Beste lezer,
We zitten helaas nog midden in de tweede lockdown, maar werkend Nederland probeert weer op te starten. Zo
ook AIM4, wij zijn alweer enige weken actief. Graag blikken we met je terug op een bewogen maar voor AIM4
toch ook succesvol jaar én kijken we vooruit naar 2021.
Netwerken in corona tijd
Het afgelopen jaar hebben we jou niet of nauwelijks gezien, daar waar we elkaar normaal gesproken graag én
regelmatig treffen op onze bijeenkomsten en borrels. Wat een gemis, wat hadden we dit graag anders gezien.
Verschillende alternatieven om elkaar ‘offline’ te treffen zijn opgeborreld en ook weer geannuleerd door
aangepaste maatregelen.
Dit alles heeft ons netwerkconcept niet minder doen werken. Ook, of juist nu, zien we de kracht van ons hechte
netwerk. Of het nou offline of online is, als netwerk zijn we ook in dit bijzondere jaar in staat geweest de
opgebouwde contacten en verbondenheid met elkaar te onderhouden en intensiveren.
Mensen die het met elkaar menen, tijd nemen voor elkaar en elkaar iets gunnen, dat is waar het bij AIM4 om
draait. Met de zeer beperkte mogelijkheid om klanten te bezoeken kwamen veel aanvragen dan ook voort uit
reeds langer bestaande warme netwerkcontacten. Deze werden weer ingevuld met, al bij ons bekende, interim
managers uit het directe AIM4 netwerk.
De voorkeur gaat nog altijd sterk uit naar het persoonlijke één op één contact. In de selectie, beoordeling én
bemiddeling van kandidaten op inhoudelijk kennis én persoonlijkheid blijft het totaalbeeld van een kandidaat én
de geschiktheid voor een positie in een specifieke organisatiecultuur van groot belang. Medewerkers volgen
geen managers maar mensen. Dan is het in deze tijd waardevol om een groot netwerk van zeer interim
managers met het juiste DNA om ons heen te hebben.
Mooi of te zien dat we er afgelopen jaar ook goed in geslaagd zijn om met online intakes van opdrachten en
kandidaten vraag en aanbod succesvol bij elkaar te brengen. En deze online kanalen boden ons ook de
mogelijkheid om toch bij te praten met ons netwerk en elkaar te ‘zien’, naast het vele telefonische contact. Ook
als er even geen aanvraag was.
AIM4 in corona tijd
Met ons netwerk hebben we in 2020, door mooie introducties, een hele grote groep netwerkleden aan
opdrachten geholpen. En zij die niet via ons op opdracht zaten, waren gelukkig grotendeels elders aan het werk.
Over het algemeen gaat het AIM4 en ons netwerk naar omstandigheden goed.
We sluiten het jaar af met een goed en stabiel financieel resultaat waar we, gegeven de bijzondere
omstandigheden, positief door verrast waren en uiteraard blij mee zijn. Wij kunnen dit alleen verklaren omdat wij
met hetzelfde team al jaren een continue factor in de interim markt zijn. Dat we de markt, de opdrachtgevers én
ons netwerk van interim professionals door en door kennen. En dat wij de netwerkleden als uitgangpunt nemen
en niet één marktsegment. Wij volgen mensen en geen bedrijven. Dit maakt ons wendbaar en flexibel. De
persoonlijke relaties, opgebouwd door de jaren heen zijn sterk en hecht gebleken.
Ondersteuning van collega ZZP-ers
Er zijn helaas ook sectoren waar corona een grote impact heeft en waar onze ZZP-collega’s het heel zwaar
hebben zonder werk en inkomen. Zo is de impact van corona op o.a. de muziekwereld enorm, met name voor de
ZZP-ers in deze sector.
Waar het in het netwerk van AIM4 draait om elkaar iets gunnen, gunnen wij ook deze ZZP-collega’s betere
tijden. Wij hebben daarom besloten deze sector te steunen in deze tijd, want ‘the world sounds better with
music’.
In samenwerking met TivoliVredenburg adopteert (donatie) AIM4 een ‘Walk The Line Tour’; een coronaproof
concept, ontwikkeld door TivoliVredenburg, waarbij we ZZP-ers in de culturele (muziek) sector de hele dag een
podium bieden om hun passie en werk (betaald) uit te kunnen voeren.
TivoliVredenburg kan het Walk The Line concept alleen mogelijk maken met behulp van donateurs, partners en
fondsen. Deze relaties zien zij als hun maatschappelijke kapitaal; hun ambassadeurs en hun ‘vrienden’ waar zij
niet zonder kunnen. Daar waar jij als netwerklid voor AIM4 de ambassadeur en vriend bent, willen wij dit graag
zijn voor TivoliVredenburg en daarmee voor de ZZP-muzikanten.

Markt- en portefeuilleontwikkelingen AIM4 Interim Management
Het eerste kwartaal vóór de eerste lockdown was goed en daarna werd het voor heel werkend Nederland
spannend wat er zou gebeuren. De markt viel stil, iedereen was in afwachting. En ook wij merkten dat de vraag
naar interim managers tijdelijk bijna stil kwam te liggen. Na een aantal opbeurende zonnige zomermaanden trok
de markt weer redelijk aan en ook tijdens de tweede lockdown hebben we nog relatief veel interim opdrachten
ingevuld. De interim managers die op opdracht zaten liepen dit jaar grotendeels gelukkig door in hun opdracht.
Dit heeft geresulteerd in een stabiele opdrachtenportefeuille van circa 65 lopende interim opdrachten.
Dit heeft mede te maken met de sectoren waarin én het niveau waarop wij interim managers bemiddelen. Ons
netwerk zit veelal op sleutelposities binnen sectoren die het afgelopen jaar door hebben gedraaid. Wel met
aangepaste werkwijzen, maatregelen en waar wenselijk/nodig vanuit huis, maar daar zit de kracht van onze
interim managers; flexibiliteit, snel (om)schakelen en een groot aanpassingsvermogen. Opvallend is dat ook de
vraag naar interim managers in de sectoren waar fysieke aanwezigheid wordt gevraagd doorlopen; met name in
de (ziekenhuis)zorg, installatie- en productie omgevingen.
Markt- en portefeuilleontwikkelingen AIM4 Management Search
Afgelopen jaar hebben we meerdere zware management en directieposities ingevuld binnen o.a. de zakelijke
dienstverlening, de zorgsector, gemeenten en productiebedrijven. Ondanks dat we de focus leggen op interim
management aanvragen heeft management search een goede bijdrage geleverd aan de gerealiseerde omzet
van dit jaar. Dit alles maakt dat we ook in het komende jaar een financieel gezonde en stabiele
samenwerkingspartner zijn.
De ‘evenementenkalender’ in 2021
In 2020 zijn we, door corona, aan de gang gegaan met het uitwerken van alternatieven voor onze normale
agenda. Aangepast aan de verschillende maatregelingen en beperkingen die afgelopen jaar voorbij zijn
gekomen. We hopen zo snel als mogelijk enkele leuke alternatieven tot uitvoer te mogen brengen. Zodra het kan
en mag berichten we jullie hierover. Wij willen niks liever dan elkaar weer zien.
Professionele foto voor LinkedIn en je CV?
Er staat weer een fotoshoot met onze huisfotograaf Sunny Gardeur www.gardeurfotografie.nl op de planning.
Een mooie gelegenheid om, voor een vriendenprijs, een onderscheidende, professionele foto te laten maken. Je
bent als interim manager online je eigen merk. Een onderscheidend CV en LinkedIn profiel én een
aansprekende, professionele foto die verbinding én energie uitstraalt maakt het verschil. Het bepaalt of je wel óf
niet wordt uitgenodigd voor een kennismakinggesprek bij een opdrachtgever. Zeker in de online wereld moet de
buitenkant kwaliteit en vertrouwen uitstralen.
Heb je nog geen professionele foto of is deze verouderd en wil je graag een nieuwe laten maken door Sunny,
neem dan alvast contact op met onze backoffice via team@aim4.nl of 074 - 2915318. De definitieve datum voor
de fotoshoot wordt, na de versoepeling van de corona maatregelen, met jullie bepaald.
Dank je wel
Dank voor de fijne, persoonlijke contacten die we dit jaar, ook op afstand, met elkaar hebben weten te
onderhouden. Een jarenlang opgebouwde relatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, oprechtheid en
commitment is tegen een tijdelijke corona onderbreking bestand. Dank je wel ook voor de concrete leads voor
interim en/of search opdrachten en het aandragen van kandidaten waardoor we andere netwerkleden weer aan
mooie opdrachten konden helpen!
We zijn de komende weken allemaal gewoon telefonisch of online bereikbaar om bij te praten óf gezamenlijk
kansen te ontwikkelen. Kun je ons ergens voorstellen óf zie je mogelijkheden voor een concrete interim of
search opdracht, laat het ons weten!
Blijf gezond en tot hopelijk tot spoedig weer ziens.

Hartelijke groet uit Bussum en Hengelo!
Anne, Annelies, Frederike, Edo, Hans, Marien en Robert

