icares
22 december 2021

Deze maand:
Icares Arbeid:
Een nieuw instrumentarium
speciaal voor arbeidsdeskundigen.
De Professional:
Interview met Frans Muskens,
ondernemerscoach bij het IMK.
Nieuwe werkvormen
Jong talent:
Tieme Verbaandert, onze tijdelijke
ICT specialist.
De boekenkast:
‘Ik ga leven’ van Lale Gül.
Teamuitje:
Bowlen, Brunchen, Bierproeverrij
en Bourgondisch genieten.
Kerstwens
Nieuwtjes en data:
Kort, actueel en informeel.
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The Feather; de nieuwsbrief van Icares.
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Het jaar komt ten einde maar niet voordat de decembereditie van
onze nieuwsbrief gepubliceerd is.
Het grote nieuws deze maand is Icares Arbeid; het nieuwe
instrumentarium voor arbeidsdeskundigen. Deze zit in de laatste
fase van ontwikkeling en is tot 1 maart gratis beschikbaar voor
onze professionals. In onze rubriek ‘de Professional’ vinden we een
interview met Frans Muskens van het IMK. Ook onze werkvormen
blijven we uitbreiden met wederom vijf nieuwe toevoegingen. In de
boekenkast is een spraakmakend boek te vinden en we kijken terug
op ons jaarlijks bedrijfsuitje. En hoewel we het rond oud en nieuw
met minder vuurwerk moeten doen is onze kerstkaart niet minder
explosief.
Wij wensen iedereen een fantastisch nieuw jaar met langere
openingstijden en meer visite. Zorg goed voor elkaar!
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Icares arbeid is een nieuw instrumentarium, speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van
Arbeidsdeskundigen.
De afgelopen maanden is er flink gewerkt aan Icares Arbeid: Onze nieuwe applicatie voor het
vereenvoudigen en verbeteren van het arbeidsdeskundige onderzoeks- en rapportageproces.
Het uitgaanspunt is om de arbeidsdeskundige advisering sneller, efficiënter en effectiever aan te
pakken.
Het onderzoek dat de arbeidsdeskundige uitvoert, bestaat uit het verzamelen van gegevens over
cliënt, werkgever, de beroepsmogelijkheden, de eigen functie van de werknemer en eventuele
alternatieve beroepen die passend zijn bij de mogelijkheden van de cliënt. De combinatie van deze
gegevens leidt tot een arbeidsdeskundig/haalbaarheidsrapport. Het proces is vaak tijdrovend.
Icares Arbeid zorgt voor een grote tijdsbesparing voor de arbeidsdeskundige en de daaraan
gelieerde arbodiensten door het combineren van de dataset van Icares met betrekking tot fysieke
beperkingen bij beroepen, resulterend in een verregaande geautomatiseerde rapportage.

Icares Arbeid neemt werk uit handen van de arbeidsdeskundige!
Dankzij input van arbeidskundigen en professionals zijn we een heel eind gekomen. We zijn dan
ook trots dat Icares Arbeid bruikbaar is voor een gratis pilot. Concreet wil dit zeggen dat
geïnteresseerden tot 1 maart 2022 gratis gebruik kunnen maken van Icares Arbeid. Dit doen we
om arbeidsdeskundigen kennis te laten maken met dit nieuwe instrumentarium, maar ook om
feedback te ontvangen om ons product te verbeteren.
Aanmelden kan via dit *formulier: Demo Icares Arbeid
De handleiding is hier te vinden: Handleiding Icares Arbeid
*Demonstratieaccounts zijn alleen beschikbaar voor professionals die werkzaam zijn als arbeidsdeskundige.

Voor overige vragen, opmerkingen en feedback zijn we bereikbaar op +31(0)40-2395590.
Of stuur een email naar info@icares.nl.
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De Professional
De rubriek waarbij we een interview houden met een
professional in een specifiek vakgebied. Deze maand is
dat Frans Muskens, senior ondernemerscoach bij het
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

Loopbaan in het kort
Na het afronden van de
Academie Mens-Arbeid heeft
Frans zowel in loondienst als
zelfstandig ondernemer
ervaring opgedaan binnen
werving en selectie, sociale
zekerheid,
loopbaanadvisering,
arbeidsbemiddeling en reintegratie.
Financiële en commerciële
vaardigheden zijn verder
ontwikkeld door scholing,
training en ervaring.
Inmiddels werkt Frans al
meer dan 10 jaar als
ondernemerscoach voor het
IMK.

Kun je iets meer vertellen over je werkweek?
Als ondernemerscoach bij IMK (Instituut voor het Middenen Kleinbedrijf) coach en train ik startende en gevestigde
ondernemers op persoonlijk, financieel, commercieel en
organisatorisch gebied. Daarmee coachen wij de
ondernemers dus op een breed samenhangend gebied,
waarbij we intern ook specialisten beschikbaar hebben
overigens. De startende ondernemers die wij coachen
kunnen bijvoorbeeld baanveranderaars zijn of willen vanuit
een uitkeringssituatie zelfstandig ondernemer worden. De
gevestigde ondernemers kunnen vaak door omstandigheden,
denk aan de coronacrisis, ondersteuning gebruiken om de
bedrijfsvoering op peil te houden, uit te bouwen of tot
nieuwe (loopbaan)inzichten te komen. Deze werkzaamheden
verricht ik vanuit IMK-Starten. IMK breed bieden we
ondernemers ook diensten aan op het gebied van
bijvoorbeeld financiering, overname en (financieel) advies in
brede zin.
Zijn er nieuwe ontwikkelingen in jouw vakgebied die je
wilt delen?
Niet nieuw, maar altijd nog actueel, is dat de grens tussen
ondernemerschap en werknemerschap steeds smaller lijkt te
worden. Flexibilisering van de arbeidsmarkt speelde en
speelt daarbij een rol en de term 'schijnzelfstandigheid' deed
zelfs zijn intrede. Ook is scholing op 'ondernemerschap' meer
een meer een onderdeel binnen onderwijsland. En, gevoed
door gevolgen van de coronacrisis, zien we ondernemers
noodgedwongen juist weer de stap zetten naar
werknemerschap, zeker niet altijd gemakkelijk maar het
gebeurt gewoon. Kortom, meer en meer lijkt het goed dat
eenieder kijkt naar de mogelijkheden voor zichzelf als
werknemer EN als ondernemer!
3
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Wat houdt je bezig binnen de samenleving?
Breed maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, geopolitieke verhoudingen wereldwijd
en de politieke ontwikkelingen in Nederland volg ik met belangstelling. Meer vakgericht vind ik
het thema ‘werkgeluk’ heel boeiend in deze snel veranderede (technologische) tijden. Goed om je
als werknemer en ondernemer regelmatig af te vragen wat heb ik nodig om leuk, nuttig en
passend werk te doen?
Wat kan het IMK betekenen voor de lezers van deze nieuwsbrief?
Mocht je je als lezer willen oriënteren op zelfstandig ondernemerschap of wil je als zelfstandige
doorgroeien of je bijvoorbeeld willen heroriënteren op je zelfstandig ondernemerschap, we
denken als IMK op uiteenlopende gebieden graag met je mee! En wie weet komen we elkaar tegen
in een bepaalde vorm van samenwerking bij grotere opdrachten op het gebied van loopbaan/ondernemerscoaching.
Wat wil je meegeven aan loopbaanbegeleiders die marktgerichter willen werken?
Voortdurend oog houden voor de marktontwikkelingen is en blijft belangrijk voor de zelfstandige
loopbaanbegeleider. Klinkt logisch, maar in de vaart der volkeren, merk ik dat marktonderzoek/oriëntatie niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Van daaruit kun je als zelfstandig
loopbaanbegeleider je dienstpakket eventueel aanpassen in de zin van bijvoorbeeld specialiseren,
diversifiëren of vernieuwen.
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Vijf nieuwe werkvormen!
We blijven onze gratis module werkvormen uitbreiden. Deze maand komen er opnieuw vijf nieuwe
werkvormen bij. In totaal staat de teller op 50. In dit artikelen lichten we de nieuwe werkvormen
graag even toe.
Baankeuze als vluchteling: Een werkvorm waarin de cliënt zich inbeeld als vluchteling in een
onbekend land. Door een keuze te maken uit potentiele beroepen krijgt de cliënt inzicht in zijn of haar
waarden en voorkeuren.
Back from the future: In deze werkvorm geeft de cliënt, als 70-jarige, een interview over zijn of haar
loopbaan. Naast het inzichtelijk maken van waardes en interesse creëert deze werkvorm ook
motivatie om loopbaandoelen te realiseren.
Beperkende factoren: Een zelfanalyse om inzicht te krijgen in beperkende factoren. Het laat zien
welke talenten in beperkingen kunnen zitten en creëert een beeld waarin de cliënt goed kan
functioneren.
Bergbeklimmen: Deze werkvorm peilt hoever de cliënt is met zijn of haar doelen. Deze werkvorm
kan ook worden ingezet wanneer het tijd is om doelen te formuleren en/of actie te ondernemen.
De elementenvierhoek: Een model om het zelfinzicht van de cliënt te vergroten. Het werkblad bij
deze werkvorm geeft de cliënt de mogelijkheid om een eigen vierhoek te tekenen.
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. Zonder filters
worden alle werkvormen weergegeven.
De module is te vinden op de cliëntenpagina onder de rapportage functie/professionals. Deze module
blijft gratis beschikbaar voor alle gebruikers van Icares Professional.
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Jong Talent
Tieme Verbaandert is onze tijdelijke werknemer, die ons
team versterkt tot het einde van 2021. Binnenkort
vertrekt hij naar zijn nieuwe baan, maar hij heeft al veel
voor Icares betekend, met name op het gebied van ICT.
Tieme is voornamelijk bezig geweest met het maken van een
programma, dat automatisch informatie van websites
vergelijkt met onze eigen database van opleidingen. Dit zorgt
voor een betere en snellere actualisatie van opleidingen in
onze portal Icares Study. Onze portal is al de meest complete
database in Nederland en dat willen we natuurlijk graag zo
houden.
Oorspronkelijk was Tieme werkzaam voor XPO Logistics.
Tijdens zijn werkzaamheden bij XPO was hij vaak de
intermediair tussen de vloer en de IT afdeling. Veel
problemen loste hij op en collega’s wisten hem met dit soort
problemen gemakkelijk te vinden. De interesse in ICT was er
al vroeg en is altijd gebleven.
Na vier jaar werken voor XPO Logistics schakelde Tieme de
hulp van Icares in om te zoeken naar een baan in zijn
interessegebied. Na een uitgebreid aannametraject heeft hij
zich kunnen kwalificeren voor een Traineeship bij Simac, een
groot IT bedrijf in Veldhoven. Hier start hij op 3 januari 2022.
We zijn blij met zijn inbreng en wensen hem het allerbeste
toe in zijn nieuwe baan!

"Het was heel fijn dat ik bij Icares kon werken in de
overgangsperiode tussen mijn vorige baan en de
volgende.”
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De Boekenkast
In deze nieuwsbrief aandacht voor de debuutroman en
winnaar van de NS publieksprijs ‘Ik ga leven’ van Lale Gül.
Opgroeien in een streng islamitisch gezin betekent voor de
hoofdpersoon Büsra dat ze haar leven zo veel mogelijk verborgen
houdt. Ze draagt stiekem make-up en sieraden, komt laat thuis, slikt
de pil, spreekt met jongens af en serveert alcohol in een restaurant.
Ze heeft een geheime relatie met Freek, een Nederlandse jongen
met een PVV-vader.
Büsra onderzoekt hard en kritisch, maar ook met humor de
grenzen van haar geloof en de gemeenschap waar ze in opgroeit. Ze
neemt daarbij geen blad voor de mond. Vooral de moeder moet het
in haar boek ontgelden.
Dit boek past in een traditie waarin Nederlandse schrijvers op een
vergelijkbare wijze zich afzetten: De gereformeerde gemeenschap
nam de romans van Jan Wolkers niet in dank af. De communistische
kameraden waren weinig gelukkig met Gerard Reve. Net na de
oorlog kwam het boek Voetreis naar Rome van Bertus Aafjes nog
op de index (verboden boeken voor katholieken). Een betere
reclame was nauwelijks mogelijk. Binnen een korte tijd werden er
30.000 exemplaren verkocht. Aafjes ‘verhaalt in het fragment ‘Het
hotel’ zijn initiatie tot de fysieke liefde met een dienstmeisje. Een
samenleving heeft voorlopers nodig om de heersende moraal aan
de kaak te stellen. Zal het boek ‘Ik ga leven’ een soortgelijke rol
vervullen?

Over de schrijver
Lale Gül studeert Nederlands aan
de VU. Tot haar zeventiende ging
ze in het weekend naar een
Koranschool van Stichting Milli
Görüs.
In haar autobiografische
debuutroman ‘Ik ga leven’ geeft
ze een beeld van de botsing der
culturen en neemt ze afstand van
haar streng gelovige opvoeding.
Lala Gül betaalt een hoge prijs
voor haar boek. Ze wordt
bedreigd en de banden met haar
familie zijn verbroken. Je gunt
haar een groot oeuvre en een vrij
leven.
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Icares bedrijfsuitje
Hoewel ons jaarlijks bedrijfsuitje dit jaar later viel dan normaal was het niet minder welkom. In een
jaar waar de dagen op elkaar lijken is het des te fijner om even te pauzeren van het thuiswerken en te
ontspannen met onze collega’s. En net als vorig jaar was de bestemming onze eigen stad Eindhoven.
Het uitje begon echter in Veldhoven. Het is belangrijk om de dag te beginnen met beweging. Dit kan
natuurlijk door in de ochtend mee te doen met Nederland in Beweging maar wij kozen een andere
optie: Bowlen! Een fantastische gelegenheid om de verborgen talenten van onze collega’s te
ontdekken.
Rond de middag vertrok ons gezelschap naar een, voor onze collega’s, welbekende lunchroom. De
tweede keer dat onze kastelein, die ons normaal gesproken alleen treft op vrijdagmiddagen, onze
lunch mocht verzorgen.

Natuurlijk mocht het educatieve deel niet ontbreken en dat werd deze keer ingevuld door een
bezoekje aan de stadsbrouwerij van Eindhoven (100 Watt). In plaats van een rondleiding namen we
deel aan een bierproeverij onder begeleiding van een bierconnaisseur. Een bijzonder leerzame en
smakelijke verkenning in de wereld van bier. En bij deze kunnen we ook mededelen dat het beroep
biersommelier na deze dag is opgenomen in onze database.
De avond werd afgesloten met tapas want elke kans om het internationale karakter van Icares te
benadrukken wordt benut. De tafel stond snel vol met heerlijke Spaanse lekkernijen en werd ook
rijkelijk aangevuld, zodra deze leeg dreigde te raken. Helaas waren velen van ons nog goed verzadigd
van zowel de lunch als de hapjes van de bierproeverij. De kwaliteit van het eten zorgde er gelukkig
voor dat velen van ons nog wel een plekje konden vinden.
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Nieuwtjes en data
Trainingen Icares Professional zijn vanwege de huidige coronamaatregelingen niet
mogelijk. Aanmelden kan nog altijd via icares.com/training.
Icares Arbeid is tot 1 maart 2021 gratis voor arbeidsdeskundigen.
Aanmelden dan via icares.com/demo_arbeid.
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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

