
 

 

 

 

 

 

 

 

  

The Feather; de nieuwsbrief van Icares. 

De zomer is goed begonnen. De corona-regels worden per 

persconferentie soepeler en ook wij brengen mooi nieuws: Onze 

nieuwe module Werkvormen is gelanceerd en is vrijblijvend 

beschikbaar voor alle gebruikers van Icares Professional! 

Verder hebben we het aantal sectoren uitgebreid met vijf, krijgt het 

instrument ‘Fysieke Criteria’ een meer passende naam en zijn er 

meer dan 100 nieuwe kansberoepen opgenomen in ons systeem.  

De regels zijn nog net niet soepel genoeg om met trainingen te 

beginnen maar we hopen snel het verlossende woord te krijgen. 

Tot die tijd wensen we onze lezers veel plezier met het verkennen 

van onze nieuwe module en hopen we dat iedereen een fijne 

vakantie tegemoet gaat.  
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Werkvormen: 

40 werkvormen gratis 

beschikbaar voor onze 

professionals. 

 

Vijf nieuwe sectoren: 

Aangepaste sectorindeling in 

Icares Professional. 

 

Naamsverandering  

Fysieke Criteria 

 

Nieuwe kansberoepen: 

Nieuwe kansberoepen naar 

aanleiding van het UWV. 

 

Nieuwtjes en data:  

Kort, actueel en soms informeel. 
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Werkvormen! 
 

Per ingang van 7 juli is er een nieuwe module beschikbaar in Icares Professional: Werkvormen.   

Een gratis module voor alle gebruikers van ons instrumentarium.  

 

Werkvormen zijn opdrachten die de cliënt (individueel of in groepsverband) kan uitvoeren ter 

ondersteuning van zijn of haar traject. Werkvormen kunnen ook hulpmiddelen zijn in een gesprek of 

om als huiswerk mee te geven. Werkvormen kunnen ingezet worden voor studiekeuze, 

loopbaanbegeleiding, re-integratie en sollicitatie.  

 

Werkvormen bestaan vaak uit een instructie en werkblad. Werkbladen kunnen onafhankelijk van de 

instructie worden gedownload. Dit is handig wanneer de instructie bekend is bij de professional. 

Werkvormen kunnen ook in het systeem gekoppeld worden aan de cliënt.  

 

Omdat werkvormen divers zijn, is er een filter beschikbaar om gemakkelijk en snel de juiste 

werkvorm te vinden. Zo kan er geselecteerd worden op leeftijd, traject en aanpak. Wanneer alle 

filters aanstaan worden alle werkvormen weergegeven.  

 

De module is te vinden op de cliënten pagina onder de rapportage functie/professionals.  

 

De  module is gelanceerd met 40 verschillende werkvormen. In deze Nieuwbrief houden we jullie op 

de hoogte van de uitbreidingen.  
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Vijf nieuwe sectoren! 
 

In Icares Professional zien cliënten aansprekende beroepssectoren na het invullen van de 

Beroepentest. Bij ieder beroep, opleiding en cursus is er steeds sprake van een eerste, tweede en 

derde sector. Deze sectoren maken het zoeken makkelijker en voor ons is het koppelen van beroepen 

aan opleidingen (en andersom) makkelijker.  Voorheen bestond deze indeling uit 35 sectoren maar 

vanaf juli/augustus is het aantal sectoren 40. 

  

In de praktijk merkten we dat de sector Sociaal Dienstverlenend (SD) te breed is. Het veld Human 

Resource (HR) viel binnen deze sector. SD en HR zijn nu afzonderlijke sectoren.  

Ook nieuw zijn de sectoren Delfstoffen (DE), Geschiedenis (GE) en Installatietechniek (IN). 

De sectornaam Automatisering/wiskundig is veranderd in ICT/wiskundig (IT). De titel verandert ook 

voor Hout/meubel, Dat is nu voortaan Hout/meubel/interieur (HM). 

  

Voorbeeld: Het beroep loopbaanadviseur was gekoppeld aan Sociaal dienstverlenend (1), 

Onderwijs/pedagogie (2) en Taal/communicatie (3). Dat wordt met de nieuwe sectoren: Human 

Resource (1), Sociaal dienstverlenend (2) en Taal/communicatie (3).  

  

De sector Persoonlijke ontwikkeling (PO) is als sector gereserveerd voor de cursussen. In de Sectorale 

Interesse Scan komt deze sector niet terug. In sectoraal zoeken is PO geen criterium voor het zoeken 

naar opleidingen en beroepen. 

  

Zoals bekend hebben alle beroepen, opleidingen en cursussen een 1e, 2e en 3e sector. De aanpassingen 

zorgden voor een opname van minimaal één van de vijf nieuwe sectoren bij 12% van de beroepen, 

11% van de opleidingen en 25% van de cursussen. 

  

De wijziging voeren we door in een weekend in de vakantiemaand juli of augustus. 

Als de verandering is doorgevoerd, staat het bij de berichten bij het welbekende envelopje. 
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Naamsverandering Fysieke Criteria 
 
Het instrument Fysieke Criteria helpt bij de inschatting of de functionele mogelijkheden van de cliënt 

overeenkomen met de eisen van het beroep. Deze mogelijke beperkingen zijn opgesteld op basis van 

de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van het UWV.  

 

De praktische toepasbaarheid van dit instrument wordt binnenkort uitgebreid. De naam ‘Fysieke 

Criteria’ is niet voldoende dekkend. Niet alle ‘mogelijkheden’ en ‘beperkingen’ zijn fysiek van aard. 

Denk bijvoorbeeld aan geheugen en zelfstandigheid. Daarom is de naam van dit instrument veranderd 

in Beroepsmogelijkhedenlijst (BML). Deze verandering wordt binnenkort doorgevoerd en heeft geen 

invloed op de uitslagen van fysieke criteria tests die op een eerder moment zijn gebouwd. 

 

Wanneer de Beroepsmogelijkhedenlijst nog geen onderdeel uitmaakt van het pakket, is de BML een 

week lang vrijblijvend uit te proberen. Stuur hiervoor een mail naar info@icares.nl of bel ons op 040-

2395590. 

 

mailto:info@icares.nl
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Nieuwe kansberoepen 
Een nieuw aantal kansberoepen is opgenomen 

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 en 

worden opgenomen in onze beroepenlijst. Begin juni heeft het UWV een update gegeven over nieuwe 

kansberoepen. Enkele voorbeelden van recente kansberoepen zijn:  

Restaurantkoks en medewerker bediening horeca; 

Verkoopmedewerkers elektronica en bouwmarkten; 

Betontechnologen; 

Assemblagemedewerkers en monteurs; 

Orderbegeleiders in de industrie; 

Pedagogisch medewerker kinderopvang; 

Opticiëns en audiciëns. 

In totaal zijn er 107 nieuwe kansberoepen opgenomen. Al deze kansberoepen worden in onze 

beroepenlijst weergeven met een ‘kans-icoontje’. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Zie in één oogopslag welke beroepen 

een betere kans maken op de arbeidsmarkt!’ 
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Opmerkingen, tips en/of feedback naar de redactie kan 

gestuurd worden naar wouter@icares.nl. 

Klik voor een uitgebreide routebeschrijving. 

Uitschrijven nieuwsbrief 

 

Aangezien de corona maatregelingen nog niet soepel genoeg zijn kunnen we nog geen 
trainingen Icares Professional verzorgen. Dit is wel mogelijk op locatie. Aanmelden 
kan via icares.com/training. 
 
Het Journaal van zaterdag 3 juli kwam met het verrassende bericht dat er een groot 
tekort is aan loopbaanadviseurs. Dit gaan we onderzoeken en komen hierop terug in 
de volgende nieuwsbrief.  
 
Onze collega Karin is met kleinzoon Chris 
opnieuw oma geworden! 
 
 
 
 

 

http://www.icares.educationl/
http://www.icares.nl/nl/contact
https://icares.com/contact/newsletter_opt_out
https://www.youtube.com/channel/UCzamUkLYAB3h6_jgHl0JrGQ
https://www.linkedin.com/company/icares
https://icares.com/training

