De herfst is inmiddels zichtbaar en de temperaturen dalen. Op een ander, belangrijker front stijgen de
temperaturen juist en nemen cijfers nog steeds toe. We hebben als ondernemer een 3e kwartaal
afgerond en zijn als mens beland in een 2e golf. De 2 werelden waar we al enige tijd in zitten.
Gelukkig kunnen wij zeggen dat het team van AIM4 nog steeds gezond is. Maar ook wij merken dat
Covid-19 steeds dichterbij komt in onze naaste kringen.
Daar waar we in het vorige infobulletin weer volledig werkten vanuit onze kantoren in Bussum en
Hengelo, is dat inmiddels weer gepast terug gebracht naar thuiswerken in combinatie met beperkt
werken op kantoor, waar we de juiste hygiëne maatregelen toepassen.
Het blijft de komende tijd pas op de plaats en het voelt als terug bij af. Maar als we nu nog even
volhouden, zal het beter gaan. En daar kijken we naar uit!
Netwerken in corona tijd
We hadden gehoopt dit najaar elkaar weer persoonlijk te treffen op onze netwerkbijeenkomsten en/of
eindejaarsborrel. In september hebben we als team al besloten beide bijeenkomsten niet door te
laten gaan. Inmiddels zijn de maatregelen zo aangescherpt én verlengd dat we elkaar in geen enkele
vorm, zoals we graag zouden willen, kunnen treffen.
Het persoonlijke contact, elkaar zien en spreken is waar het bij ons om draait. Daarnaast horen we
veelvuldig dat ook jullie het sociale offline contact buiten de huismuren sterk missen. Ruim 5 weken
geleden waren we dan ook concreet bezig met een ander alternatief voor onze inner circle. Een
netwerk event wat ons en ons netwerk in de gelegenheid stelde toch op een veilige, gezonde manier
even offline te netwerken buiten de thuismuren.
Niet geheel onverwachts hebben we dit, naar aanleiding van de laatste persconferentie, tot onze spijt
ook voor dit jaar on hold gezet. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Zodra het mogelijk & veilig is
gaat dit alternatief van start.
Ons uitgangspunt is te allen tijde dat we hierin onze verantwoordelijkheid nemen en niet de grenzen
opzoeken of overtreden. En dit willen we ook zeker niet vragen van jou als netwerklid.

Onze interim managers op opdracht in corona tijd
Net als in het vorige bulletin kunnen we gelukkig nog steeds constateren dat verreweg de meeste van
onze interim opdrachten ‘gewoon’ doorlopen. Daarnaast hebben we in het 3e kwartaal ook nog 10
opdracht ingevuld met ons directe netwerk waarvan 2 binnen gemeenten, 2 in de zorgsector, 2
binnen MKB handelsorganisaties, 2 in de energiesector, 1 bij een woningcorporatie en 1 in de
bouwsector. Stevige posities op tactisch en strategisch niveau, met een mooie spreiding tussen
disciplines en sectoren.

Ontwikkelingen AIM4 Management Search
Dit jaar zijn we in toenemende mate benaderd voor het oppakken van W&S procedures. Dit heeft in
het 3e kwartaal geresulteerd in 4 ingevulde (zware) management- en directieposities.
Op dit moment lopen er een aantal mooie procedures en worden er nog enkele opgestart wat
betekent dat we de komende periode bezig zijn met maar liefst 8 interessante vacatures. We maken
hierbij graag gebruik van de kracht van ons netwerk en het principe ‘goede mensen kennen goede
mensen’. We zouden het heel fijn vinden als je hier onze openstaande vacatures nog eens wilt
bekijken en mee wilt denken in je eigen netwerk. We komen graag in contact met passende
kandidaten!
Daarnaast blijven wij onze vacatures en interim opdrachten plaatsen op LinkedIn. Delen van deze
links in je eigen netwerk wordt zeer gewaardeerd. Met jouw hulp en het daarachterliggende netwerk
weten we de juiste kandidaten te vinden die andere partijen niet vinden.

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.
Kansen, introducties, ondersteuning of advies?
We zijn zeer gemotiveerd om een eindsprint te maken richting het einde van het jaar én de nog
beschikbare 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.
We zijn goed ingericht met Zoom, Teams en Skype om online of telefonisch een gedegen intake te
doen. Met gepaste afstand en doorgevoerde maatregelen komen we ook graag langs.
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.

Wanneer zien we elkaar weer?
Het antwoord laat helaas nog op zich wachten. Het zal nog even duren, maar we hopen uiteraard dat
2021 het jaar van weerzien wordt. Tot die tijd proberen we met iedereen telefonisch, mail en/of app
contact te houden. Vind je het leuk/nuttig/fijn om bij te praten, dan mag je ons zelf uiteraard ook
benaderen.
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

