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Vijf nieuwe werkvormen:
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Boekenkast:
Aandacht voor ‘Cliënt E. Busken’ van
Jeroen Brouwers
Nieuwtjes en data:
Kort, actueel en soms informeel.
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De herfst is begonnen. Het wisselvallige weer van afgelopen zomer
hoeft zich niet meer schuldig te voelen. Het nieuwe seizoen
betekent voor veel Nederlanders kale bomen, minder zon maar ook
versoepelingen van de coronamaatregelen.
Voor Icares betekent dit dat we weer beginnen met trainingen
Icares Professional. Ook lichten we in deze nieuwsbrief graag toe
welke toekomstmogelijkheden er zijn voor gebruikers van onze
Icares Arbeidsmarktscan.
Verder zijn er vijf nieuwe werkvormen toegevoegd aan Icares
Professional en in de boekenkast is er aandacht voor ‘Client E.
Busken’.

5
8
6
7

Weer of geen weer. Bij Icares blijven we actief!
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Subsidie ‘NL leert door’ stopt
Op 30 september 2021 is de subsidieregeling ‘Nederland leert door’ stopgezet. De Icares
Arbeidsmarktscan is in het kader van deze regeling veelvuldig (ruim 6.000 keer) ingezet.
Veel professionals hebben aangegeven zeer tevreden te zijn met onze Arbeidsmarktscan. Om de
gebruikers van onze scan de mogelijkheid te geven hun account te behouden is Icares Professional
Individual ontwikkeld. Dit is een licentie speciaal bedoeld voor de kleine gebruiker en kan sterk
overeen komen onze Arbeidsmarktscan. De professional behoudt ook toegang tot de bestaande
cliënten.
Icares Professional Individual is ideaal voor gebruikers met een klein of sterk fluctuerend aantal
cliënten. Bij een Individual account zijn er alleen kosten bij een nieuwe cliënt. Professionals stellen
het eigen pakket samen, dat kan beperkt of uitgebreid zijn.
Interesse om gratis over te schakelen naar een Individual licentie?
Neem dan contact op via info@icares.nl of bel ons op 040-2395590.
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Subsidie Sectoraal Maatwerk
Waar de ene subsidie stopt, gaat een volgende verder. De subsidie ‘NL leert door’ was voor
individuele trajecten. De tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’
werkt iets anders.
Met deze tijdelijke regeling hebben sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers-,
werknemersorganisaties en andere betrokken partijen subsidie aangevraagd om ondersteuning te
bieden voor het behouden van werk en het vinden van ander werk. De regeling is in maart stopgezet,
maar verschillende sectorale organisaties, zoals bijvoorbeeld BrabantLeert, hebben nu een budget
beschikbaar om gratis loopbaanbegeleiding aan te bieden.
Elke organisatie kan anders omgaan met deze subsidie. In de regio Midden-Brabant en NoordoostBrabant zoekt het Leerwerkloket nog zelfstandige loopbaanadviseurs voor het uitvoeren van
ontwikkeladviezen. Geïnteresseerde lezers kunnen in de eigen regio kijken naar vergelijkbare
mogelijkheden.

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingskosten
Tot 1 januari 2022 is het mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te
trekken. Vanaf volgend jaar vervangt het STAP-budget deze fiscale aftrek.
Te veel mensen waarvoor (bij)scholing nuttig is, maken te weinig gebruik van de huidige
mogelijkheid. Dat geldt voor flexwerkers, werkzoekenden en werkenden met beroepen waar minder
vraag naar is of voor degenen die om financiële redenen geen (bij)scholing volgen. De overheid wil
deze mensen met het STAP-budget stimuleren een opleiding of cursus te volgen, zodat ook zij zich
kunnen ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.
Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden bij UWV het STAP-budget aanvragen. Dit
kan per persoon één keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de
opleider.
Bij het zoeken van een opleiding of cursus kunnen professionals en cliënten van Icares gebruik
maken. Op verschillende manieren kan een keuze gemaakt worden uit 2.000 opleidingen en 30.000
cursussen. Ga hiervoor naar www.icares.com.
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Vijf nieuwe werkvormen!
In onze vorige nieuwsbrief kondigden we onze nieuwe gratis module werkvormen aan.
Deze aankondiging ging gepaard met de lancering van 40 werkvormen. Inmiddels zijn er vijf nieuwe
werkvormen bijgekomen en dat lichten we kort even toe.
Actief associëren: Een werkvorm waarin de cliënt associaties legt met behulp van een diagram. Deze
werkvorm kan ingezet worden wanneer cliënten moeite hebben om hun interesses en motieven
helder te krijgen.
Beren op de weg: De cliënt voert met behulp van het werkblad een zelfanalyse uit om inzicht te
krijgen in diens belemmeringen.
Beroepenstamboom: Het werkblad is een stamboom die ingevuld wordt met beroepen in plaats van
namen. Op deze manier kan de cliënt vanuit een nieuw perspectief naar beroepen kijken. Verder krijgt
de cliënt inzicht in waarden/beroepen in relatie tot de eigen familie.
Omgevingsanalyse: Deze werkvorm helpt met het inventariseren van verwachtingen en wensen die
de cliënt heeft van zijn of haar werkomgeving.
Overtuigingen: Bedoeld voor cliënten die vastzitten in de eigen overtuigingen. Deze werkvorm helpt
met de bewustwording van negatieve overtuigingen en het omkeren naar het positieve.
Nog niet bekend met werkvormen?
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 cliëntenpagina onder de rapportage functie/professionals. Deze module
is gratis beschikbaar voor alle gebruikers van Icares Professional.
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De Boekenkast
In deze nieuwsbrief aandacht voor het laatst geschreven boek
van Jeroen Brouwers ‘Cliënt E, Busken’. Een boek welke
bekroond is met de Libris Literatuurprijs van 2021.
Het verhaal gaat over E. Busken en is vanuit zijn perspectief
geschreven. Onze hoofdpersoon verblijft in een instelling. Hij zit
vastgesnoerd in zijn rolstoel op de gesloten afdeling, waar hij
duidelijk tegen zijn zin verblijft en hij denkt, piekert en maalt.
In deze instelling spreekt men niet van patiënten, maar van
cliënten. Cliënt E. Busken zegt niets. Is hij dement? Is er iets mis
met zijn gehoor? Wat om hem heen gebeurt neemt hij scherp waar
en hij voorziet zijn medebewoners en personeel van bijtend
commentaar, de verzorgers in hun uniseks pakjes, misschien zijn
het wel transgenders, zijn mededementen onder wie Mieneke
Kalckbrander, een voormalig actrice die hem tegen zijn zin
bemoedert, de aantrekkelijke verzorgster Moniek, de kwaadaardige
psychologen en psychiaters, de verplegers die hem helpen plassen.
Mooi zijn de gebeeldhouwde teksten van een erudiete geest, die in
schril contrast staan tot de realiteit van poep- en plasongelukjes.
Dit uiterst leesbare boek is geen reclame om te gaan werken in de
ouderenzorg. Van dit boek is nu een toneelbewerking. Gijs Scholten
van Aschat schreef de toneeltekst en speelt deze monoloog.

Over de schrijver
Jeroen Brouwers (1940) wordt
tijdens de Tweede Wereldoorlog
geboren in Nederlands-Indië en
brengt een deel van jeugd door in
een Japans kamp. In zijn boek
Bezonken Rood schrijft hij over
deze tijd.
Na de oorlog keert Brouwers
terug naar Nederland. Hij wordt
journalist en werkt later voor
uitgeverij Manteau. Hij stop daar
in 1976 om zich volledig te
richten op zijn literatuur.
Het werk van Brouwers is vele
malen bekroond met literaire
prijzen.
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Trainingen
Trainingen Icares Professional zijn weer mogelijk
De coronamaatregelen zijn al een tijdje versoepeld. Evenementen, horeca en publieke locaties zijn,
onder enkele voorwaarden, weer open. Dit betekent dat we bij Icares weer beginnen met het geven
van trainingen op onze locatie. Tijdens deze training krijgen deelnemers inzicht in de achtergronden
en de uitgebreide gebruiksmogelijkheden van Icares Professional. Ook is er ruimte voor het bespreken
van specifieke vragen en casussen.
De vraag is groot. Om deze reden zijn er op drie dagen trainingen gepland.
Donderdag 28 oktober
Woensdag 3 november
Vrijdag 26 november
Trainingen duren van 10:30 tot 15:00. Lunch is inbegrepen.
Aanmelden kan via icares.com/training.
Een versoepeling betekent niet dat er geen maatregelen gelden. Houd hierom de geldige coronaregels
in acht. Denk bijvoorbeeld aan thuisblijven in geval van verkoudheid of coronaklachten.
We hopen je binnenkort te zien.
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Nieuwtjes en data
Trainingen Icares Professional zijn weer mogelijk!
Aanmelden kan via icares.com/training.
Woensdag 20 oktober is ons jaarlijkse teamuitje.
We zijn op deze dag slechter bereikbaar.
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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.
Klik voor een uitgebreide routebeschrijving.
Uitschrijven nieuwsbrief

