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Ook deze zomer zal anders zijn dan normaal. Veel mensen blijven
in eigen land. En ook ons bedrijfsuitje was dit jaar nog nooit zo
dicht bij ons kantoorgebouw.
We hebben niet alleen van het mooie weer genoten maar hebben
verdere verbeteringen doorgevoerd in Icares Professional. Zo
worden kansberoepen weergegeven, hebben we de beroepenset
van Suriname toegevoegd en zijn onze normgroepen actueler dan
ooit.
We wensen iedereen een zonnige zomer. Regels zijn iets soepeler
geworden, dat is fijn, maar laten we vooral goed voor elkaar blijven
zorgen.
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Kansberoepen!
In onze beroepenlijst is nu in één oogopslag te zien welke beroepen
een betere kans maken op de arbeidsmarkt!
De kans op werk verschilt van beroep tot beroep. Dat heeft te maken met het
aantal vacatures, maar ook met het aantal mensen dat op zoek is naar
dezelfde soort baan. Sommige beroepen bieden voldoende tot goede kans op
werk. Deze zogeheten kansberoepen worden door het UWV bepaald, maar
zijn nu ook opgenomen in onze beroepenlijst. Sommige beroepen zijn
kansrijk, omdat er weinig geschikte kandidaten zijn voor bepaalde vacatures.
Dit zijn krapteberoepen, ofwel beroepen met moeilijk vervulbare vacatures.
Kansberoepen worden in onze beroepenlijst weergeven met een ‘kansicoontje’. Alle Nederlandse beroepen zijn gewaardeerd. Dit icoontje is
natuurlijk een indicatie. De professional maak de inschatting voor de cliënt
rekening houdend met de eigen regio. Het UWV waarschuwt dat Covid-19
invloed kan hebben op de arbeidsmarkt.

Nieuwe regeling: NL leert door
Na het ontwikkeltraject 45+ komt er een nieuwe regeling om je te laten
begeleiden in je loopbaan.
De regeling ‘NL leert door’ biedt werkenden en werkzoekenden, waaronder flexwerkers en zzp’ers de
mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Iedereen
van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een ontwikkeladvies aanvragen bij een
gekwalificeerde loopbaanadviseur. Daarnaast is er een mogelijkheid om scholing te volgen. Aan de
uitwerking van de regeling wordt nog gewerkt.
Nuttige links om in de gaten te houden zijn:
www.hoewerktnederland.nl
www.noloc.nl
www.szw.nl
Mede om onze klanten op de komst van deze nieuwe regeling voor te bereiden hebben we de
kansberoepen van het UWV in kaart gebracht.
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Suriname!
Surinaamse beroepen en opleidingen
zijn toegevoegd aan Icares Professional.
Voor ongeveer 20 landen kan een beroepenset ingezet worden. Een beroepenset toevoegen kan
handig zijn, zodat in meerdere landen en eventueel regio’s (bv. Vlaanderen) naar beroepen gezocht
kan worden. Landen/regio’s die al opgenomen zijn, zijn bijvoorbeeld Spanje en Noord-Ierland.
Suriname is het laatste land dat is toegevoegd. Met 3728 beroepen om precies te zijn. Al deze
beroepen zijn voorzien van een Nederlandse omschrijving.
Interesse in deze of andere beroepensets? Neem gerust contact met ons op via info@icares.nl of bel
ons op 040-2395590.
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Nieuwe normgroepen!
Op basis van actuele uitslagen van onze beroepskeuzetests is de
normering van de Sectorale Interessescan (SIS) aangepast.
Bij Icares doen we altijd ons best om zo actueel mogelijk te blijven. Dit doen we onder andere door het
toevoegen van nieuwe instrumenten, talen, mogelijkheden en natuurlijk het uitbreiden van onze
database met beroepen en opleidingen. Niet alle aanpassingen zijn direct te zien, zoals het updaten van
onze normgroepen.
De oude waarden zijn berekend in 2007 op basis van ruim 16 duizend beroepentests. Sinds we
overgestapt zijn op het nieuwe Icares Professional is onze beroepentest al ruim 20 duizend keer
ingevuld. Dit levert mooie nieuwe data op en het werd tijd om hier opnieuw naar te kijken en onze
normgroepen aan te passen.
De nieuwe waarden zijn doorgevoerd voor de uitslag van de Sectorale Interessescan met de actuele
normgroepen.
In de Sectorale Interessescan kun je direct zien welke sectoren hoog en laag scoren.
Om deze uitslag te bekijken dient een cliënt eerst de beroepentest in te vullen.
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Jong Talent
Ruud kwam ongeveer 10 jaar geleden bij Icares omdat hij vreesde
dat er niet echt een passend beroep was na het afronden van het
VWO.
Na het invullen van de beroepentest stonden alle taalberoepen hoog op de
lijst. Het treft dat Frans zijn favoriete vak is. Na het halen van het
Atheneum diploma gaat Ruud Frans studeren aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen. In een groep van vijftien eerstejaars is het bijna
privéonderwijs. Het hoogtepunt van de studie valt in het derde jaar
wanneer Ruud een half jaar gaat studeren in Avignon, in het zuiden van
Frankrijk. Naast het studeren is er ook volop ruimte voor vertier, zoals
feestjes, stedentrips en sport. Deze ervaring blijft hem altijd bij. Zijn Frans
is hierdoor enorm vooruit gegaan. Bovendien heeft hij er vele
buitenlandse vrienden aan overgehouden. Eenmaal terug in Nederland
gaat Ruud de educatieve master volgen in Nijmegen. Zowel het lesgeven
en het leren van talen doet hij heel graag. Dat is perfect te combineren in
het buitenland.
Inmiddels heeft hij les gegeven op basisscholen in Frans-Guyana
(Nederlands taalassistent) en op taalscholen in Spaans Baskenland
(docent Engels en Frans), Colombia (docent Engels, vrijwilliger) en Mexico
(docent Engels en Frans).
Is het altijd veilig in het buitenland? In Colombia wordt hij een keer, in het
bijzijn van een vriendin, aangevallen door twee mannen. Het gevolg is een
diepe snee in zijn linkerhand. Een blijvend litteken. Dit had echter veel
erger kunnen uitpakken. In het vervolg zal hij dan ook altijd een taxi terug
naar huis nemen. Ook al is het maar vijf minuten te lopen.
De uitbraak van het coronavirus noopt Ruud om vanuit Mexico terug te
keren naar Nederland. Zijn ervaring met digitaal lesgeven komt nu van
pas. Om meer klanten te krijgen, maakt hij een eigen website. Vanuit Icares
helpt onze vormgever Judi een handje.
Voor iedereen die digitaal Frans, Engels of Spaans wil leren of bijspijkeren:
kijk op de website: www.maitreruud.nl. Naast deze talen worden er ook
Nederlandse lessen aangeboden. Dus mocht je iemand kennen die
Nederlands wil leren, vertel het vooral door! De eerste les is gratis!
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Bedrijfsuitje
Op 17 juli hield Icares zijn jaarlijkse bedrijfsuitje, maar dan net even anders.
Als je in deze rare periode een dagje uit wilt organiseren, is er meer planning nodig dan normaal.
Maatregelen en regels in het buitenland zijn anders en ook voor het reizen naar een stad in eigen land
komt er net iets meer bij kijken. Onze oplossing: we houden het gewoon simpel, we blijven in
Eindhoven.
Het bedrijfsuitje begon met een bezoek aan het Philipsmuseum. Misschien een verplicht nummertje
voor het ontdekken van Eindhoven, maar het kan nooit kwaad om wat geschiedenis mee te pakken
over de eigen stad. En wanneer enkele van onze collega’s familieleden op oud beeldmateriaal
herkennen, is dit bezoekje meer dan de moeite waard.
De lunch was tegenover ons kantoorgebouw bij een, voor onze collega’s, welbekende lunchroom. Een
verassing voor onze kastelein, die ons normaal gesproken alleen treft op vrijdagmiddagen.
Een stadwandeling met gids Jessica volgde. Niet alleen ontdekten we verborgen plekjes die zeker een
nieuw bezoekje waard zijn, maar we stonden ook stil bij locaties die normaal slechts gepasseerd
worden. Natuurlijk hielden we ons aan de Corona maatregelen door afstand te houden. Dit met
behulp van onze eigen anderhalve meter koordjes.

In de namiddag belandden we op onze laatste locatie, het Mexicaans eetcafé Tortillas in de
Dommelstraat. De complete bovenverdieping van het restaurant was tot onze beschikking, inclusief
eigen bar met persoonlijke barkeeper. Een mooi voorbeeld waarom het loont om connecties te
hebben. Het bezoek was ruim voor het avondeten aangezien we een levende rocklegende (Dennis
Grotenhuis) hadden ingehuurd om een pub quiz te organiseren. Een mooie gelegenheid om de
algemene kennis van onze collega’s te meten. Het Mexicaans eten dat volgde zorgde voor de gewenste
verzoening, die nodig was na deze quiz.
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De laatste verrassing van de dag was een heftige regenbui. Niemand had een paraplu met als gevolg
dat we binnen enkele minuten al doorweekt waren. Maar op deze manier was ook het thuiskomen
extra fijn.

Nieuwtjes en data
Vanwege Corona voorlopig geen trainingen Icares Professional in Eindhoven.
Aanmelden voor een training t.z.t.: icares.com/training.
Alle kansberoepen van het UWV zijn doorgevoerd in Icares Professional.
Hiermee zijn de volgende beroepen toegevoegd aan onze beroepenlijst:
‘costumer due diligence specialist’, ‘buitengewoon opsporingsambtenaar’ en
‘zonnepanelenmonteur’.
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