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Samenwerking
Het IM-Register is gaan samenwerken met het managers platform Nive. Het Nive
bereikt via haar leden ruim 20.000 managers waaronder de Sociëteit Quintessence
(SQ), het Nive Kennisnetwerk van en voor interim-managers. SQ is het platform
waar vakgenoten hun informatie en hun ervaring met elkaar delen.

Uitnodiging
Intervisie is een mogelijkheid om te reflecteren op het eigen handelen aan de hand van
praktijksituaties. Het is een professionele uitwisseling tussen, in dit geval, interimmanagers over het werk. Inhoudelijke vraagstukken, relationele kwesties en knelpunten uit
de werkpraktijk kunnen aan de orde komen. Doel is om de deskundigheid van de
betrokkene te bevorderen door inzicht in eigen handelen te krijgen en zo de kwaliteit van
het werk te verbeteren.
Graag nodigen we je uit voor de tweede workshop “Intervisie; een professioneel gesprek”

met Inez Kohlmann. Je bent van harte welkom deel te nemen, ook als je haar eerste
workshop niet hebt bijgewoond.
Inez Kohlmann heeft een methode ontwikkeld met helpende vragen die ook kan
ondersteunen bij andere gesprekstypen. Als je meer wilt weten over deze methode, klik
dan hier.
Deze workshop wordt georganiseerd om de leden van Sociëteit Quintessence, hét
kennisnetwerk voor Interim-managers, de mogelijkheid te geven kennis te nemen van de
inzetbaarheid van intervisie. Je kunt een vraagstuk, kwestie of knelpunt inbrengen. Graag
zelfs! Natuurlijk is het bespreekbaar om zelf een intervisie groep te starten, al dan niet met
de aanwezige leden.
Deze workshop vindt plaats op dinsdag 14 november 2017, voorafgaand is er een lunch
en na de workshop vindt de Nive Masterclass Versterken van de innovatie mindset o.l.v.
Jeff Gasperz plaats.
Het programma ziet er als volgt uit.
Dinsdag 14 november in het Miele Experience Center in Vianen
12.00 - 12.30 uur: Ontvangst met koffie & thee.
12.30 - 13.00 uur: Lunch.
13.00 - 15.00 uur: Intervisie-workshop met Inez Kohlmann.
15.00 - 15.30 uur: Pauze.
15.30 - 18.00 uur: Nive Masterclass Versterken van de innovatie mindset.
18.00 - 19.00 uur: Netwerkborrel.
Kortom een prachtig programma waar je zeker bij moet zijn!
Aanmelden
Klik hier om je aan te melden.
VBIM actie
Aangezien VBIM en het IM-Register de professionele interimmer als doelgroep hebben,
zijn we aan het kijken welke samenwerkingsmogelijkheden er naast gezamenlijke
kennisdeling zijn. We willen het mogelijk maken voor SQ-leden (en IM-Register
ingeschrevenen) om met korting gebruik te maken van de services en collectieve polissen
die VBIM aanbiedt.

Als er sprake is van meerdere deelnemers die tegelijk willen toetreden, zijn er ook meer
mogelijkheden zoals het laten vervallen van de jaarbijdrage, het verlagen van de
eenmalige toetredingskosten en blijvende jaarlijkse kortingen op het VBIM lidmaatschap.
Als je interesse hebt om met korting van de VBIM diensten gebruik te maken, kan dat door
een e-mail te sturen naar Vincent Sterk.
Vacature
Het IM-Register heeft momenteel een vacature in haar College van Belanghebbenden. Het
betreft het lid dat de in het Register ingeschreven interim managers vertegenwoordigt.
Graag willen wij de betreffende interim managers verzoeken om hun kandidatuur voor
deze rol bij ons aan te willen melden.
Wij ontvangen uw kandidaatstelling graag op: secretariaat@imregister.nl
Voor een korte omschrijving van de belangrijkste taken van het CvB, zie hierna.
College van Belanghebbenden (CvB)
Het primaire doel van het CvB is het opstellen en onderhouden van kwaliteitseisen voor
interim managers. Door het hanteren van ISO/IEC norm 17024 (kwaliteitseisen te stellen
aan personen) wordt gewaarborgd dat er sprake is van onpartijdigheid. Het CvB is
samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van organisaties die belang hebben bij
het bevorderen van de maatschappelijke waardering van de kwaliteitseisen en het daarbij
horende certificaat.
De belangrijkste taken van het College van Belanghebbenden zijn:


Bijdragen in de ontwikkeling van beleid met betrekking tot de onpartijdigheid van
de certificatie- en registratieactiviteiten en instellingen;



Tegengaan van commerciële ‘toeschietelijkheid’ die de objectiviteit van de
registratieactiviteiten negatief kunnen beïnvloeden;



Adviseren in zaken rond het vertrouwen in het keurmerk en de certificatie- en
registratieactiviteiten, meer in het bijzonder de vaststelling van de
bekwaamheidseisen;



Het uitvoeren van een jaarlijkse review om de onpartijdigheid van de registratie- en
certificatieactiviteiten te beoordelen.

Als u interesse heeft, kunt u een e-mail sturen met uw motivatie en CV naar
secretariaat@imregister.nl
Wij zullen u dan informeren over de procedure.

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.

Share

Tweet

Copyright © Stichting IM-Register 2015
Adres
Stichting IM-Register
Wolga 5
2491 BK Den Haag
T: 070 - 206 01 75
E: secretariaat@imregister.nl
W: www.imregister.nl

Forward to Friend

+1

Share

