
Beast up  
your creativity

Wat een bijzondere combinatie: creativiteits-
training in sportschoolformat, maar dan  
wel online. Hoe kwamen jullie op het idee?
[ Joris Smidt:] ‘Ik had het er met Inge (de Fluiter, 
eigenaresse van de Schetswinkel en de andere 
helft van het Jimzoo-oprichtersduo) al vaker 
over gehad dat de manier waarop zakelijke 
trainingen gegeven worden, eigenlijk niet lekker 
werkt. Je kent het wel: je gaat ‘op cursus’ en die 
paar dagen zijn altijd heel leuk en inspirerend.  
Je voélt dat je iets nieuws aan het leren bent,  
dat je jezelf uitdaagt en ontwikkelt, je bent 
helemaal enthousiast. Maar eenmaal terug op 
je werkplek blijkt dat je die nieuwe vaardigheid 
nog lang niet in de vingers hebt. Of dat je 
collega’s het niet nodig vinden om iets aan hun 
manier van werken te veranderen. Hoewel je 
popelde om ermee aan de slag te gaan, val je 
dan toch weer terug in je oude routine. Het is 
tenslotte makkelijker iets te doen wat je al kúnt. 
Wij wilden daar verandering in brengen.’ 
 
Maar waarom dan een sportschool?
‘Inge kreeg van deelnemers aan haar workshops 
zakelijk tekenen vaak de vraag of ze niet ook 
een speciale oefenworkshop kon organiseren. 
Dat zette ons aan het denken: wat nou als je een 
cursus of training in kleinere stukken op zou 
delen, en apart aan zou bieden. Als cursist zou 
je die kernelementen dan meermaals kunnen 

oefenen, tot je het in de vingers hebt en het in de 
praktijk kunt toepassen. Dus net zoals je wekelijks 
aan je backhand werkt, of dagelijks je buikspieren 
traint. Toen alle zakelijke én sportieve trainingen 
vanwege het coronavirus online gingen, werd  
het idee voor de online creativity gym geboren.  
En net als in de sportschool volg je de live work-
outs met andere leden. Dat motiveert en biedt 
bovendien gelegenheid om ideeën en ervaringen 
uit te wisselen, en ook dát inspireert.’
 
Jimzoo gaat duidelijk over zakelijke creativiteit,  
of liever, over creatief werken en denken in een 
zakelijke context. Was dat altijd het plan?
‘Ja, dat sprak voor ons vanzelf. Wij zijn beiden  
van nature geneigd om ándere oplossingen te 
bedenken dan de standaardmethodes. Jimzoo is 
daar een voorbeeld van. Als je buiten de standaard 
kaders kunt denken, vind je nu eenmaal nieuwe 
oplossingen. Je kunt bovendien veel meer  
vanuit jezelf werken, en dat geeft veel energie.  
Veel bedrijven en organisaties hebben juist daar 
behoefte aan: vernieuwende ideeën en energieke, 
gemotiveerde medewerkers. Bij Jimzoo werk je  
dus aan de ontwikkeling van je creatief werk- en 
denkvermogen. We bieden bijvoorbeeld work-outs 
aan over brainstormen, design thinking en werk-
vormen waarmee je écht effectief vergadert. 
Daarmee train je jezelf, en misschien wel je hele 
team, om outside the box te denken.’      -->

Business designer Joris Smidt denkt graag buiten de vaste kaders om  
tot vernieuwende ideeën te komen. Wat hem betreft is creativiteit de  
belangrijkste vaardigheid waarmee mens en organisatie de problemen  
van onze complexe wereld het hoofd kunnen bieden. Samen met Inge de Fluiter 
begon hij Jimzoo, de online gym voor creativiteit waar je ‘je creatieve spieren 
traint én je creatieve moed vergroot met korte work-outs van 30 minuten.

Tekst Cathalijne van Oort  
Beeld Jimzoo

Joris Smidt



Maar creativiteit heb je of heb je niét, zullen  
de meeste mensen denken. Jullie denken daar 
anders over?
‘Iederéén is in meer of mindere mate creatief,  
kijk maar eens naar kleine kinderen. Die laten zich 
nog niet hinderen door hoe ‘het hoort’ en weten 
nog niet ‘hoe we het altijd doen’. Dus verzinnen ze 
een eigen oplossing. Naarmate we ouder worden 
verslappen die ‘creatieve spieren’: op school leren 
we vooral analytische vaardigheden, en blijft het 
meer creatief, probleemoplossend denken buiten 
beschouwing. Ons brein kiest bovendien graag  
de bekende snelweg van de routine: snel, herken-
baar, veilig. Er zijn creatieve denktechnieken om  
je brein ook een keer een afrit te laten pakken.  
Wij zien creativiteit als een spier die je wel degelijk 
kunt trainen: door elke dag te oefenen kun je jezelf 
aanleren om uit je routine te stappen, of om  
gewoon eens te experimenteren met een ‘gek’ 
idee.’
 
Dat klinkt alsof het over meer gaat dan creatieve 
vaardigheden alléén.
‘Dat klopt. Het gaat eigenlijk vooral over creatieve 
moed, dat wil zeggen, de moed om je veilige routine 
los te laten, om je hart te volgen en de dingen 
anders aan te pakken dan je gewend was. Het is 
ook: durven experimenteren. Het kan spannend 
zijn, maar het geeft ook een enorme kick om je 
eigen koers uit te zetten en om jouw originele idee 
te verwezenlijken. Creatieve moed is geen trucje 
dat je kunt leren, het is iets dat je ontwikkelt en dat 
jou transformeert. Met Jimzoo helpen we individuele 
mensen en bedrijven bij die transformatie. 

Lees ook deel 2: het interview met Inge de Fluiter

OVER JIMZOO
•  Train je brein, want ‘out of the box’ denken 

kun je leren. 
•  Verander je mindset. Van ‘nee, dat kan niet’ 

naar ‘alles kan’ / ‘goed idee!’
•  Vergroot je creatieve moed en zet kleine en 

grote stappen buiten je comfortzone.
• Maak vergaderen wél leuk en effectief.
•  Leer communiceren in beelden. Je collega’s 

zien meteen wat jij bedoelt.
•  Brainstormen is niet zo maar wat roepen. 

Maak gebruik van creatieve denktechnieken 
en kom tot nieuwe oplossingen voor 
bestaande problemen.

•  Innoveer je bedrijf. Leer nieuwe producten 
en diensten te bedenken en ontwikkelen.

Jimzoo is de gym voor zakelijk toepasbare 
creativiteit, waar bevlogen trainers het hele jaar 
door uiteenlopende work-outs 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

‘ Wij zien creativiteit als een spier  
die je wel degelijk kunt trainen’

-->

Creativity Gym

http://jimzoo.com

