Inmiddels is de lente begonnen en kunnen we volop genieten van het mooie voorjaarsweer. Alleen
wel op een andere manier dan iedereen had gehoopt in deze, normaal gesproken, mooie periode van
het jaar.
We leven op dit moment in een onwerkelijke tijd. Een tijd van o.a. zoveel mogelijk thuis blijven én
thuiswerken, geen files en ‘contact op minimaal 1,5 meter afstand’; de coronacrisis.
Wij vinden het daarom niet het juiste moment om een regulier AIM4 infobulletin met jullie te delen.
Maar omdat we elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten, onze netwerkbijeenkomsten niet
plaatsvinden en niet iedereen in deze periode tijd heeft om uitgebreid bij te praten, willen we wél
graag wat van ons laten horen en op deze wijze contact onderhouden.
De gezondheid en welzijn van jullie allen
We hopen uiteraard dat jij en je naasten gezond zijn én blijven, want dat is op dit moment het
belangrijkste! Daarnaast hopen we ook dat het onderhanden werk voor jou door blijft gaan en dat er
geen persoonlijke, financiële problemen voor je gaan ontstaan.
De interim managers op opdracht
Vanuit onze frequente, telefonische contacten weten wij dat verreweg de meeste van onze interim
opdrachten nog ‘gewoon’ doorlopen. Wij verklaren dit vanuit het feit dat veel van onze interim
managers op sleutelposities actief zijn in het primaire proces van een organisatie.
Onze opdrachten verspreiden zich over meerdere disciplines in profit én non-profit, waarbij we ook
veel mensen bemiddelen in de zogenaamde vitale en cruciale sectoren. Dit betekent dat wij in ons
netwerk een relatief grote groep interim managers hebben die van essentieel belang zijn om de
organisatie en daarmee de samenleving draaiende te houden.
De interim managers houden zich, zonder uitzondering, aan de maatregelen die doorgevoerd zijn
door de opdrachtgevers en werken al dan niet vanuit huis. Dan zie je de flexibiliteit van een interim
manager die snel weet te schakelen in veranderende omstandigheden. Een eigenschap die nu des te
meer van groot belang is.
Wij willen jullie allemaal bedanken voor deze geweldige inzet en flexibiliteit en in het bijzonder de
mensen in de vitale en cruciale sectoren!
AIM4 in de coronacrisis
Wij krijgen regelmatig de vraag of wij ook ‘lijden’ onder deze bijzondere omstandigheden. Ons team
en ook onze familieleden zijn gezond; dat is het allerbelangrijkste. Wij doen er alles aan om gezond te
blijven en voelen daarbij de sociale verantwoordelijk voor onze medemens.
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 van
oudsher ingericht op wendbaarheid en flexibiliteit.
We merken uiteraard wel dat het rustiger wordt met nieuwe aanvragen, wat een logisch gevolg is in
deze tijd. Desondanks hebben we nog steeds mooie interim opdrachten in procedure en zijn we ook
druk met een aantal zware vaste management- en directie posities. Zie onze website.
Wij hebben daarbij als voordeel dat we veel van onze opdrachtgevers én interim managers
persoonlijk kennen. Want zo hebben we ons netwerk de afgelopen jaren opgebouwd. Hierdoor
kunnen we in de huidige situatie relatief eenvoudig een goede telefonische intake doen en snel,
passende kandidaten aanbieden. De beste mensen moet je niet zoeken, je moet ze al kennen.
Ondersteuning of advies nodig?
De tijd die wij nu ‘over’ hebben, willen we graag op een andere manier inzetten. Als we jou daarbij
kunnen helpen dan doen wij dit graag. Mocht je, in welke vorm dan ook, behoefte hebben aan
ondersteuning voor jezelf en/of één van jouw naasten dan komen wij graag in actie. Wij vinden het
namelijk belangrijk dat je gezond bent én blijft, ‘alle ballen in de lucht kan blijven houden’ en jouw
opdracht niet of zo min mogelijk lijdt onder de huidige omstandigheden. Daar dragen wij graag aan
bij!

Nabije toekomst
We volgen de berichtgeving vanuit de overheid en anticiperen hierop. Vooruitkijken kunnen we helaas
nog niet. Maar we gaan elkaar weer zien en spreken!
Zorg goed voor jezelf en anderen en blijf gezond; hopelijk tot spoedig ziens!
Met vriendelijke groet,
Het Team van AIM4
Anne, Annelies, Frederike, Edo, Hans, Marien en Robert

