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Nieuwsflits IMRegister
Gundlach: centrale rol voor beroepsethiek
Vragen rond beroepsethiek vormen het bestaansrecht voor het IMregister, vindt voorzitter Harry Gundlach. “Door voor een interimmanager te kiezen die zich bij ons heeft laten registreren is een
opdrachtgever zeker van een betrouwbare en professionele
manager,” zegt hij in het februarinummer van VM, tijdschrift voor

In deze brief
Harde uitspraak over sexuele
toenadering
In gesprek met Siebolt
Sissingh: ‘‘Zwaardere
toetsing”

professionals in het verenigingsmanagement.
Lees het hele VM-artikel.

Marktkansen vooral voor
vakspecialist
Iedere registermanager een
eigen website-profiel
Over IM-Nieuwsflits

Harde uitspraak over sexuele toenadering
De Commissie van Tucht en Toezicht van het Interim Management
Register oordeelde hard over een interim-manager die tijdens het
werk de grenzen van het betamelijke overtrad in contacten met
medewerkers.
Lees het hele artikel over deze zaak op www.imregister.nl.

In gesprek met Siebolt Sissingh: ‘‘Zwaardere
toetsing”
De voorzitter van de werkgroep Profilering van het IM-register wil een
nog sterkere focus op kwaliteit. Een zwaardere toetsing voor interimmanagers hoort daar bij.
Lees de gespreksweergave.

Marktkansen vooral voor vakspecialist
Vooral interim-managers die opereren vanuit een bepaald
vakspecialisme – financieel, HRM enz. – zullen de komende tijd de
markt zien verbeteren. Interim-managers die zich richten op
algemeen management, minder. Dat was een van de opvallende
stellingen tijdens de Queeste, het congres van het IM-register.
Lees meer over het congres op www.queeste2011.nl.

Iedere registermanager een eigen websiteprofiel
Iedere interim manager die ingeschreven staat bij het IM-Register
kan via de website www.imregister.nl zijn eigen profiel invullen en
onderhouden. De profielen zijn ook toegankelijk voor (managers van)
RIM-bureaus. Let op: alleen informatie wordt zichtbaar, die
daadwerkelijk is ingevuld. Veel invullers blijken bijvoorbeeld hun
woon- of vestigingsplaats niet in te vullen.

Over IM-Nieuwsflits
IM-Nieuwsfits, de nieuwsbrief van het IM-Register brengt
ingeschrevenen bij het IM-Register en hun opdrachtgevers op de
hoogte van de laatste relevante zaken op het vlak van interim
management. Daarbij kan worden gedacht aan praktijkvoorbeelden,
tuchtzaken enz.
Op de website van het IM-Register www.imregister.nl kunnen
belangstellenden zich inschrijven voor de nieuwsbrief.
Verdere verspreiding (doorsturen) van de IM-Nieuwsflits, bijvoorbeeld
aan opdrachtgevers en professionele interim managers die nog geen
registermanager zijn, is nadrukkelijk toegestaan.
Wilt u in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan
kunt u zich afmelden via www.imregister.nl of door een e-mail te
sturen naar secretariaat@imregister.nl met als onderwerp 'Afmelden
nieuwsbrief'.

Adres
Stichting IM-Register
Postbus 1167
3860 BD Nijkerk
T: 033 - 2 473 473
F: 033 - 2 473 493
E: secretariaat@imregister.nl
I: www.imregister.nl

