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Deze maand:
De Icares verhuizing:
Nieuw kantoor, nieuw adres!
Rangorde beroepentest:
De uitslag van de beroepentest is
overzichtelijker gemaakt.
Icares Arbeid video:
Start gemakkelijk met Icares
Arbeid met deze nieuwe video.
Lettertype Rapportage:
Nieuwe lettertype opties.
Werkvormen:
Vijf nieuwe werkvormen zijn
toegevoegd aan Icares
Professional.
Bedrijfsuitje:
Het jaarlijkse bedrijfsuitje!
Nieuwtjes en data:
Kort, actueel en informeel.
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Icares zit vanaf nu op een nieuwe locatie. Hoewel al het
meubilair verhuisd is, zijn onze medewerkers nog druk bezig
met de ‘finishing touch’ zodat alles uiteindelijk bij ons past.
Wat hetzelfde blijft is onze nieuwsbrief. Deze maand aandacht
voor nieuwe toevoegingen aan Icares Professional en de
gebruikelijke vijf nieuwe werkvormen.
Ook zijn we nog steeds volop bezig met het ontwikkelen van ons
nieuw instrumentarium voor arbeidsdeskundigen; Icares Arbeid.
En omdat niet iedereen zin heeft om een handleiding te lezen, is
hiervoor een introductievideo gemaakt.
Warme dagen en ontwikkeling lijken samen het thema van dit
seizoen te vormen. De hitte zal uiteindelijk passeren, het
ontwikkelen gaat door.
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Icares verhuist
Icares bevindt zich sinds 2007 in het centrum van Eindhoven. Waar de locatie
Montgomerylaan nog meer dan een kilometer van het station af was, is dit vanaf 2017
omlaag gegaan naar slechts 300 meter. Een centralere locatie is nauwelijks mogelijk.
Deze keer blijven we in hetzelfde gebouw (van de 6e naar de 4e etage).
Dit zorgt wel voor een adreswijziging.
Ons nieuwe kantoor is te vinden op:
Schimmelt 26
5611 ZX Eindhoven
Deze maand stroopten onze collega’s de mouwen op om al het meubilair naar de 4 e verdieping te
brengen. Het nieuwe kantoor betekent een grotere ruimte voor het geven van trainingen en een grote
eigen keuken! Het telefoonnummer blijft hetzelfde.
Wij zijn zeer tevreden met onze nieuwe plek en onze lezers zijn welkom om langs te komen voor een
training of om gewoon even bij te praten.
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Rangorde Beroepentest
Het centrale instrument van Icares Professional is onze Beroepentest. Na het invullen komt een lijst
van beroepen in beeld rekening houdend met de interesses van de cliënt.
Wanneer een specifiek beroep gezocht werd via het zoekvak verdween deze rangorde. Dit hebben we
aangepast. Het cijfer voor het beroep geeft nu altijd het bijpassende rangnummer weer.
Als er gefilterd wordt op kansberoepen verdwijnt deze rangorde. Dit om duidelijk te naar voren te
laten komen welke kansberoepen het meest overeenkomen met de belangstelling van de cliënt.

oud

nieuw
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Icares Arbeid video
Icares Arbeid is onze nieuwe applicatie, speciaal
ontwikkeld voor Arbeidsdeskundigen.
Achter de schermen zijn we flink aan het werken om Icares
Arbeid zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Ons doel is
om zoveel mogelijk werk uit de handen van de
arbeidsdeskundige te nemen en een bijdrage te leveren aan de
kwaliteit.
Om gemakkelijk een snelle start te maken met dit
instrumentarium is er ook een video ontwikkeld.
Deze is hier te vinden.
De officiële lancering van Icares Arbeid volgt binnenkort, maar
arbeidsdeskundigen kunnen hier al kennis mee maken.
Interesse? Mail ons op info@icares.nl of bel 040-2395590.

Lettertype-opties rapportage
Icares Professional maakt het mogelijk om gemakkelijk en snel een rapportage op te stellen.
Nieuwe opties voor het lettertype zijn recent toegevoegd.
Het is nu mogelijk om te kiezen tussen Arial en Verdana. Arial is ons standaard lettertype. Verdana is
toegevoegd om de rapportage beter leesbaar te maken voor cliënten en professionals met dyslexie.
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Vijf nieuwe werkvormen
We blijven onze gratis service ‘werkvormen’ uitbreiden. Deze maand komen er opnieuw vijf nieuwe
werkvormen bij. In totaal staat de teller op 60. In dit artikel lichten we de nieuwe werkvormen graag
even toe.
Krachtenveldanalyse: Een werkvorm gebaseerd op de krachtenveldanalyse van Lewin. Deze
werkvorm leert de cliënt constructief belemmeringen te reduceren en bevorderende factoren te
versterken.
Levenslijn: De cliënt tekent de eigen levenslijn en analyseert deze samen met de professional.
Verschillende werkbladen zijn beschikbaar rekening houdend met verschillende leeftijden en
levensfases.
Logische niveaus: Een breed inzetbaar model dat inzicht geeft in verandering, communicatie, leren
en identiteit. Deze werkvorm kan worden toegepast om zelfinzicht te vergroten en gedrag aan te
passen.
Loopbaanhuis: Een werkvorm met tips voor het opstellen van een CV. Inclusief een werkblad voor de
cliënt.
Werk-totaal-presentatie: Een werkvorm om wensen, waarden en capaciteiten in kaart te brengen.
De cliënt kan vervolgens de link leggen met passende beroepen of opleidingen.
Nog niet bekend met werkvormen?
Werkvormen bestaan vaak uit een instructie en werkblad. Werkbladen kunnen onafhankelijk van de
instructie worden gedownload. Dit is handig als de instructie al 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 passende
werkvormen 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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Icares bedrijfsuitje
Nu de coronapandemie (hopelijk) achter ons ligt, lijkt iedereen weer terug te vallen in de gebruikelijke
routine. Voor ons betekent dat dat ons jaarlijkse bedrijfsuitje weer in de zomer valt. Het feit dat we
afgelopen herfst ook al een bedrijfsuitje hadden is voor ons irrelevant.
De dag begon sportief op de golfbaan. Helaas valt niet te ontkennen dat de zomerdagen steeds warmer
worden. We kozen één van de heetste dagen van het jaar uit. Gelukkig viel het sportieve deel in de
ochtend. Zo konden we toch nog een beetje koelte van de nacht meepakken en ontdekten we een
onverwacht golftalent in onze stagiair en onze ICT'er.

In de middag steeg de temperatuur richting de 40 graden. Daar merkten we vrij weinig van omdat het
middagdeel bestond uit het oplossen van een met airco voorziene escaperoom.
Voor deze activiteit splitsten we ons op in twee teams. De escaperooms volgden een eigen thema en
verhaal. Waar de ene groep een drugslab ontdekte in een verlaten schuur, zat de andere groep een
internationale crimineel op de hielen. Helaas kwamen beide groepen net een beetje tijd te kort om het
verhaal helemaal goed af te ronden.
De avond werd afgesloten met een bezoek aan 't Zusje. Dit restaurant staat bekend vanwege de vele
kleine gerechten, zodat iedereen de gelegenheid heeft om veel van de kaart te proeven. De tafel stond
al gauw vol met scala aan internationale gerechten. Dat past natuurlijk bij het internationale karakter
van Icares. Uitdroging is bij het warme weer riskant. Het zal niet verbazen dat er naast het eten ook
behoorlijk wat drank geconsumeerd is.....
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Nieuwtjes en data
De eerstvolgende trainingen Icares Professional zijn op:
Woensdag 28 september
Donderdag 6 oktober
Aanmelden kan via icares.com/training.
We zijn tijdens de vakantieperiode gewoon bereikbaar.
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Schimmelt 26
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.
Uitschrijven nieuwsbrief

