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De lente staat voor de deur. Een seizoen van vernieuwing en
herstel. Voor Icares betekent het opnieuw aanbieden van onze
trainingen en het vernieuwen van het CUBE8 fotoalbum.
Ook voegen we het Oekraïens toe als nieuwe taal voor onze
instrumenten alsmede vijf nieuwe werkvormen voor Icares
Professional.
We brengen onze lezers verder op de hoogte van de STAPsubsidie en de controles van het Ministerie van Financiën op de
‘NL leert door’ regeling.
Bij Icares blijven we vernieuwen, maar dat geldt voor elk
seizoen.
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Boekhouders en gebruikers van de Icares
ArbeidsMarktScan opgelet!
Het Ministerie van Financiën controleert op facturen en betaalbewijzen voor de
subsidieregeling ‘NL leert door’. Gebruikers van onze Icares ArbeidsMarktScan zijn hier al op
aangesproken. Dit blijkt ook door de recente aanvraag van facturen en betaalbewijzen. Het
verzoek om een andere datum daarop te zetten kunnen we niet honoreren.
Om boetes of terugbetalen te voorkomen waarschuwen we onze gebruikers om de eigen
administratie in orde te maken. Dit wil zeggen een factuur aanvragen zodra een traject met
een cliënt is afgerond en de gegevens zeven jaar bewaren. Meer informatie over de
verplichtingen voor de loopbaanprofessional kan hier gevonden worden.
Facturen voor ‘NL Leert Door’ kunnen gemakkelijk aangevraagd worden via onze functie in de
Arbeidsmarktscan en Icares Professional. In het cliëntenoverzicht is de knop ‘facturen’
toegevoegd. Na het klikken op de link komt er een overzicht van alle cliënten. Wanneer een
traject met een cliënt is afgerond kan hiermee simpel en snel een factuur aangevraagd worden.
Dit zijn dus individuele facturen voor de geselecteerde cliënt. Na het aanvragen wordt de
factuur per mail verzonden. Dit gebeurt altijd binnen twee werkdagen, maar meestal binnen
een paar uur. Dat geldt ook voor het betaalbewijs, na betaling is dit binnen twee werkdagen te
vinden in de mailbox van de professional.
Afgelopen maand heeft het Ministerie van Financiën contact met ons opgenomen. Onze
werkwijze van factureren na het afronden van het traject, werd betiteld als
‘gebruiksvriendelijk’.
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Oekraïens wordt
toegevoegd als nieuwe taal
Bij Icares zijn we trots op ons internationaal imago. Zowel
Icares Professional als Icares Study zijn beschikbaar in een
aanbod van meerdere talen. Natuurlijk zijn de actualiteiten
ons niet ontgaan en anticiperen we Oekraïense
vluchtelingen. We pakken dit op en hebben
. Deze
toevoeging zal eerst plaatsvinden voor Icares Professional en
vervolgens voor Icares Study. Op deze manier maken we het
voor loopbaanbegeleiders en vluchtelingen gemakkelijker.
Enkele Oost-Europese talen zijn al volledig opgenomen zoals
het Pools, Bulgaars en Russisch.

Trainingen zijn weer mogelijk!
Na een lange periode van thuiswerken zijn, door de versoepelingen van de coronamaatregelen,
reguliere trainingen op onze eigen locatie weer mogelijk. De vraag is groot en enkele dagen zijn al
volgeboekt. De volgende dagen zijn nog beschikbaar:
Vrijdag 22 april
Donderdag 12 mei
Tijd: 10:30 – 15:00
Aanmelden kan via dit formulier: icares.com/training
De training is zorgt voor inzicht in de achtergronden en de uitgebreide gebruiksmogelijkheden van
Icares Professional. Er is ook ruimte om eigen casussen te bespreken. Trainingen zijn inclusief
verzorgde lunch.
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STAP-Subsidie
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart
2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar
aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie
kan gebruikt worden voor het volgen van een training,
cursus of opleiding. STAP staat voor Stimulering
Arbeidsmarkt Positie.
De subsidie van maart is al op. Steeds op de eerste van de
maan in mei, juli, september en november kunnen
werkenden en werkzoekenden zich opnieuw inschrijven.
Houd er rekening mee dat deze subsidies snel op zijn. Klik
hier voor meer informatie. Zorg dat de aanvrager goed is
voorbereid.

NIEUWE FOTO’s CUBE8
Het zal sommige gebruikers niet ontgaan zijn met
de foto’s van het CUBE8 fotoalbum zijn voorzien
van een update.
De CUBE8 is een uitstekend instrument om de horizon
van de cliënt te verruimen. Beroepen die wellicht over
het hoofd worden gezien, komen nu toch in beeld.
Het instrument geeft, net zoals de beroepentest,
resultaat in een beroepenvolgorde op vijf niveaus.
In tegenstelling tot de beroepentest, die interesses in
kaar brengt, is de CUBE8 gebaseerd op de 'theorie van
Holland'. Passende beroepen worden via drie ingangen
gekoppeld aan acht menstypes.
Interesse in dit instrument? Neem contact op via
icares@info.nl of bel ons op 040-2395590.

4

16-03-2022 – the Feather 39

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 55. In dit artikel lichten we de nieuwe werkvormen graag
even toe.
De zes hoeden: Een werkvorm gebaseerd op de zes hoeden van Bono. Deze werkvorm is een
groepsopdracht waarin cliënten vanuit verschillende perspectieven de eigen loopbaankwesties
doorlopen.
Hoofd, hard & handen: Een creatieve opdracht die de zelfverkenning van de cliënt stimuleert. Dit
doormiddel van eigengemaakte tekeningen ter symbolisatie van gevoelens en capaciteiten..
Kernkwadranten: Een welbekende werkvorm om zicht te krijgen op de kernkwaliteiten van de
cliënt. Inclusief voorbeelden en een werkblad om de eigen kernkwaliteiten in te vullen.
Tips CV: Een werkvorm met tips voor het opstellen van een CV. Inclusief een werkblad dat
meegegeven kan worden aan de cliënt.
Visualisatie van je toekomst: Een methode waarbij de cliënt zich inleeft in een denkbeeldig
toekomstverhaal. Deze werkvorm kan helpen om inzicht te krijgen in hetgeen de cliënt naar toe wil
werken.
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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De Boekenkast
Met de inval van Rusland in Oekraïne biedt het boek ‘De rat van
Amsterdam’ een aanleiding om een blik te werpen op de Russische
ziel. De auteur Peter Waterdrinker heeft lang in Rusland gewoond.
Zijn kennis en ervaringen krijgen in dit levensverhaal van Ruben
Katz alle ruimte. De lezer krijgt bijna 600 pagina’s te verwerken.
Het verhaal is opgeschreven in de gevangenis door Ruben Katz, die
geboren is in Riga, de hoofdstad van Letland. Het verhaal schiet
caleidoscopisch heen en weer tussen de familiegebeurtenissen, het
gevangenisleven, een politieke roman en de aanval op Nationale
Armenloterij. De lezer maakt makkelijk de voor de hand liggende
vergelijking met de Postcodeloterij.
Het boek begint bij de vlucht van zijn ouders en hemzelf uit Letland
dat deel uitmaakte van de Sovjet Unie. Het reisdoel Israël wordt
niet gehaald. Ze blijven in Nederland, eerst in Zandvoort, dan in
Amsterdam. Er zijn grofweg drie periodes te onderscheiden:
Rubens schooltijd in Amsterdam, zijn werkzaamheden voor de
Nationale Armenloterij en zijn deelname aan het ‘Siberisch Front’,
een gemêleerd gezelschap Europeanen met de overtuiging dat
Rusland de ideale bondgenoot is in de strijd tegen China en de
Islam. De constante in het boek is Rubens liefde voor Phaedra, oudklasgenoot en dochter van de puissant rijke directeur van de
Nationale Armenloterij.
Liefhebbers van dikke boeken komen met ‘De rat van Amsterdam’
goed aan hun trekken. Duidelijk is dat Waterdrinker anders denkt
over de gewone Rus en de machthebbers. Maar wie doet dat niet
momenteel?
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Over de schrijver
Peter Waterdrinker (1961)
werkte als journalist voor de
Telegraaf, de VPRO en Vrij
Nederland.
In 1996 vestigde de auteur
zich in Rusland waar hij in
hoog tempo onder de
achternaam van zijn moeder
boeken begon te publiceren
die opvielen door de onNederlandse thematiek en
toon.

Nieuwtjes en data
Trainingen Icares Professional zijn weer mogelijk.
Er is nog ruimte op vrijdag 22 april en donderdag 12 mei.
Aanmelden kan via icares.com/training.
Naast het STAP-budget komen er ook subsidies voor loopbaanadvies.
Dit STAP-ontwikkeladvies is waarschijnlijk beschikbaar vanaf 1 april.
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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

