Het is alweer juli, de maand waarin de meeste mensen zich voorbereiden op vakantie in een nog
steeds bijzondere periode. Velen van ons hebben in ieder geval de 1e en wellicht ook de 2e Covid-19
vaccinatie gehad en voelen weer wat meer vrijheid. We komen dichterbij het ‘normaal’ en het elkaar
weer live kunnen zien.
En daar hebben wij heel veel zin in!
Wanneer zien we elkaar weer?
We staan in de startblokken klaar met onze activiteiten. Helaas zien we ook dat de berichtgeving op
dit moment weer wat minder positief is dan enkele dagen geleden. Het blijft afwachten hoe het gaat
en of we daadwerkelijk over kunnen gaan tot het organiseren en plannen van onze netwerk
activiteiten in het najaar. Er vinden al wel weer één op één gesprekken plaats op ons kantoor in
Bussum en we wandelen nog steeds wat af tijdens onze bijpraat wandelsessies.
Richting opdrachtgevers zoeken we de mogelijkheden weer om op bezoek te komen. Het écht zien,
voelen en proeven van een organisatie en de cultuur blijft toch een belangrijke factor bij de
bemiddeling van de juiste interim of vaste manager. Uiteraard houden wij ons nog steeds volledig aan
alle veiligheidsvoorschriften en specifieke afspraken en regels die bij opdrachtgevers gelden.
Covid-19 consequenties voor onze AIM4 netwerkleden in opdracht
We merken een groot verschil in de doorvoering van maatregelen t.a.v. Covid-19 in de diverse
sectoren waarin ons netwerk actief is. Er zijn organisaties die de creatieve ruimte inmiddels opzoeken
om elkaar weer live te zien. Een groot deel van o.a. overheidsorganisaties werkt nog volledig vanuit
huis en er zijn ook sectoren die grotendeels op locatie door zijn blijven draaien. Dit zien we ook terug
bij de interim managers die via ons op opdracht zitten. En dan vraagt het snel aan kunnen passen
aan de wensen van de opdrachtgever(s) en dit weten toe te passen in de uitvoer van een opdracht,
een grote mate van flexibiliteit en wendbaarheid. Eén van de sterke kwaliteiten van onze
netwerkleden.
AIM4 Interim Management
Ondanks de inmiddels langdurige situatie waarin we ons bevinden, weten we onze omzet stabiel te
houden. We zien zelfs weer een kleine stijging in de laatste weken voor de zomerperiode.
De beschikbaarheid van goede interim managers is echter een aandachtspunt! Het merendeel van
ons netwerk is via ons aan het werk of zit elders in opdracht daarnaast staat de vakantieperiode voor
de deur. Het wordt daarom zeer gewaardeerd als je actief met ons mee wilt kijken naar goede en
beschikbare interim managers voor de aanvragen die wij uitzetten. Goede mensen kennen goede
mensen!
AIM4 Management Search
Afgelopen kwartaal hebben we een aantal zware vaste managementposities weten in te vullen. Wij
danken ons netwerk voor het aandragen van deze mooie posities en zeker ook goede kandidaten.
Het vinden van een écht goede manager blijft namelijk ook voor Management Search lastig. Het
wordt zeer gewaardeerd als je actief mee kijkt en de aanvraag verspreidt binnen je netwerk. Jij weet
als geen ander wie goede mensen zijn, dat heeft zich in de afgelopen periode maar weer bewezen.
Naast de reeds ingevulde posities staan er al een aantal Werving & Selectie procedures klaar die we
tijdens en na de vakantieperiode opstarten. Stevige vacatures op tactisch en/of strategisch
managementniveau waar de kandidaat van nu de opdrachtgever van de toekomst kan worden.
Professionele foto voor LinkedIn en je CV
Zodra het mogelijk is willen we weer een fotoshoot met onze huisfotograaf Sunny Gardeur
organiseren. Een mooie gelegenheid om, voor een vriendenprijs, 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 inmiddels (na Corona) een hele andere look en wil je graag
een (nieuwe) foto laten maken door Sunny, neem dan contact op met onze backoffice via
team@aim4.nl of 074 - 2915318. We hebben al enkele geïnteresseerden op de lijst staan. Zodra er
voldoende aanmeldingen zijn komen we met een concreet voorstel voor data.
Het team tijdens de vakantieperiode
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 reisen bezoekmogelijkheden, ook graag persoonlijk bij je langs.
Mocht je, in welke vorm dan ook, behoefte hebben aan een gesprek, advies of ondersteuning? Anne,
Edo, Marien en Robert staan voor je klaar.
Nabije toekomst
We volgen de berichtgeving vanuit de overheid en anticiperen hierop. Vooralsnog gaan we er vanuit
dat we elkaar gauw gaan zien en we binnenkort de eerste uitnodiging hiervoor kunnen versturen.
Een fijne vakantie toegewenst, zorg goed voor jezelf & anderen en blijf gezond!

