fysieke 
bijeenkomsten zijn een mogelijkheid, wie weet 
events, luisterworkouts, sessies in de natuur...  
We dromen ervan dat we een creatieve community 
hebben, waar Jimzooleden elkaar ontmoeten, 
ervaringen uitwisselen plannen smeden en experi
menteren zonder dat wij dat steeds hoeven aan  
te zwengelen.

Lees ook deel 1: het interview met Joris Smidt

OVER JIMZOO
•  Vind de kracht om iets nieuws te creëren,  

no matter what.
•  Durf dingen uit jezelf te laten komen.
•  Doe de dingen die je aantrekken,  

waar je warm voor loopt. 
•  Wees bereid te proberen en te falen. Ook 

een mislukt experiment helpt je vooruit. 

Jimzoo is de gym voor zakelijk toepasbare 
creativiteit, waar bevlogen trainers het hele jaar 
door uiteenlopende workouts geven over 
creatief denken, creatieve processen begeleiden, 
visueel denken, tekenen en creatief schrijven.  
Bij Jimzoo train je jouw creatieve spieren zodat 
je het zelfvertrouwen, de moed en uiteindelijk 
de transformatiekracht hebt om je leven en 
werk zo in te richten als jij wil. Meer weten?  
Kijk op jimzoo.com

Creativity Gym

‘ Een creatievere aanpak helpt je  
ánders te denken en uit dat vaste 
patroon te stappen.’

-->

Ook Joris legde de link tussen creativiteit en 
‘anders denken’. Is dat wat creativiteit is?
‘Volgens mij helpt creativiteit bij het vinden van het 
lef om uit vaste patronen te stappen en om andere 
mogelijkheden te zien. Als je creatief – of anders – 
kunt denken, ben je in staat nieuwe patronen  
te bedenken. Pas dan kun je ze in praktijk gaan 
brengen. Je moet iets voor je kunnen zien om het te 
realiseren. Dat is trouwens ook de link met visueel 
denken en tekenen. Het vertrouwen hebben dat  
je elk patroon kunt doorbreken, geeft je de vrijheid 
om je eigen pad te bepalen én het lef om dat  
pad te bewandelen. Dat is toch veel uitdagender 
dan doen wat iedereen al doet? Als je op jouw pad 
loopt, vliegt, rent of huppelt, sta je ‘aan’, je daagt 
jezelf uit en voelt dat je groeit bij elke poging die  
je doet om je idee te verwezenlijken. 


