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Deze maand:
Beroepenlijst uitgebreid:
Aantal verwante en synonieme
beroepen met 12.000 uitgebreid.
Handleiding uitgebreid:
Uitgebreidere instructies en meer
toelichting over onze
instrumenten in onze Icares
Professional handleiding.
Boekenkast:
Met drie verschillende boeken
afkomstig van de familie Chabot.

The Feather; de nieuwsbrief van Icares.
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Nederland draait tegenwoordig een stukje rustiger en sommige
bedrijven liggen even stil. Icares draait gelukkig nog door en daar
hoort natuurlijk ook onze nieuwsbrief bij.
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Zoals gewoonlijk zijn we bezig met het verbeteren van onze service
en op verzoek van onze klanten breiden we onze beroepenlijst uit
met verwante en synonieme beroepen. Ook onze handleiding
wordt een stukje groter.
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In deze periode van veel thuis zijn is er ook meer tijd gekomen om
te lezen, daarom maar liefst drie boeken in de boekenkast
afkomstig van dezelfde familie.

Icares en Corona:
Hoe gaat ons bedrijf om met deze
situatie?
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Nieuwtjes en data: Kort, actueel
en soms informeel.
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We wensen iedereen het beste in deze onzekere tijd.
Maar bovenal, zorg goed voor elkaar.
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Beroepenlijst uitgebreid!
Op verzoek van onze klanten is onze beroepenlijst uitgebreid
met 12.000 vergelijkbare beroepen!
In de beroepenlijst staan nu vergelijkbare
beroepen vermeld. Vergelijkbare beroepen
bestaan zowel uit verwante als synonieme
beroepen. Deze beroepen worden pas getoond
wanneer een beroep geselecteerd wordt.
Onze beroepenlijst is dus inmiddels
behoorlijk gegroeid. Het totaal aantal
Nederlandse beroepen staat nu op 18.350.

Handleiding uitgebreid!
Met de toevoeging van nieuwe instrumenten is ook
de handleiding van Icares Professional een stuk uitgebreider geworden.
Onze handleiding wordt binnenkort uitgebreid.
De grootste verandering is dat onze instrumenten voorzien
worden van uitgebreide achtergrondinformatie over de
testconstructie. Denk bijvoorbeeld aan informatie over hoe
de normgroepen zijn samengesteld, op welke manier de
validiteit is berekend en welke andere testen als inspiratie
hebben gediend. Dit hebben we onder andere gedaan voor
de loopbaanwaarden en het Enneagram.
We houden onze handleiding altijd zo goed mogelijk up-todate. Na het inloggen in Icares Professional is onze digitale
handleiding altijd rechtsboven te vinden wanneer er op de
naam van de Professional wordt geklikt.
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De Boekenkast
Corona zorgt voor veel vrije tijd. Dus veel tijd om te lezen. Vandaar dit keer aandacht voor drie boeken.
Een uniek gegeven in de wereldliteratuur speelde zich dit jaar in Nederland af. Drie gezinsleden
schrijven ieder een boek dat in één kwartaal uitkomt. De familie Mann had weliswaar met vader
Thomas Mann en de kinderen Erika, Klaus, Golo, Monika en Elisabeth zes auteurs, maar zij kwamen in
één kwartaal niet tot drie boeken zoals nu de familie Chabot.
Vader Bart schrijft in ‘mijn vaders hand’ een aangrijpende autobiografische roman waarbij
kindermishandeling centraal staat. Hij schrijft dit boek als hij in het ziekenhuis de dood in de ogen heeft gezien.
Daarvoor heeft hij zijn jeugd voor anderen grotendeels verborgen gehouden. Zijn vader spaart de roede niet,
terwijl zijn moeder het laat gebeuren. Naast het slaan is ook de psychische mishandeling pijnlijk. Zinnen zoals:
“Je had beter niet geboren kunnen worden”. “Hij kan werkelijk helemaal niets, dat rotjoch”. Soms is het ADHDgedrag van Bart voor de ouders een beproeving: hij schiet met een bal een beeldje in huis kapot, vernielt een
auto van een buurtgenoot en maakt vuur in een schuurtje. Zijn vader noemde Bart zelden bij zijn voornaam. Hij
noemde hem ‘stuk verdriet’, ‘mislukte figuur’ of ‘die daar’. Zijn schoolloopbaan kent hobbels. Van HBS terug
naar MULO, maar met een omweg slaagt hij voor de HBS met vier tienen.
Eenmaal volwassen wordt het contact tussen Bart en zijn ouders verbroken. Zijn ouders wonen 17 jaar in de
buurt, maar als hij zijn vader in de verte ziet, steekt hij snel over. Zijn vader sterft en hij gaat niet naar het
afscheid. Bij zijn moeder is er op de valreep na meer dan 20 jaar contact op haar sterfbed. Bart is bij de
crematie met vrouw en vier kinderen.
Het boek is af en toe gruwelijk, maar tegelijkertijd humoristisch
en hoopgevend. Het trieste verleden wisselt hij af met de warme
verhalen over het hier en nu. Een mooi gezin met vier zonen en
een hond. Bart heeft de valkuil dat kinderen die
mishandeld worden, later gaan
mishandelen, succesvol ontlopen.
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Eén van de zonen heet Splinter, voor velen al bekend van tv. Hij is de auteur van ‘Confettiregen’.
Ook dit boek is sterk autobiografisch. De hoofdpersoon Wobie groeit op in het ons enigszins bekende gezin.
Maar een tolerante omgeving maakt het niet meteen vanzelfsprekend om het anders zijn te accepteren. Zijn
voorschoolse jeugdherinneringen zijn sprookjesachtig en kleurrijk. Hij leeft in zijn eigen glitter- en
confettiwereld’. Op de basisschool komt hij erachter dat zijn creativiteit en onbevangenheid soms minder
gewaardeerd wordt. Hij is een a-typisch jongetje dat niet van voetbal houdt, liefst opvallende kleding draagt en
merkt dat verliefdheid niet gewoon een hartje tekenen is. Wobie merkt dat hij anders is dan zijn broers en
anders dan zijn klasgenoten.
Het boek is opgebouwd uit drie delen met jongensnamen. David staat voor zijn tijd op de basisschool. Zijn
beste vriend op het VWO is Daniël en Arthur staat voor zijn studententijd in Amsterdam. Het tweede deel van
het boek toont zijn worsteling het best. Wobie wordt hevig verliefd op Daniël. Wat voor Daniël slechts
vriendschap is, is voor Wobie veel meer. Wobie praat veel en uitgebreid met schoolvriendinnen, maar niet met
zijn ouders, niet met zijn broers en zeker niet met Daniël. Zijn gedrag komt voor uit angst om gepest te worden
en door de wens om niet in een hokje geduwd worden. Door het verhullen van zijn seksuele voorkeur, wat
helemaal niet hoeft voor zijn familie en anderen om hem heen, groeit het isolement van Wobie. Pas als hij
studeert in Amsterdam en daar een liefdesnacht met Arthur beleeft, vindt hij de moed om aan de kerstdis te
vertellen wat iedereen al lang weet.
Het boek leert ons dat de ‘coming out’ ook in welhaast ideaal lijkende omstandigheden toch nog erg lastig kan
zijn. Het boek Confettiregen blijkt een rol te spelen om homoseksualiteit bespreekbaar te maken voor jongeren
en hun ouders.

Sebastiaan Chabot is de oudste zoon en hij is de auteur van ‘De slaap die geen uren kent’
Ook in dit boek is de familie Chabot te herkennen. Alleen heeft de hoofdpersoon Victor slechts één broer. Dit
boek gaat volgens de flaptekst over ‘vier generaties binnen één familie die ieder op hun eigen manier
verlangen iets gedenkwaardigs te doen, uit angst niet te worden herinnerd’. Dat interessante gegeven wordt
helaas onvoldoende uitgewerkt. De oudste Kurt (overgrootvader) komt nog het meest in de buurt.
Achterkleinzoon Victor verbrandt het portret van zijn overgrootvader. Zijn schrijvende vader blijft een ‘flat
character’. Zijn opa heeft door ervaringen in de tweede wereldoorlog last van een knagend geweten. Helaas
wordt aan hem nauwelijks aandacht besteed.
Sebastiaan Chabot heeft de studie master Creative writing met goed gevolg doorlopen. Sommige woorden en
zinnen zijn mooi en origineel. Maar het is de vraag of Sebastiaan met een andere achternaam een uitgever
bereid had gevonden dit boek te publiceren.
Naast het herkenbare gezin Chabot is er nog een bijzonder fraaie overeenkomst. Als goede vriend van vader
Bart ontwierp Anton Corbijn, de beroemde fotograaf, de omslag van deze drie boeken.
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Icares en Corona
Voor Nederland en de wereld is deze periode anders dan anders. Een periode waarin allerlei
maatregelen elkaar snel opvolgen. Bijna ieders leven ziet er even anders uit. Bedrijven moesten zich
aanpassen. Icares is hierbij geen uitzondering. Ons voordeel is dat Icares voornamelijk digitaal
opereert en hierdoor kunnen onze collega's thuis verder werken. Onze taken zijn niet veranderd en
ondanks deze crisis is ook onze klantenservice er gelukkig niet minder om geworden. In de gehele
coronatijd was de helpdesk van negen tot vier bereikbaar. Gemiddeld kregen we drie telefoontjes per
dag. Voor de beantwoording hebben we nog nooit zo veel tijd gehad.
Natuurlijk missen we onze collega's, maar veel andere bedrijven zijn zwaarder getroffen. Wij mogen
niet klagen. Net als andere bedrijven hebben we het gemak van de zoom-meetings ontdekt en onze
vergaderingen zien er hierdoor iets anders uit. Met zoom zijn er twee trainingen gegeven. De 'fysieke'
trainingen bij Icares in Eindhoven zijn niet doorgegaan, en ondanks de recente versoepeling van de
maatregelen kunnen we hier voorlopig nog niet mee aan de slag. Natuurlijk is onze helpdesk wel
bereikbaar dus mochten er vragen zijn kan er altijd gebeld worden. We staan klaar om te helpen.
Het is een ongewone tijd waar we gezamenlijk hopelijk goed uitkomen. We wensen dat iedereen
gezond blijft en vooral oog voor de ander heeft en goed voor elkaar zorgt.
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Nieuwtjes en data
Vanwege Corona voorlopig geen trainingen Icares Professional in Eindhoven.
Aanmelden voor een training t.z.t.: icares.com/training.
Het Enneagram staat nog tot en met woensdag 10 juni open voor alle Icares
Professional accounts. Hierna eindigt de proefperiode.

13-05-2020 – The Feather 30

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.
Klik voor een uitgebreide routebeschrijving.
Uitschrijven nieuwsbrief

