Beste lezer,
Het weer is nog wat wispelturig en zo ook de situatie omtrent Covid-19. Toch zitten we alweer in april
en hebben we het eerste kwartaal afgesloten. Een moment om weer van ons te laten horen met een
kort nieuwsbulletin.
Alweer ruim een jaar geleden werden we geconfronteerd met Covid-19, de gevolgen, de risico’s en
de bijkomende maatregelen. Niemand had op dat moment gedacht dat dit meer dan een jaar
bepalend zou zijn voor ons ‘normale’ leven. Inmiddels is de vraag of we ooit weer helemaal terug
gaan naar het ‘oude normaal’.
Ook wij als AIM4 gaan in de toekomst mogelijk kleine dingen anders doen of insteken, zowel zakelijk
als privé. Maar ons netwerkconcept staat en blijft staan. Én we hopen daar heel binnenkort ook weer
het live contact met jou aan toe te kunnen voegen.
Er liggen verschillende activiteiten klaar en we schatten in dat we vanaf september, na de
zomerperiode, met volle energie kunnen gaan plannen en organiseren. Tot die tijd hebben we graag
telefonisch of via teams contact met jou als netwerklid of zoeken we soms de gezonde buitenlucht
tijdens een bijpraat wandelsessie.
Hebben we jou al even niet gesproken en vind je het leuk om bij te praten, schroom dan niet om ons
te bellen. Wij staan voor je klaar.
AIM4 Interim Management
Ondanks de inmiddels langdurige situatie waarin we zitten gaat het ons nog steeds goed. We weten
onze omzet stabiel te houden en krijgen via ons netwerk aanvragen waar we een ander netwerklid
weer op kunnen bemiddelen.
De beschikbaarheid van goede interim managers is echter een aandachtspunt. Het grootste deel van
ons netwerk is via ons aan het werk of zit elders in opdracht. In deze bijzondere tijd merken we des te
meer dat de vraag naar goede interim managers blijft bestaan.
Het wordt daarom zeer gewaardeerd als je actief met ons mee wilt kijken naar goede beschikbare
interim managers voor de aanvragen die wij uitzetten.

AIM4 Management Search
Wij starten op dit moment een aantal zware vaste managementposities op. Stevige vacatures op
tactisch en/of strategisch managementniveau waar de kandidaat van nu opdrachtgever kan zijn voor
de toekomst. In aankomende weken komen deze posities voorbij via de nieuwsbrief en LinkedIn. Ook
voor Management Search wordt het zeer gewaardeerd als je actief mee kijkt en de aanvraag
verspreidt binnen je netwerk. Jij weet als geen ander wie goede mensen zijn en wij komen graag in
contact met hen.
Het team
Ons gehele team is (aangepast) aan het werk; deels vanaf onze kantoren in Hengelo en Bussum en
deels vanuit huis. We zijn allemaal bereikbaar via onze mobiele telefoons en/of e-mail en blijven ons
netwerk én onze opdrachtgevers uiteraard ondersteunen! Als netwerk organisatie zijn we ingericht op
wendbaarheid en flexibiliteit.
We staan klaar voor nieuwe interim opdrachten en vaste management vacatures!

Hopelijk gaat het met jou ook goed. Blijf gezond en tot gauw!
Anne, Annelies, Frederike, Edo, Hans, Marien en Robert

