Beste lezer,
Het is inmiddels juli en de zomer(vakantie) staat voor de deur. In deze nieuwsbrief kijken we terug op een
bijzonder tweede kwartaal van 2020. Wij hopen dat het je in de afgelopen maanden qua gezondheid én ook
zakelijk, naar omstandigheden, goed is gegaan. Het team van AIM4 en familieleden zijn tot op heden gelukkig
gezond. Inmiddels werken ook alle AIM4 collega’s weer vanuit onze kantoren in Bussum en Hengelo.
Netwerken in Corona tijd
AIM4 is en blijft een netwerkorganisatie waar het draait om regelmatig persoonlijke contact. We betreuren het
dan ook dat we jou als netwerklid dit voorjaar niet persoonlijk hebben kunnen ontmoeten. Niet op ons kantoor,
tijdens de AIM4 netwerkbijeenkomsten en/of de jaarlijkse zomerborrel in Bussum.
Anne, Edo, Robert en Marien hebben inmiddels met een groot aantal mensen uit ons directe AIM4 netwerk
uitgebreid telefonisch bijgepraat. Vooral ook in deze tijd willen we iets van ons laten horen. We zijn benieuwd
hoe het met je gaat, zowel zakelijk als qua gezondheid. Hoe jij deze bijzondere periode ervaart en een interim
opdracht flexibel en creatief weet in te vullen met de (beperkte) mogelijkheden die er (soms) zijn/waren. Ook in
deze tijd willen we het persoonlijk contact blijven behouden. Heb je ons nog niet gesproken en vind je het leuk
om bij te praten? Voel je vooral uitgenodigd om zelf telefonisch contact met ons op te nemen.
Wanneer zien we elkaar weer?
We horen dikwijls dat velen van jullie het sociale offline contact met anderen in deze periode missen. Dit vinden
wij zeer begrijpelijk en herkennen dit zeer zeker. We willen er graag alles aan doen om het sociale contact weer
te kunnen realiseren, maar we zijn genoodzaakt ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast willen
we niemand uit ons netwerk gezondheidsrisico’s laten lopen. Dit heeft, tot onze spijt, ons doen besluiten de
jaarlijkse AIM4 zeildagen in september te annuleren. Het is onmogelijk om op een zeilschip de vereiste afstand
van 1,5 meter te bewaren.
We kijken graag vooruit en hopen uiteraard net als een ieder dat het coronavirus ook na de vakantieperiode
rustig blijft. De data voor de AIM4 netwerkbijeenkomsten in Driebergen staan al gepland en zodra de RIVM
richtlijnen het toelaten, zullen we de uitnodiging versturen.
Onze interim managers op opdracht in Corona tijd
We hebben, tot onze verrassing én opluchting, kunnen constateren dat verreweg de meeste van onze interim
opdrachten ‘gewoon’ doorlopen. Veel via AIM4 werkzame interim managers zijn actief op sleutelposities in de
zogenaamde vitale sectoren; de zorg en specifiek ziekenhuisomgeving, (de)centrale overheidsinstanties,
openbaar vervoer, waterleidingbedrijven, aannemerij, MKB (productie)bedrijven en de energiebranche.
De interim managers die werkzaam zijn in deze sectoren werken ‘gewoon’ door en afhankelijk van de sector en
rol op locatie óf volledig vanuit huis. En daar waar o.a. thuiswerken in bepaalde sectoren tot op heden jaren
koste om het voor elkaar te krijgen, was het nu in een week gerealiseerd en gingen volledige kantoren en
locaties dicht.
Het online contact vanuit huis wordt weliswaar als sociaal arm ervaren maar functioneert redelijk goed mits er al
een goede, persoonlijke relatie met collega’s was opgebouwd. Vergaderingen en overleggen worden efficiënter,
maar je mist ook de soms zo belangrijke achtergrond informatie bij de koffie automaat.
De interim managers die rond maart–april startten met hun opdracht hadden, naar eigen zeggen, meer moeite
om op te starten omdat er dikwijls nog geen persoonlijke relatie met collega’s in de organisatie was. Toch lijkt het
erop dat het gedeeltelijk thuiswerken een structurele werkwijze wordt binnen veel organisaties.
Marktontwikkelingen AIM4 in corona tijd
Anne, Edo, Marien en Robert zijn, door de corona maatregelen, beperkt in staat om acquisitie te plegen bij
nieuwe klanten en op klantbezoek te gaan. Desondanks hebben we via bestaande netwerkcontacten meer dan
20 interim management opdrachten en vaste management vacatures kunnen invullen in het tweede kwartaal!
Onze kracht en het voordeel is dat wij de persoon van opdrachtgever, de organisatie én de interim kandidaat al
persoonlijk kennen; 17 jaar netwerken werpt ook in deze tijd zijn vruchten af. Met een goede telefonische intake
kunnen we, op afstand en in een kort tijdbestek, altijd de juiste match op harde én zachte waarden maken.
Een fantastisch resultaat in een zeer bijzondere tijd, wat wij uitsluitend aan jullie, ons persoonlijke netwerk te
danken hebben. Dit maakt dat wij nog steeds ruim 70 interim managers op opdracht hebben.
Wij willen jullie allemaal bedanken voor jullie geweldige bijdrage, inzet en flexibiliteit. En dat wij elkaar ook in
deze tijd op afstand toch weten te vinden!

Ondersteuning, advies of nieuwe aanvraag?
We gaan tot medio augustus de traditioneel rustiger vakantie periode in. Ook wij gaan allemaal op (korte)
vakantie maar er is altijd een dubbele bezetting op onze kantoren in Bussum en Hengelo voor het oppakken van
nieuwe interim management of werving & selectie aanvragen. We stellen het zeer op prijs als je aan ons denkt als
je een kans in de markt signaleert. Als nooit tevoren moeten we ons persoonlijke netwerk inzetten om andere
netwerkleden een opdracht te kunnen bieden!
We kunnen uiteraard op afstand een telefonische intake doen maar komen, met de verruimde reis- en
bezoekmogelijkheden, ook graag persoonlijk bij je langs. Gevoel en inzicht krijgen bij de cultuur van de
organisatie, de persoon van opdrachtgever, de samenstelling van het MT, de aan te sturen afdeling(en) én de
specifieke vraag werkt toch altijd nog het beste als je met elkaar om tafel zit.
Alles draait om verbinding en wederzijds vertrouwen.
Mocht je, in welke vorm dan ook, behoefte hebben aan een gesprek, advies of ondersteuning? Anne, Edo, Marien
en/of Robert staan voor je klaar. Onze spreekkamers in Bussum zijn hiervoor Corona proof ingericht.
Nabije toekomst
We volgen de berichtgeving vanuit de overheid en anticiperen hierop. Vooruitkijken blijft lastig maar we gaan
elkaar weer zien en spreken ons kantoor óf hopelijk tijdens een van onze netwerkbijeenkomsten in het najaar.
Een fijne vakantie toegewenst, 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

