NIEUWE LENTE, NIEUW GELUID

English version below

Twintig jaar PROOF
Op 1 mei 2021 bestaat PROOF officieel twintig jaar. Time flies when you are having fun! We gaan komend jaar regelmatig stilstaan bij deze
mooie mijlpaal. En als het dit jaar niet lukt om samen op de Veemarkt het glas te heffen, dan doen we dat zeker op 1 mei 2022. 21 jaar is
immers ook een geweldige leeftijd.
Katinka Huijberts nieuwe Managing Director
Nog meer lente nieuws? Ja, Katinka Huijberts start per 15 maart als Managing Director van PROOF. Met heel veel vertrouwen draag ik
het stokje aan haar over. De komende maanden trekken we uiteraard samen op en leert zij het PROOF-team en onze klanten kennen. Wil
je alvast kennismaken: lees hier de vijf vragen aan Katinka. Zelf blijf ik als consultant en partner betrokken bij PROOF, en ik ga iets nieuws
doen, namelijk een nieuw PROOF initiatief leiden.
Een nieuw label: PROOF PEOPLE
Nog meer lente nieuws dus. Op 1 mei is PROOF PEOPLE | interim management & services officieel een feit. Afgelopen paar jaar hebben
we regelmatig de vraag gehad of we via PROOF aan klantzijde hulp konden bieden. In de vorm van tijdelijke versterking. Dat hebben we
nu een aantal keer gedaan en dat is onze klanten en ons team goed bevallen. PROOF PEOPLE is van ‘samen’ en van ‘loyaliteit’: we geloven
in de kracht van teams en om die reden kun je van ons vaak combinaties van mensen verwachten. De teamleden houden elkaar scherp en
vullen elkaar aan. 1+1=3. Meer informatie? Lees de vijf vragen over PROOF PEOPLE.
Nieuw boek: HAPPY CHANGE
Een nieuwe lente vraagt ook om een nieuw geluid. Daarom verschijnt op 1 mei ons nieuwe boek HAPPY CHANGE. Het is ons zesde boek,
het eerste boek verscheen na tien jaar PROOF, nummer zes in ons twintigste jaar. Deze keer van de hand van Marianne Jaarsma en mijzelf.
‘Alleen wie deelt komt verder’ is altijd al ons motto. Wie de laatste inzichten wil weten over change communicatie en employee alignment
kan zich nu al aanmelden voor de boekintroductie.
Bea Aarnoutse – managing director
+31 6 21 844 402

SPRING IS IN THE AIR – AND WE HAVE SOME NEWS!
An anniversary to celebrate
On 1 May 2021, PROOF will officially be 20 years old. Time flies when you’re having fun! We’re going to mark this important milestone in a
number of ways in the coming year. Even if we can’t raise a glass together at the Veemarkt in 2021, we’re certainly planning to do so on 1
May 2021. After all, turning 21 is also quite a big deal!
Leading the way forward
On 15 March, Katinka Huijberts will officially take over the reins as Managing Director of PROOF. I have every confidence that she will
manage the agency extremely well. In the coming months, she and I will work closely together for a smooth transition and she will get to
learn more about our team and our clients. You can get to know Katinka more by checking out our five questions to Katinka. I will continue
to be involved in PROOF as a consultant and partner, as well as leading a new PROOF initiative: PROOF People I interim management &
services, to be launched on 1 May.
A new label: PROOF PEOPLE
Over the years, clients have regularly approached us to ask if we can support them in house on an interim basis. We have been able to
offer this service a number of times already, to the great satisfaction of both our clients and our team. The keywords for PROOF People
are ‘together’ and ‘loyalty’: we believe in the power of teams, which is why we you can often expect a combination of our professionals to
deliver this service. Our team members complement each other and keep each other sharp. 1 + 1 = 3! Want to find out more? Read the
five questions about PROOF PEOPLE.
Fresh thinking: HAPPY CHANGE
With spring also comes fresh thinking: at PROOF, we believe that daring to share insights is what allows us and our field as a whole to
grow and develop. That’s why, on 1 May, we’re publishing our new book HAPPY CHANGE – our sixth book since 2010. If you would like to
know more about the latest insights into change communication and employee alignment, register now for the book launch.
Bea Aarnoutse – Managing Director
+31 6 21 844 402
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