
Veelgestelde vragen aan Jimdo

Wat is Jimdo?
Met Jimdo (nl.jimdo.com  )   kan iedereen zonder programmeerkennis en in een paar minuten 
gratis een eigen website bouwen. Inclusief features zoals een blog, een webwinkel, foto's, 
video's en formulieren.

Wanneer is Jimdo opgericht?
Jimdo (in de huidige vorm) is opgericht in februari 2007.

Wie of wat steekt er achter Jimdo?
Christian Springub (1982), Fridtjof Detzner (1983) en Matthias Henze (1977) richtten in 2004 
het bedrijf NorthClick op, waar ze de software ontwikkelden die nu de basis vormt voor 
Jimdo. De software was oorspronkelijk alleen voor bedrijven bedoeld, maar na vele 
verzoeken van vrienden en bekenden ontstond al snel het idee om een gratis website voor 

iedereen aan te bieden. Zo ontstond de slogan van Jimdo: "Pages to the People".

Waarvoor staat de naam "Jimdo"?
Jimdo betekent zoiets als "Iedereen kan het doen", losjes gebaseerd op het Engelse "Jim 

can do". De alledaagse naam "Jim" is hier synoniem aan "iedereen".

Hoeveel medewerkers heeft Jimdo?
In het begin bestond het complete team slechts uit de drie oprichters, maar inmiddels werken 
ruim 150 mensen (februari 2012) bij Jimdo.

Hoeveel gebruikers heeft Jimdo?
Slechts 10 weken na de start had Jimdo reeds de grens van 10.000 websites bereikt. In april 
2008 was dit aantal gegroeid naar 100.000, in februari 2009 hadden 500.000 mensen zich 
geregistreerd voor een Jimdo website en momenteel staat de teller op ruim 10 miljoen (!) 
websites. Wordt vervolgd...

Wat zijn de toekomstplannen van Jimdo?
Jimdo zal zijn software continu updaten met nieuwe features. En altijd op zodanige wijze, dat 
iedereen dit zonder problemen in zijn of haar website kan integreren. Het is de droom en het 
doel van de oprichters dat Jimdo in de nabije toekomst synoniem staat voor het op 
eenvoudige en professionele wijze bouwen van een website.
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Klopt dat verhaal van die oude boerderij?
Ja.  In  de  Verenigde  Staten  worden  IT-ondernemingen  in  garages  opgericht,  in  Noord-
Duitsland  gebeurt  zoiets  eerder  op  een  oude  boerderij.  Hier  werd  de  basis  voor  Jimdo 
gelegd, toen Christian Springub en Matthias Henze hun intrek namen in de boerderij van 
Fridtjof's ouders en daar met de realistie van hun droom begonnen.

Meer informatie m.b.t. Jimdo: http://nl.jimdo.com/over-jimdo/
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