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Nieuwsflits IMRegister
The Shift: groot congres voor interimmanagement
Woensdag 15 februari 2012 is de dag van The Shift, een groot
congres voor interim-managers. Plaats van handeling: Nyenrode
Business University.

In deze brief
In gesprek met Lex Helmich,
voorzitter IM-Register:
‘Samenwerken met andere
organisaties’
Promovendus Verweij:

The Shift is een verwijzing naar het gelijknamige boek van Linda
Gratton, London School of Economics. Zij stelt dat heel veel
veranderingen in de wereld al hebben plaatsgevonden zonder dat de
professionele wereld daar iets mee heeft gedaan. Het gaat
bijvoorbeeld om veranderingen in de samenstelling van de
arbeidsmarkt, de veranderende vragen van klanten, nieuwe eisen die

‘Succesvolle IM’er blijft vooral
buitenstaander’

aan professionals gesteld worden, vervagend onderscheid tussen in
en extern, nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen.

Rationalisatiemodel ter
voorkoming van conflicten

Het congres krijgt een internationaal met prominente sprekers.

Iedere registermanager een
eigen website-profiel

Masterclass Interventie
Management bij Nyenrode

Lees meer
Over IM-Nieuwsflits

In gesprek met Lex Helmich, voorzitter IMRegister: ‘Samenwerken met andere
organisaties’
Het IM-Register begint aan een nieuwe fase in zijn ontwikkeling.
Verdere ontwikkeling van interim-management als vak vraagt om
samenwerking met andere organisaties en koepels. Dat stelt Lex
Helmich, sinds een paar maanden voorzitter van het IM-Register.
Lees het hele vraaggesprek

Promovendus Verweij: ‘Succesvolle IM’er blijft
vooral buitenstaander’
Interim-managers zoeken voortdurend naar het evenwicht tussen
meedoen in het bestaande systeem van een organisatie en buiten dat
systeem opereren. Als zij in veranderingsprocessen hun rol van
buitenstaander goed spelen, komen zij tot de beste resultaten.
Wilfred Verweij promoveerde op de rol van interim-managers in
organisaties. Het onderzoek voerde hij uit in een… jeugdgevangenis.
Lees het hele vraaggesprek

Masterclass Interventie Management bij
Nyenrode
Onder de titel “De kunst van het Tussen Beide Komen” organiseert
Nyenrode Business Universiteit een masterclass
interventiemanagement. De masterclass zoemt in het bijzonder in op
de steeds complexere realiteit van verschillende belangen, nieuwe
ontwikkelingen en veranderende contexten. Hoe daarin samenhang te
smeden?
De masterclass is bijzonder geschikt voor interim-managers die met
enige regelmaat ingewikkelde managementvraagstukken moeten
oplossen. De cursus bestaat uit 12 modules verspreid over een jaar.
Meer informatie: Nyenrode, Natasja Derwort, psi@nyenrode.nl, 0346
291 468.

Rationalisatiemodel ter voorkoming van
conflicten
‘Conflicten rond het wel of niet functioneren van bestuurder,
directeuren en managers kunnen vaak zeer lang duren en zeer slecht
uitpakken voor iedereen. Ons model biedt een manier om rationeel
over de zaak te praten. Daardoor kunnen conflicten veel sneller en
voor iedereen bevredigender worden opgelost en mogelijk worden
voorkomen.’ Interim-manager Ineke Strijp promoveerde op een
studie naar de effectiviteit van leiderschap.
Lees het hele vraaggesprek

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

Adres
Stichting IM-Register

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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