Juni 2011

Nieuwsflits IMRegister
Lex Helmich benoemd tot voorzitter IMRegister

In deze brief
In gesprek met Joop Vorst:
‘‘Minder inhoud, meer relatie”

Het Bestuur van de Stichting Interim Management Register heeft per
1 juli a.s. Lex Helmich benoemd tot haar nieuwe voorzitter.
Hij volgt hiermee Harry Gundlach op die deze rol sedert 2007
vervulde. In zijn functie als secretaris van het Register zal Lex
Helmich worden opgevolgd door Koen van der Drift die eveneens
reeds deel uitmaakte van het bestuur.
Lex Helmich (1950) is sedert 1994 actief in de interim management
sector. Aanvankelijk werkzaam als zelfstandig interim manager werd
hij bij KPMG en later bij Atos Origin als managing partner
verantwoordelijk voor de interim management praktijk.
Sedert 2009 is hij als adviseur en business coach verbonden aan
meerdere organisaties die startende en snel groeiende innovatieve
ondernemers begeleiden.
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In gesprek met Joop Vorst: ‘‘Minder inhoud,
meer relatie”
‘Zowel de meeste interim-managers als de meeste opdrachtgevers
praten veel te veel over de inhoud van de klus en letten te weinig op
hun onderlinge relatie.’ Dat zegt Joop Vorst, gepromoveerd op het
thema interim-management.
Lees het hele vraaggesprek

Kwaliteitsniveau verder omhoog
Het kwaliteitsniveau van het interim-management gaat verder
omhoog. Certificering (ISO) is een mogelijk volgende stap.
Dat stelt Koen van der Drift van het bestuur van IM-register.
Lees meer

Specialist heeft werk
Gespecialiseerde interim-managers in bepaalde sectoren hebben
werk. Generalisten hebben het nog steeds moeilijk. Dat is het beeld
dat oprijst uit de Interim Index, een halfjaarlijks onderzoek van Atos
Origin en Nyenrode University.
Lees meer

Jaarcijfers IM-Register beschikbaar
De jaarcijfers van IM-Register wat betreft 2010 zijn beschikbaar voor
de geregistreerden in het register.
Zie verder www.imregister.nl onder ‘over ons’ en dan
'exploitatie' (alleen zichtbaar wanneer u bent ingelogd).

Overheden doen externen in de ban
Interim-managers die zich op de overheidssector richten, gaan door
zware tijden. En het wordt alleen nog maar moeilijker.
Lees meer

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'.
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