Nieuw bestuur
Per oktober 2016 zal het IM-Register opgaan in
het Nive. Dit betekent dat het huidige bestuur zal
terugtreden en worden opgevolgd door het
huidige Nive bestuur.

Beste allen,
Hierbij wil ik jullie informeren over een belangrijke ontwikkeling in de positionering van het IMRegisteren de wisselingen in het bestuur die daarvan het gevolg zijn.
Het IM-Register heeft recent samenwerking gezocht met het belangrijkste managers platform
in Nederland: Nive. Zoals wellicht bekend bereikt Nive via haar leden ruim 20.000 managers
waaronder een kennisnetwerk voor interim managers.
Gezamenlijk met Nive, zal het IM-Register geleidelijk worden omgevormd tot een Nationaal
Beroepen Register (NBR) zodat de gedurende vele jaren binnen het IM-Register opgebouwde
expertise op het gebied van kwaliteitsnormering, certificering en registratie, voor meerdere
beroepsgroepen in Nederland beschikbaar kan worden gemaakt. Voor Nive betekent dit een
verdere versterking van haar generieke activiteiten op het gebied van management
ontwikkeling en professionalisering en meer specifiek voor het kennisnetwerk interim
management. Het nieuwe NBR zal als zelfstandige stichting blijven opereren, onder bestuurlijke
leiding van het Nive. Het huidige bestuur van het IM-Register bestaande uit Lex Helmich,
Patrick Follon en Jan-Herman Hanskamp zal worden opgevolgd door de bestuursleden van het
Nive bestaande uit Dirk Duijzer, Monique Stulemeijer en Rients Schuddebeurs. Deze overgang
is per 7-12-2016 geeffectueerd.
Met vriendelijke groet,
Lex Helmich
Voorzitter bestuur IM-Register

Sociëteit Quintessence
In 2016 is de voormalig Nederlandse Vereniging voor Interim Managers (NIVM) omgedoopt
tot Sociëteit Quintessence (SQ). Wij willen met deze nieuwe naam het Interim kennisnetwerk
nieuw leven inblazen.
Hoewel wij nog maar net zijn begonnen met SQ zijn wij ambitieus: wij willen het al
bestaande netwerk in 2017 verder uitbouwen naar een groter netwerk en op termijn naar
een nationaal beroepen register (NBR).
Om tot een NBR te komen moet er een hoop gebeuren. Met de IM-Register certificeringen en
SQ als netwerk community denken wij een goede uitgangspositie te hebben.
Wij realiseren ons dat de basis goed moet zijn en de basis dat zijn jullie, de Interim
Professionals. Daarom gaan wij voor SQ-leden in 2017, naast het al bestaande Nive
Development programma, een aantal masterclasses organiseren, o.a. met “intervisie” als
thema.
De kick off van het Nive Development programma en de eerste kennismakingssessie van SQ
zijn op 25 januari 2017 in het Miele Experience Center te Vianen. Wilt u daar meer over
weten of aanwezig zijn, kijkt u dan op www.nive.org
Vragen, opmerkingen of ideeën?
Heeft u ideeën voor het IM-Register? Of heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van
de nieuwsbrief? U kunt altijd een mail sturen naar: secretariaat@imregister.nl.

