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De eerste nieuwsbrief van het jaar. En we beginnen het jaar goed.
Waar we eind 2019 afsloten met de lancering van een nieuw
instrument (Loopbaanwaarden), beginnen we 2020 vergelijkbaar,
namelijk met de aankondiging van het Enneagram, ons nieuwe
instrument waarvan de proefperiode in maart van start gaat.
Verder is er aandacht voor studiekeuzereizen naar Spanje. Een
initiatief van Tamara Vernooij om reizen en loopbaanbegeleiding te
combineren.
Zo blijkt dat niet alleen cliënten zich ontwikkelen, maar ook de
manier van loopbaanbegeleiding. En Icares ontwikkelt graag mee!
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Nieuw instrument! Enneagram!
Waar we in onze vorige nieuwsbrief het nieuwe instrument
‘Loopbaanwaarden’ toelichtten, kondigen we nu het ‘Enneagram’ aan. Ook
dit instrument is gratis uit te proberen!
Het Enneagram geeft inzicht in iemands karakter door het in te delen in negen
karakter/persoonlijkheidseigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan de Levensgenieter, de Presteerder
of de Leider.
Het instrument van Icares meet deze eigenschappen na het doorlopen van 75 vragen waarbij elke
keer 3 items op passende volgorde gezet dienen te worden.

Na het invullen worden de karaktereigenschappen op volgorde van meest passend weergegeven.
Meer informatie per eigenschap is zichtbaar door simpelweg op het driehoekje naast de benaming te
klikken. De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en
positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan.
Inzicht in het Enneagram kan cliënten helpen zichzelf en anderen te begrijpen, in het bijzonder
waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook geeft het een handvat om naar
meer persoonlijke groei te zoeken.
Gebruikers van Icares Professional kunnen binnenkort gratis dit instrument uitproberen. Vanaf
woensdag 11 maart tot en met woensdag 10 juni staat het Enneagram open voor alle Icares
Professional accounts.
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Interview met de professional!
Deze maand een interview met Tamara Vernooij, oprichter van
Studiekeuzereis. Tevens is ze docent en
studieloopbaanbegeleider bij het Albeda in Rotterdam. In het
verleden heeft ze jongeren en groepen over heel de wereld
begeleid als reisleidster. Nu heeft ze besloten deze expertises
te combineren. Sinds najaar 2019 bestaat ‘Studiekeuzereis’.
Een kans voor jongeren om een studiekeuzetraject te
combineren met een verblijf in het buitenland.

Loopbaan in het kort
Tamara heeft in 2008 de
opleiding Sociaal Pedagogische
Hulpverlening afgerond aan de
Haagse Hogeschool.
In 2013 behaalde ze haar
postgraduaat in Adventure
Education in België.
Van 2004 tot 2015 heeft ze als
reisleidster diverse kampen,
reizen en wintersportvakanties
begeleid.
Vanaf 2006 is ze als interim
groepsleidster werkzaam in de
hulpverlening met als
specialisaties
gehandicaptenzorg en
jeugdzorg (autisme en ADHD).
Sinds 2014 is ze docent
Omgangskunde bij het Albeda
in Rotterdam.

Waar komt het idee om studiekeuzereizen te organiseren
vandaan?
Een verkeerde studiekeuze brengt veel onzekerheid. Niet alleen
voor de jongere maar ook voor de ouders brengt dit hoge kosten,
tijdsverlies (jaren) en verschillende verwachtingen met zich mee.
Niet alleen op het moment van uitval, maar soms ook jaren daarna
omdat iemand zich ongelukkig voelt in zijn/haar baan.
Ik ben ervan overtuigd dat je ontspannen en met plezier de
juiste studiekeuze maakt door een combinatie van unieke
activiteiten.
Veel studiekeuzetrajecten bestaan uit slechts individuele
gesprekken. Bij Studiekeuzereis is het een combinatie van de locatie,
gesprekken, opdrachten, intensieve begeleiding, en verschillende
outdoor activiteiten, zowel individueel als in een groep, die
uitnodigen om tot de belangrijke zelfinzichten te komen. Wij helpen
vervolgens om die zelfinzichten te vertalen naar de meest passende
studie of beroep. In dit project combineer ik al mijn expertises.
Wat kunnen jongeren verwachten op deze reis?
De jongeren doorlopen in een ontspannen omgeving een intensief
traject. Door verblijf in het buitenland komt de jongere los van zijn
vertrouwde omgeving en dagelijkse zorgen. Een nieuwe omgeving
en de kleinschalige groep van maximaal 12 jongeren stimuleren om
na te denken over wie ze nu zijn, wat hun passies en talenten zijn en
natuurlijk wie ze willen worden. Het programma omvat een unieke
combinatie waardoor elke jongere thuiskomt met een top 3 van
studiekeuzes. Als dat niet het geval is, dan bieden we na de reis
coaching aan. Daarnaast is Studiekeuzereis een perfecte aanvulling
op een tussenjaar waar jongeren nog zoekende zijn.
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Op jullie website staat dat je een professional bent in
‘outdoor adventure education’. Wat houdt dat precies in?
Bij outdoor adventure education zet ik als
procesbegeleidster interactieve buitenactiviteiten in als
middel om te reflecteren over actie en interactie. Het doet
beroep op de directe ervaring, waarbij zowel de
avontuurlijke activiteit, de omgeving, de persoon als de
groep worden ingezet om leer- en ontwikkelingskansen te
creëren. Nieuw is de koppeling om samen met de jongere
deze zelfkennis te vertalen naar studie of beroep.

Vooralsnog gaan alle reizen naar Spanje, is dit een bewuste keuze of staan andere landen in
het toekomstbeeld?
Spanje is een bewuste keuze. Spanje heeft precies de ingrediënten die we nodig hebben; het
landschap, de taal en natuurlijk het aangename klimaat. Ik heb zelf jarenlang reizen begeleid naar
Spaanstalige landen. In de Pyreneeën ben ik twee winters met plezier verantwoordelijk geweest
voor de reisleiding in Andorra. Het is voor mij bekend terrein waardoor ik kan vertrouwen op mijn
samenwerkingspartners en mij kan focussen op het studiekeuzeproces.
Andere landen komen er zeker aan, dat is wel de verwachting! Ik zou het fantastisch vinden om ook
in andere landen de Studiekeuzereismethodiek toe te passen, zodat zoveel mogelijk jongeren ervan
kunnen profiteren en met vertrouwen hun nieuwe droomstudie tegemoet gaan.

Een aantal jaar geleden heb je met onze instrumenten
gewerkt om jongeren te begeleiden die voortijdig hun studie
moesten beëindigen. Enige kans dat je deze ook op
Studiekeuzereis gebruikt worden?
De testen van Icares behoren absoluut tot de activiteiten van een
Studiekeuzereis. Jongeren krijgen bijvoorbeeld vooraf de
uitnodiging om handmatig alle sectoren een cijfer te geven van 010. Nadat zij de test hebben gedaan vergelijken we hun
handmatige score met de testuitslag. Het is daarmee een fijn
middel om de beeldvorming te onderzoeken en direct te
verhelderen. Daarnaast is de gekoppelde scholendatabase voor
ons een onmisbaar element om het keuzeproces met de jongeren
helemaal compleet te kunnen maken.
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Waar kunnen geïnteresseerden terecht?
We vinden het fijn om zoveel mogelijk mensen te laten weten van ons bestaan. Aan decanen sturen we
graag onze flyers en natuurlijk komen we graag te gast op studiekeuzebeurzen.
Zowel jongeren, ouders, decanen, studieloopbaanbegeleiders kunnen voor meer informatie terecht op
onze website: www.studiekeuzereis.com
Onze volgende beurs is de Tussenjaarbeurs op donderdag 26 maart 2020 van 16.00 tot 21.00 uur bij
het MBO Wellantcollege aan de Randhoeve 2 in Houten
Wil je nog iets kwijt aan de lezers van ‘the Feather’?
We zijn net gestart met Studiekeuzereis en zijn daarom volop in ontwikkeling. Lezers die enthousiast
zijn of ideeën hebben voor ons product, nodig ik graag uit om contact met ons op te nemen. We zijn
altijd op zoek naar samenwerkingspartners.
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Loopbaanwaarden!
In september kondigden we ons nieuwe instrument ‘loopbaanwaarden’ aan.
Om dit te vieren was dit instrument tijdelijk drie maanden aaneensluitend
beschikbaar. Deze periode is nu ten einde. We blikken even terug.
Drie maanden lang konden alle gebruikers van Icares Professional het nieuwe loopbaaninstrument
inzetten. De reacties zijn zeer positief. Veel professionals zijn tevreden over de brede inzetbaarheid
van dit instrument. Zo is het instrument geschikt voor jongeren, werkzoekenden en werkenden.
Inmiddels is het instrument al opgenomen in het aanbod van meer dan 50 organisaties.
Voor onze klanten die de Loopbaanwaarden, of elk ander instrument, willen uitproberen, dat kan.
Stuur simpelweg een verzoek naar info@icares.nl en we zetten de gewenste instrumenten tijdelijk
open.

Het instrument ‘loopbaanwaarden’ geeft inzicht in de waarden/drijfveren van een cliënt.
Deze waarden zijn belangrijk en blijven vaak constant gedurende de gehele loopbaan.
Denk bijvoorbeeld aan de uitdaging in het werk, balans tussen werk en privé, afwisseling of aanzien.
Waar Edgar Schein onderscheid maakte tussen 9 verschillende carrièrewaarden zet het instrument
van Icares 20 waarden op volgorde van belangrijk naar onbelangrijk.
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De Boekenkast
In deze rubriek staat een boek in de schijnwerpers.
Beroepen kunnen centraal staan of er kan een andere
link met loopbaanbegeleiding zijn. Deze maand:
De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman.
Het is bijzonder dat een non-fictie boek zo hoog in de top-10 staat.
Maar dit boek is zeker een aanrader, voor ieder die gelooft in de
verdorvenheid van de mens of juist niet. Rutger Bregman
combineert inzichten uit de psychologie, de archeologie, de
economie en de biologie om nieuwe antwoorden op oude vragen te
geven. Erudiet en in een heldere stijl neemt Bregman jou als lezer
mee. Vanuit de archeologie en biologie wordt aannemelijk gemaakt
dat juist de sociale oriëntatie ervoor gezorgd heeft dat de homo
sapiens sterk uit het evolutieproces kwam. Bregman werpt een
ander licht op de schokmachine van Milgram waarbij proefpersonen
elektroschokken uitdeelden tot 450 Volt en het Stanford Prison
Experiment waarbij studenten in sadistische bewakers
veranderden.
Bregman komt op het eind van zijn boek tot zijn tien leefregels:1)
heb vertrouwen in andere mensen (ga uit van het goede), 2) denk in
win-win scenario’s, 3) verbeter de wereld door het stellen van
vragen, 4) train compassie, 5) heb begrip voor anderen, 6) heb je
naaste lief, 7) mijd (vertekend) nieuws in de media, 8) keer de
andere wang toe, 9) schaam je niet om goed te doen en 10) wees
realistisch.
Dat laatste betekent bij Bregman niet dat je
cynisch wordt, maar juist dat je vertrouwen
mag hebben: de mens is ten diepste geneigd
tot het goede. Uiteraard geldt dat niet altijd
voor iedereen altijd. De beter dekkende
titel ‘De meeste mensen deugen meestal’
is vanzelfsprekend te weinig pakkend.

Over de Schrijver
Bregmen werd geboren in
Rennesse en groeide op in
Zoetermeer.
Op het gymnasium nam hij
genoegen met zesjes, pas tijdens
studie geschiedenis kreeg hij de
geest. Hij wilde lessen trekken uit
het verleden, laten zien dat
historici ook wat te vertellen
hebben over het heden.
Inmiddels heeft hij enkele boeken
gepubliceerd en is hij één van de
vaste schrijvers van het
journalistieke platform ‘De
Correspondent’.
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Verbeteringen in Icares Professional
De ontwikkeling van een digitaal instrumentarium is nooit af. Verbeteringen
voor en achter de schermen worden elke week gemaakt. We geven aandacht
aan twee van deze gebruiksvriendelijke verbeteringen.
Niveaus van opleidingen
Sinds kort worden opleidingen ook weergegeven bij de uitslagen van de beroepentest en CUBE8.
Er was nog geen overzicht van de niveaus waarop deze opleidingen aangeboden worden. Dit is er nu
wel. Zo kunnen cliënt en professional in één oogopslag zien of een opleiding bijvoorbeeld op HBO- of
WO niveau aangeboden wordt.

Groepscode: nu ook voor cliënten zonder email
De groepscode maakt het mogelijk om grote groepen (zoals klassen) uit te nodigen voor de
instrumenten van Icares Professional. Voorheen was het voor alle cliënten verplicht om bij het
aanmelden een emailadres in te vullen. Dit is nu niet meer noodzakelijk.
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Nieuwtjes en data
De eerstvolgende training Icares Professional is donderdag 26 maart.
Aanmelden kan via icares.com/training.
Deze maand hebben we ook bezoek van onze snuffelstagiaire Gwen Kolsters.
Ze zit op het HAVO van het Sondervick College en komt een weekje meekijken.
In afstemming met de UWV-beroepenlijst hebben we 100 nieuwe beroepen
opgenomen in onze database.
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Schimmelt 30
5611 ZX
Eindhoven
040-2395590
www.icares.com
www.icares.education
info@icares.nl
Opmerkingen, tips en/of feedback naar de redactie kan
gestuurd worden naar wouter@icares.nl.
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan op:
https://icares.com/contact/newsletter_opt_out

