Beste lezer,
De wintertijd is ingesteld en de herfst wordt zichtbaar, dus de hoogste tijd voor het AIM4 infobulletin over het 3 e kwartaal van 2021!
Een kwartaal waarin velen van ons weer meer vrijheid hebben gevoeld en ervaren. Nog steeds met pas op de plaats en conform de
regelgeving, maar wat voelt het goed om weer fysiek met mensen bij elkaar te mogen zijn
Succesvolle start netwerkevents
Wij spreken uit ervaring hoe fijn, nuttig en goed het is om onze netwerkleden weer persoonlijk te zien en spreken. Afgelopen weken
hebben we met de eerste netwerkleden uit onze inner circle genoten van een sportieve deelname aan het netwerkevent ‘AIM4 into the
Woods’: Een unieke beleving van netwerken in het bos. Deze ochtenden en middagen stonden in het teken van elkaar persoonlijk zien
en spreken, kennis delen én ook gewoon genieten in en van de natuur.
Voor de aankomende weken staat er nog een aantal van deze netwerkevents op de agenda die ‘corona proof’ in de buitenlucht
plaatsvinden op een unieke plek ‘into the Woods’. Vind je het leuk om met ons mee te wandelen? We hebben op 19 november voor de
ochtend en de middag én 3 december voor de ochtend nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor contact op met Frederike
Habers via team@aim4.nl. Vol = Vol, dus wees er snel bij!
Ook na de persconferentie van 2 november jl. voldoen onze huidige netwerkevents aan de maatregelen. Wij hebben in een eerder
stadium de keuze al gemaakt om voorlopig events te organiseren die ‘corona verantwoord’ zijn en toegankelijk voor ons hele netwerk. In
kleinere groepen, in de buitenlucht en met de mogelijkheid 1,5 meter afstand te houden indien gewenst.
Afmelden voorafgaand aan een netwerkevent
Nu wij weer van start zijn gegaan met het organiseren van netwerkevents merken we, wederom, dat wij regelmatig te late afmeldingen
ontvangen. Er is uiteraard alle begrip voor onverwachte gebeurtenissen of ziekte en iedereen heeft zich in deze tijd ook te houden aan
de regelgeving bij corona gerelateerde klachten.
We bemerken echter óók de laagdrempeligheid bij het late afmelden voor een AIM4 activiteit. Dit is erg spijtig, omdat wij op het laatste
moment niet iemand anders uit kunnen uitnodigen die op een wachtlijst staat. Tevens moeten wij een week voorafgaand aan de activiteit
het aantal aanmeldingen doorgeven waar het culinaire aanbod op afgestemd wordt. Bij het (te) laat afmelden maken wij hoge extra
kosten. Men realiseert dit vaak onvoldoende en met deze uitleg hopen wij op wat meer bewustwording bij een aan- en/of afmelding voor
een AIM4 activiteit.
AIM4 Interim Management
Eind Q2 is er een kleine stijging van het aantal interim management bemiddelingen ingezet die stabiel is gebleven in de traditioneel
rustige vakantiemaanden; deze heeft zich na de zomer gestaag doorgezet. Dit betekent dat we nog meer van onze inner circle
netwerkleden hebben voorzien van interim opdrachten, verdeeld over de volgende sectoren: 6 binnen energie & infra, 4 binnen de
zorgsector & ziekenhuis, 2 binnen het OV, 2 binnen de watersector, 1 binnen productie, gemeente en de arbeidsbemiddeling.
De vooruitzichten voor dit laatste kwartaal zijn goed. We hebben op dit moment ruim 75 lopende interim opdrachten en we verwachten
de komende 2 maanden nog een aantal mooie aanvragen in te kunnen vullen. We kunnen nu al zeggen dan we ondanks de complexe
situatie rondom Covid-19 en het op afstand werken een prima jaar draaien.
Samen met ons netwerk staan we sterk, ook in bijzondere tijden!
Hulp nodig!
Zoals reeds vermeld in het vorige infobulletin is de beschikbaarheid van goede (interim)managers voor ons een groot aandachtspunt! Er
zijn op dit moment interessante interim én vaste aanvragen van goed niveau waarop we nagenoeg geen gekwalificeerde kandidaten
kunnen aanbieden. Belangrijk voor AIM4 is altijd dat we ons netwerk kunnen voorzien van mooie opdrachten, maar uiteraard willen we
opdrachtgevers ook blijven voorzien van goede (interim) kandidaten.
We vragen hierin nogmaals jouw hulp waarbij je een win-win situatie creëert voor zowel een goede collega (interim) manager, een, voor
jou, mogelijke toekomstige opdrachtgever, jijzelf en AIM4. Denk actief met ons mee, deel onze nieuwsbrieven en LinkedIn updates met
je eigen netwerk en mocht je onze aanvragen via de app willen verspreiden, dan willen wij je hierin graag faciliteren.
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AIM4 genereert (interim) aanvragen in de volle breedte van ons netwerk, met een diversiteit in disciplines en sectoren. Door de energie
transitie (netbeheerders en aannemerij) en o.a. de corona druk (ziekenhuis, zorg, GGD) hebben we echter in toenemende mate
aanvragen uit deze en aanverwante branches. Goed gekwalificeerde interim managers met een technisch-bedrijfskundige project- en/of
contractmanagement achtergrond en lijnmanagers met ziekenhuiservaring zijn, los van de concrete aanvragen, meer dan welkom.
AIM4 Management Search
We begonnen dit kwartaal met een aantal Werving & Selectie procedures, die inmiddels succesvol zijn ingevuld. Stevige vacatures op
tactisch/strategisch managementniveau binnen diverse sectoren en tevens bij nieuwe opdrachtgevers. Ook de komende maanden
hebben we een aantal posities te vervullen (zie hierboven) en verwachten we nog minimaal 2 zware rollen.
De laatste jaren zien we dat ons netwerk en opdrachtgevers ons meer weten te vinden voor vaste aanvragen. Voor zware posities op
tactisch/strategisch niveau is dit een mooie ontwikkeling. De kandidaat van vandaag kan namelijk de opdrachtgever van morgen zijn. Per
vaste aanvraag nemen we een aantal aspecten mee in de kritische afweging de vacature wel of niet aan te nemen. Belangrijk voor ons
is dat we de verwachtingen willen managen en zowel netwerkleden als opdrachtgevers niet achteraf willen teleurstellen. Heb je een
mogelijke aanvraag, schroom dan niet om ons te bellen en samen te bespreken wat de mogelijkheden zijn.
Gratis werven voor toezichthouders non profit organisaties
Ook in deze bijzondere tijd ontvangen we verzoeken om non profit organisaties te helpen bij het zoeken naar nieuwe leden voor hun
Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. Omdat we weten dat veel netwerkcollega’s belangstelling hebben voor een rol als
toezichthouder of commissaris, zetten we deze aanvragen gratis uit in ons netwerk.
Ken je een non profit organisatie die op zoek is naar een toezichthouder of commissaris en die daar (gratis) ondersteuning bij wil
hebben, neem dan contact op met Edo Roggenkamp via e.roggenkamp@aim4.nl of bel hem via 06 - 52087772.
Op dit moment zijn er 3 posities voor Lid Raad van Toezicht beschikbaar bij Kulturhus Borne.
Professionele foto voor LinkedIn en je CV?
Vrijdag 15 oktober jl hebben we weer een succesvolle fotoshoot georganiseerd met onze huisfotograaf Sunny Gardeur, waarbij 11
mensen uit ons netwerk op de gevoelige plaat zijn gezet. Inmiddels organiseren we deze dagen al meerdere jaren en zijn er al zo’n 130
netwerkleden door Sunny gefotografeerd.
Deze fotoshoot is een mooie gelegenheid om, voor een gereduceerd tarief, een onderscheidende, professionele foto te laten maken.
Onderschat het belang hiervan niet! Je bent als interim manager je eigen merk. Een onderscheidend CV en LinkedIn profiel én een
aansprekende foto kunnen het verschil maken of je al dan niet wordt uitgenodigd voor een kennismaking bij een opdrachtgever.
Heb je nog geen professionele foto of is deze verouderd en wil je graag een nieuwe laten maken door Sunny, neem dan contact op met
onze backoffice via team@aim4.nl of 074 - 2915318. In het voorjaar van 2022 organiseren we weer een fotoshoot.
Proosten op een goede gezondheid en een nieuw jaar
Buiten Covid-19 om organiseren we, zoals je weet, aan het einde van het jaar altijd een eindejaarborrel voor ons hele netwerk in
Bussum. Gezien de laatste ontwikkelingen rondom Covid-19 en de nog steeds geldende maatregelen zal deze eindejaarborrel dit jaar
helaas niet plaatsvinden. Afgelopen en aankomende maanden spreken we een groot deel van onze inner circle bij de aangepaste
netwerkevents. Ben je hier niet bij én vind je het leuk om voor het einde van het jaar nog bij te praten en te proosten met elkaar, dan ben
je uiteraard van harte welkom in Bussum, plannen we een telefonische afspraak of praten we bij tijdens een gezond wandelmoment.
Kansen, introducties, ondersteuning of advies?
We zijn zeer gemotiveerd om een eindsprint te maken richting het einde van het jaar én de beschikbaar komende netwerkleden op een
mooie interim opdracht te plaatsen. Heb je een concrete lead of zie je kansen en mogelijkheden om ons te introduceren dan komen we
graag in gesprek. Uiteraard tegen onze nog steeds geldende netwerkvoorwaarden.
We komen inmiddels, bij sterke voorkeur, weer langs bij opdrachtgevers en zijn daarnaast ook goed ingericht met Zoom, Teams en
Skype om online of telefonisch een gedegen intake te doen.
Mocht je, naast een lead of kans, behoefte hebben aan een gesprek, advies of ondersteuning? Anne, Edo, Marien en/of Robert staan
voor je klaar.

Zorg goed voor jezelf & anderen en blijf gezond!
Tot spoedig ziens!

Met vriendelijke groet,
Het Team van AIM4
Anne, Annelies, Frederike, Edo, Hans, Marien en Robert

