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Nieuwsflits IMRegister
IM-Register als congressponsor: korting voor
leden
Geregistreerde leden van het IM-Register ontvangen 100 euro
korting op de deelnameprijs voor het congres Flexibilisering van de
arbeidsmarkt, op woensdag 15 februari 2012 op Nyenrode Business
University. De normale prijs bedraagt 495 euro.
Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een internationaal groot
congres voor interim-managers over een groot aantal voor hen
relevante ontwikkelingen in de wereld. Bijvoorbeeld gaat het om de
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veranderingen in de samenstelling van de arbeidsmarkt, de
veranderende vragen van klanten, nieuwe eisen die aan professionals
gesteld worden, vervagend onderscheid tussen in- en extern, nieuwe
samenwerkingsvormen en businessmodellen.
Aanmelden voor het congres kan via www.flexprofessionals.eu.
De kortingscode heeft u in uw persoonlijke uitnodiging ontvangen.
De korting geldt ook voor interim-managers die zich nog willen laten
inschrijven bij het IM-Register. Na inschrijving ontvangt u de
kortingscode. De korting is niet geldig in combinatie met andere
kortingen.

Nieuw reglement van toetsing
Het bestuur van het IM-Register heeft een nieuwe versie van
Reglement van Toetsing ingevoerd. Onder meer betreft dit het aantal
declarabele dagen waaraan een geregistreerde interim-manager moet
voldoen.
Lees hier een toelichting op het nieuwe toetsingsreglement.

Nieuwe leden: ‘Waarborg voor opdrachtgever’
Bij (potentiële) opdrachtgevers een kwaliteitswaarborg afgeven. Dat
blijkt de belangrijkste reden te zijn voor interim-managers om zich
juist in tijden van een krimpende markt in te schrijven bij het IMRegister. Drie korte vraaggesprekken met evenveel nieuwe leden:
Patrick Follon, Michel Vork en Dennis van der Voort.
Lees het hele vraaggesprek met Patrick Follon, Michel Vork en Dennis
van der Voort.

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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