Beste Anne,
De zomer kondigt zich aan met mooi weer en de eerste regio begint aan de vakantie. Tijd voor het AIM4
Infobulletin.
Geslaagd weerzien van onze netwerkleden!
Na 2 jaren van bellen en online bijpraten hebben we de afgelopen maanden enorm genoten van het weerzien
van onze netwerkleden. We weten als geen ander hoe fijn, nuttig en goed het is om onze netwerkleden
persoonlijk te zien en spreken. Dit versterkt de relatie en dat is waar het om draait in een netwerkorganisatie.
In de afgelopen maanden hebben we met ruim 250 netwerkleden genoten van een sportieve en culinaire
deelname aan de netwerkevents ‘AIM4 into the Woods’ en ‘AIM4 Outdoor Cooking’; een unieke beleving van
netwerken in de natuur. Deze dagen stonden in het teken van elkaar persoonlijk zien en spreken, kennis delen
én gewoon genieten van de omgeving en onze eigen culinaire kookkunsten.
Op 10 juni genoten we met ruim 100 netwerkleden van de AIM4 Zomerse BBQ Borrel. In een sfeervol
aangeklede tent, met goede live muziek en een walking BBQ heeft iedereen geproost op de gezelligheid en het
weerzien.
We zien het najaar vol vertrouwen tegemoet. De eerste events staan alweer klaar! Hierover meer na de
zomerperiode.
Markt- en portefeuilleontwikkelingen AIM4 Interim Management
De goede start en stabiliteit in het eerste kwartaal weten we ook in het tweede kwartaal vast te houden. Naast de
nodige verlengingen, mede door het goed presteren van onze interim managers, hebben we in Q2 ook nog eens
16 opdrachten ingevuld; 5 binnen de energiesector, 5 binnen de infra, 4 binnen de zorg/ziekenhuizen, 1 in de OV
sector, 1 bij een Hogeschool.
Met dit mooie resultaat kijken we terug op een succesvol eerste halfjaar en zijn de verwachting voor de tweede
helft ook goed. Inmiddels staan al meerdere interim opdrachten en managers klaar die in aankomende periode
gaan starten of net gestart zijn. En ook nu de vakantie al begint is de markt nog volop in beweging en lopen er
verschillende procedures.
Markt- en protefeuilleontwikkelingen AIM4 Management Search
In dit kwartaal hebben we maar liefst 4 zware managementposities ingevuld, wat mogelijk opdrachtgevers
kunnen zijn in de toekomst. Daarnaast lopen er momenteel nog 3 procedures voor management- en
directieposities.
Dit zijn vacatures waar we graag voor langs komen. Posities die goed aansluiten bij het netwerk van onze interim
managers en waar de geplaatste kandidaat weer opdrachtgever voor de toekomst kan zijn. Deze 2 punten zijn
voor ons van groot belang en worden bij elk verzoek voor de invulling van een vaste positie beoordeeld.
Hulp nodig uit eigen netwerk!
Zoals reeds eerder vermeld is de beschikbaarheid van goede (interim)managers voor ons een groot
aandachtspunt! Wij vinden het belangrijk dat we ons netwerk kunnen voorzien van mooie opdrachten. Én
uiteraard bezorgen wij opdrachtgevers ook graag goede (interim) kandidaten.
We vragen hierin nogmaals jouw hulp waarbij we samen een win-win situatie creëren voor ons allemaal. Denk
actief met ons mee, deel onze nieuwsbrieven en LinkedIn updates met je eigen netwerk. Liever de opdracht per
app? Laat het ons weten, we willen hierin graag faciliteren.
De concrete (interim) aanvragen waar we op dit moment jouw hulp goed kunnen gebruiken:
- Interim Manager Wonen – Woningcorporatie – start half september/begin oktober
- Interim Zorgmanager – Ouderenzorg aanbieder
- Interim Clustermanager - Ziekenhuis
- Interim Contractmanager (UAV-G) – Infra
- Interim Projectleider Energietechniek – Aannemerij
- Global Director of People & Culture – Brunel International
- Regiomanager Service & Onderhoud – Energiewacht
- Manager Planning & Logistiek – Energiewacht

Interim managers met deze achtergrond? Daar komen we graag mee in contact:
AIM4 genereert (interim) aanvragen in de volle breedte van ons netwerk, met een diversiteit in disciplines en
sectoren. Interim Managers met een technisch-bedrijfskundige project- en/of contractmanagement achtergrond
en lijnmanagers met ziekenhuiservaring zijn, los van de concrete aanvragen, áltijd welkom.
Startende interim managers:
Graag gaan we aan tafel met mensen uit jouw netwerk, passend bij onze opdrachtenportefeuille, die overwegen
om te starten als interim manager. Wij helpen graag om inzicht te geven in de juiste positionering en de
mogelijkheden tot samenwerking.
Goede mensen kennen goede mensen, tóch?
Professionele foto voor LinkedIn en je CV
Als interim manager ben je je eigen merk. Dit merk bestaat uit een onderscheidend CV en een aansluitend
LinkedIn profiel. Én dit merk heeft ook een gezicht, een persoonlijkheid, wat zeker ook getoond mag worden.
Een aansprekende zakelijke foto op je CV en LinkedIn, waarop je ziet hoe jij de wereld in kijkt, kan het verschil
maken of je al dan niet wordt uitgenodigd voor een kennismaking bij een opdrachtgever.
Samen met onze huisfotograaf Sunny Gardeur organiseren wij voor ons netwerk fotoshoots. Heb jij nog geen
professionele foto of inmiddels (door 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. Zodra er
voldoende aanmeldingen zijn komen we voor het najaar met een concreet voorstel voor data.
Gratis werven voor toezichthouders non profit organisaties
Wij ondersteunen al jaren non profit organisaties bij het zoeken naar nieuwe leden voor hun Raad van Toezicht
of Raad van Commissarissen. Omdat we weten dat veel netwerkcollega’s belangstelling hebben voor een rol als
toezichthouder of commissaris, zetten we deze aanvragen gratis uit in ons netwerk.
Ken je een non profit organisatie die op zoek is naar een toezichthouder of commissaris en die daar (gratis)
ondersteuning bij wil hebben, neem dan contact op met Edo Roggenkamp via e.roggenkamp@aim4.nl of bel
hem via 06 - 52087772.
Het team tijdens de vakantieperiode
Ook wij gaan allemaal op (korte) vakantie maar er is altijd 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.

Hartelijke groet uit Bussum en Hengelo én een hele fijne zomer(vakantie) toegewenst!
Het team van AIM4
Anne, Annelies, Edo, Frederike, Hans, Marien en Robert

