
 

 

 

 

 

 

 

 

  

The Feather; de nieuwsbrief van Icares. 

Het jaar komt ten einde maar niet voordat de decembereditie van 

onze nieuwsbrief gepubliceerd is.  

Ons nieuwe instrumentarium Icares Arbeid bevindt zich in de 

afrondende testfase. We zijn dan ook blij om deze nieuwe service 

een maand lang vrijblijvend aan te bieden aan geïnteresseerde 

lezers.  

We hebben een nieuw Jong Talent die de service van Icares gaat 

versterken en we gaan in op enkele verbeteringen voor zowel 

Icares Study als Icares Professional. En natuurlijk is deze 

decembereditie niet compleet zonder een nieuwe Icares 

Kerstkaart! 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een fantastisch nieuwjaar! 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 
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Icares Arbeid Proefperiode: 

Test een maand lang ons nieuwe 

instrumentarium.   

 

Jong Talent: 

Jim Luca ondersteunt Icares op 

Social Media gebied.  

 

Hyperlinks: 

Hyperlinks naar opleidingen zijn 

nu beter zichtbaar.   

 

Kansberoepen: 

Kansberoepen in Icares 

Professional zijn up-to-date. 

 

Kerstwens 

De Icares Kerstkaart. 

 

Nieuwtjes en data:  

Kort, actueel en  informeel. 
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Het was vorig jaar al aangekondigd maar ons nieuwe instrumentarium voor arbeidsdeskundigen is 

bijna af. Icares Arbeid is speciaal ontwikkeld voor het vereenvoudigen en verbeteren van het 

arbeidsdeskundige onderzoeks- en rapportageproces. Ons uitgangspunt is om de taken van een 

arbeidsdeskundige sneller, efficiënter en effectiever aan te kunnen voeren.  

 

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 beschikbaar is voor een nieuwe proefperiode.  

 

Concreet wil dit zeggen dat geïnteresseerden een maand lang vrijblijvend Icares Arbeid kunnen 

gebruiken. Deze aanbieding is tot 31 maart 2023 geldig.  

 

Aanmelden kan via dit *formulier:   Demo Icares Arbeid 

De handleiding is hier te vinden:   Handleiding Icares Arbeid 

Bekijk onze Icares Arbeid instructie video: Video Icares Arbeid 

 

Voor overige vragen, opmerkingen en feedback zijn we bereikbaar op +31(0)40-2395590. 

Of stuur een email naar info@icares.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*accounts zijn alleen beschikbaar voor professionals die werkzaam zijn als arbeidsdeskundige 

https://icares.com/demo_arbeid
https://icares.com/docs/employment-nl.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OuLTtf3eOxs


 

 

 15-12-2022 – the Feather 41 

3 

 

 

 

 

  Jong Talent 

Jim Luca (26) versterkt het Icares team om onze 

nationale en internationale naamsbekendheid te 

vergroten en doet dit vanuit zijn eigen bedrijf. 

 

Kun je iets over de achtergrond van je bedrijf vertellen? 

Mijn bedrijf (Linked Connections) is ontstaan in 2017 tijdens 

het volgen mijn opleiding International Business op het 

Koning Willem I College. Eén van de opdrachten die we 

kregen was telefonisch afspraken maken om bepaalde 

producten te verkopen, in dit geval een koffiezetapparaat.  

Dit was echter makkelijker gezegd dan gedaan en als gevolg 

daarvan ben ik via LinkedIn afspraken gaan genereren. 

Uiteindelijk had ik een mooi netwerk bij elkaar en de 

interesse was gewekt om meer mogelijkheden via dit 

platform te onderzoeken. Dit was het begin van mijn eigen 

bedrijf Linked Connections. De focus ligt volledig op het 

vergroten van de naamsbekendheid van mijn klanten en dit 

gebeurt uitsluitend via LinkedIn.  

 

Had je deze loopbaan verwacht? 

Ja en nee. Ik weet wat ik kan en wat ik te bieden heb en dat 

helpt bij het selecteren van klanten. Dat ik nu voornamelijk 

voor een bedrijf werk, dat zich specialiseert in studie- en 

loopbaaninstrumenten, had ik niet verwacht. Het begin van 

mijn eigen studieloopbaan liep nogal stroef en ik kon me 

nooit vinden in de uitslagen van mijn studiekeuzetesten. Dit 

is bij Icares gelukkig heel anders.  

 

Wat zijn je ambities voor Linked Connections? 

Het is belangrijk om ambities te hebben. Voorlopig doe ik 

alles zelfstandig, maar ik wil graag een bedrijf hebben met 

personeel. Op deze manier wordt het mogelijk om niet alleen 

bedrijven in Nederland te helpen maar ook in het buitenland. 

Dit is voor mij de volgende stap.   
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Hyperlinks zijn overzichtelijker 
 

Elk jaar gebruiken honderdduizenden studiezoekers onze portal Icares Study voor het 

vinden van nationale en internationale opleidingen. Aangesloten onderwijsaanbieders 

komen met hun opleidingen hoger in de zoekresultaten en krijgen een hyperlink ter 

beschikking per aangeboden opleiding. 

 

Om deze hyperlinks overzichtelijker en aantrekkelijker te maken hebben we onze lay-out 

aangepast. Ook hebben we het hoofdadres van de onderwijsaanbieders verwijderd om 

verwarring te voorkomen.  Hyperlinks naar de website en open dag blijven gewoon 

beschikbaar. Deze suggestie kwam vanuit Thomas More Hogeschool en dit mooie voorstel 

hebben wij toegepast.  

 

Interesse om als onderwijsaanbieder beter gevonden te worden? 

Neem dan contact op via 040-2395590 of mail ons op info@icares.nl 
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Update Kansberoepen 
 

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 een soortgelijke baan. Sommige beroepen bieden 

voldoende tot goede kans op werk. Deze zogeheten kansberoepen 

worden door het UWV bepaald en zijn ook opgenomen in onze 

beroepenlijst.  

 

Elk jaar maakt het UWV een update van deze kansberoepen. Dit 

wordt door ons zo snel mogelijk geactualiseerd. De laatste update 

was vorige maand. Er zijn 48 kansberoepen bijgekomen en er zijn 35 

kansberoepen afgevallen. In totaal zijn er ruim 1600 beroepen die als 

kansrijk zijn aangevinkt. 

 

Kansberoepen zijn snel zichtbaar door het ‘kans-icoontje’. Zo is in één 
oogopslag te zien voor welke beroepen het arbeidsmarktperspectief 
bovengemiddeld goed is. 
 

Gebruikers van Icares Professional kunnen verwachten dat onze 

beroepenlijst altijd up-to-date is. Een nieuwe update van het UWV 

wordt snel gevolgd door een actualisatie vanuit Icares. 
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Schimmelt 26 
5611 ZX  

Eindhoven 
 

040-2395590 
 

www.icares.com 
www.icares.education 

info@icares.nl 
 

 

Nieuwtjes en data 

15-12-2022 – The Feather 41 

Opmerkingen, tips en/of feedback naar de redactie kan 

gestuurd worden naar wouter@icares.nl. 

Klik voor een uitgebreide routebeschrijving. 

Uitschrijven nieuwsbrief 

 

De eerstvolgende training Icares Professional is vrijdag 20 januari 2023. 
Aanmelden kan via icares.com/training. 
 
Icares Arbeid is een maand lang gratis beschikbaar voor geïnteresseerden. 
Deze aanbieding loopt tot 31 maart 2023.  
Aanmelden dan via icares.com/demo_arbeid.   
 
Door de inflatie en prijsstijgingen zijn ook wij genoodzaakt om de  
prijzen aan te passen. Iedere organisatie ontvangt bericht.   
 
 
 

 

http://www.icares.com/
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
https://icares.com/demo_arbeid

