Beste lezer,
Met de versoepelingen t.a.v. Covid-19 begint de zon een beetje te schijnen en beginnen we positief aan een
nieuw jaar. Graag blikken we hierbij met je terug op een bewogen maar voor AIM4 toch ook succesvol jaar én
kijken we vooruit naar 2022.
Het afgelopen jaar varieerde van vooruit kunnen kijken, maar ook afremmen, plannen maken en toch weer
annuleren. Vraagtekens, een soms afwachtende houding maar ook kansen pakken waar mogelijk en positief
blijven.
Voor de tweede keer op rij een jaar waar we jou als netwerklid nauwelijks hebben gezien, waar we elkaar
normaal gesproken graag treffen op onze bijeenkomsten en borrels. Verschillende alternatieven om elkaar
‘offline’ te treffen zijn bedacht. En in oktober konden we daadwerkelijk van start met een aantal inspirerende
events in de buitenlucht.
Terugblik netwerkevents
Met 120 netwerkleden uit onze inner circle hebben we dan ook genoten van het netwerkevent “AIM4 into the
Woods”; Een unieke beleving van netwerken in het bos. Deze ochtenden en middagen stonden in het teken van
elkaar persoonlijk zien en spreken, kennis delen én ook gewoon genieten in en van de natuur. Tijdens de events
hebben wij én onze netwerkleden gemerkt hoe fijn, nuttig en goed het is om elkaar weer persoonlijk te zien en
spreken.
De ‘evenementenkalender’ in 2022
Helaas werden we door de aangescherpte maatregelen gedwongen om de nog geplande events te annuleren.
Maar nu de versoepelingen er zijn, zijn wij positief gestemd en gaan we er vanuit dat deze events dit voorjaar
plaats kunnen vinden. In aankomende periode kan het dan ook zijn dat er een uitnodiging in de mail verschijnt.
Daarnaast hebben we meerdere alternatieven klaar staan die we graag tot uitvoer brengen. Zodra het kan en
mag berichten we jullie hierover.
Wij kijken er naar uit!
AIM4 in een 2e Corona jaar
Het is fijn om 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. Dit gelukkig afgewisseld met ook de offline
mogelijkheden om elkaar te zien en spreken.
We sluiten het jaar af met een goed resultaat en een kleine stijging t.o.v. 2020, waar we, gegeven de bijzondere
omstandigheden, positief door verrast zijn en uiteraard blij mee zijn. De belangrijkste reden van dit mooie
resultaat is de kracht van ons netwerkconcept. Want of het nou offline of online is, als netwerk zijn we voor het
tweede jaar in staat gebleken om in bijzondere tijden de opgebouwde contacten en verbondenheid met elkaar te
onderhouden en intensiveren.
Daarnaast is AIM4 met hetzelfde team al jaren een continue factor in de interim markt. Wij kennen de markt, de
opdrachtgevers én ons netwerk van interim professionals door en door en nemen onze netwerkleden als
uitgangspunt en niet één marktsegment. Wij volgen mensen en geen bedrijven. Dat maakt ons wendbaar en
flexibel.
Jouw netwerk is goud waard!
Je hebt ongetwijfeld een groot netwerkt van professionals, zowel zakelijk als privé. Wij hebben het hele jaar door
interessante interim én vaste aanvragen op goed niveau die interessant kunnen zijn jouw netwerk. Denk actief
met ons mee, deel onze nieuwsbrieven en LinkedIn updates met je eigen zakelijke en privé contacten. Hiermee
creëer je een win-win situatie voor zowel een goede collega (interim)manager of familielid, een, voor jou,
mogelijke toekomstige opdrachtgever, jijzelf en AIM4.
Voor het aanleveren van goede kandidaten én mogelijke introducties en aanvragen zijn onze
netwerkvoorwaarden van toepassing. De “netwerkvoorwaarden voor 2022” zijn inmiddels met je gedeeld via
de mail. Lees deze nog eens door zodat je weet dat, naast het helpen van iemand anders, het voor jou ook wat
kan opleveren.
Professionele foto voor LinkedIn en je CV?
Dit voorjaar staat er weer een succesvolle fotoshoot met onze huisfotograaf Sunny Gardeur op de planning,
waarbij 11 netwerkleden op de gevoelige plaat worden gezet. Inmiddels organiseren we deze dagen al meerdere
jaren en zijn er al zo’n 140 netwerkleden door Sunny gefotografeerd.
Deze fotoshoot is een mooie gelegenheid om, voor een gereduceerd tarief, 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 is deze verouderd en wil je graag een nieuwe laten maken door Sunny,
neem dan contact op met onze backoffice via team@aim4.nl of 074 - 2915318. In het voorjaar van 2022
organiseren we weer een fotoshoot.
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 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!
Kun je ons ergens voorstellen óf zie je mogelijkheden voor een concrete interim of search opdracht, laat het ons
weten!
Positieve en gezonde start 2022
Dit is wat wij iedereen wensen, zowel zakelijk als privé. Met de versoepelingen t.a.v. Covid-19, de aankomende
lente en de positieve berichten vanuit de markt over de behoefte aan goede (interim) professionals verwachten
we dit met elkaar waar te kunnen maken.
Blijf gezond en hopelijk tot spoedig weer ziens.
Hartelijke groet uit Bussum en Hengelo!
Anne, Annelies, Frederike, Edo, Hans, Marien en Robert

