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Spreekvoutjes
De naam Icares horen we verschillend uitgesproken worden.
Intern houden we Ícarès aan (klemtoon 1e lettergreep).
Vooral boven de rivieren horen we vaak Icáres (klemtoon 2e
lettergreep). Internationaal horen we mensen I-cares (uitspaak aicairs) zeggen. Lijkt in het Engels op “ik zorg voor” maar dan
verkeerd vervoegd. Allemaal best.
Alleen als we Icarus horen, corrigeren we. De verwarring is
logisch. Icares staat voor International Career and Education
Services. We hechten aan de uitgang ‘es’. Met Icarus is het
namelijk niet zo goed afgelopen. Icarus en zijn vader Daedalus (in
het Grieks Ikaros en Daidalos) vluchtten van het eiland Kreta met
zelfgemaakte vleugels van veren en was. Door jeugdige overmoed
vloog Icarus te dicht bij de zon. De was van de vleugels smolt en
hij stortte in zee.
De vleugels willen we spreiden, de horizon verruimen maar als
bedrijf hebben we geen nadrukkelijke doodswens.....
_________________________________________________________

Nieuwe ontwikkelingen

Een nieuwe tool voor Icares Professional komt eraan!
We leggen op dit moment de laatste hand aan twee
filters: Beroepenfilter en Fysiek filter.
Voorbeelden van vragen die met het Beroepenfilter makkelijk
te beantwoorden zijn:
Kan ik alle beroepen uit één sector zien?
Kan ik met typologieën uit de Cube8 bijbehorende beroepen
zien?
Kan ik beroepen overhouden door talenten en competenties
(TaCo’s) in te geven?
Als ik de beperkingen ingeef, kunnen dan de haalbare beroepen
overblijven?
Zijn er beroepen met de codes Artistiek en Intellectueel op
nummer 1 en 2?
Het zal niet verbazen dat op alle vragen het antwoord ‘ja’ is.
Het gemak van dit filter is dat met uiteenlopende gegevens de
passende beroepen overblijven. Kortom, niet vanuit de volgorde
van de interesse, maar meteen zoeken naar passende beroepen.
Tegelijk komt er het tweede filter beschikbaar. Het Fysiek filter

zorgt ervoor dat de beroepenlijst uit de Beroepentest de
beroepen weg gelaten kunnen worden waarvoor aandacht vereist
(en gewenst) is.
Zo houd je de beroepen over die met een beperking wel uit te
voeren zijn.
Op dit moment worden de filters binnen en buiten Icares getest.
De eerste reacties zijn erg positief. Als de testfase is afgerond,
brengen we alle klanten op de hoogte.
________________________________________________________

De Pro
In deze rubriek interviewen we iedere maand een professional in een
specifiek vakgebied. Deze maand Steven van den Heuvel.
1. Wil je je even voorstellen?
Ik ben Steven van den Heuvel, 28 jaar en werkzaam als psycholoog bij
TRY Diagnostiek. Ik ben geïnteresseerd in hoe mensen werken en waarom
ze doen wat ze doen. Wat beweegt ze en wat belemmert ze? Daarom
studeerde ik Arbeids- en organisatiepsychologie in Tilburg. Verder schrijf,
sport en –zeer belangrijk- eet ik graag. Naast het werk bij Try volg ik een
opleiding aan de Schrijversvakschool te Amsterdam.
2.Kan je iets meer vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?
TRY is een klein bedrijfje waar op dit moment twee psychologen werken.
Ik ben vanaf het begin af aan betrokken bij de oprichting van TRY. Er was
veel pionierswerk te doen en veel mogelijkheden om zelf na te denken
over de invulling van het werk. Op dit moment richten we ons bij TRY
met name op beroepskeuzeonderzoek voor mensen die al dan niet
gedwongen op zoek moeten naar nieuw werk. Denk aan mensen die door
fysieke beperkingen hun eigen werk niet meer kunnen doen. Wat komt er
dan? Wij ondersteunen ze in hun vraag en brengen samen met deze
mensen hun wensen en voorkeuren in kaart, maar richten ons ook op het
ontdekken van hun kwaliteiten. Het kan voor mensen lastig zijn om van
zichzelf te zeggen waar ze goed in zijn. Door middel van gesprekken
proberen we ze zelfinzichten te laten opdoen die ook echt landen.
3. Working 9 till 5. Kan je iets meer vertellen over hoe een werkweek of
werkdag er in jouw functie uitziet?
Mijn baan kent veel vrijheden. Ik plan mijn week zelf en hoef niet om
half 9 op kantoor te zijn. Dat is heerlijk, maar vraagt ook een hoop
zelfdiscipline. Meestal begint de dag net na het ontbijt thuis achter de
computer en bereid ik mijn dag voor. Daarna ga ik op pad met de auto,
zodat ik de files vermijd, langs cliënten of nodig ik ze uit op een van
onze locaties in Den Bosch of Amsterdam. Meestal besteed ik het eind
van de middag aan het maken van verslagen. Als het even mee zit op een
thuiswerkdag, trek ik met de lunch even mijn hardloopschoenen aan voor
een rondje rennen in het bos.
4. Wat is de meest opmerkelijke, positieve (of negatieve) gebeurtenis
tijdens je werk bij Try? Een moment waar je als professional blij van
werd?
Ik word ontzettend blij als ik écht in contact ben met mensen en heb bij
kunnen dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Er zijn dus regelmatig
bijzondere momenten. Wat er echt uitspringt, is toch wel dat ik een paar
weken geleden met een klant een gesprek had en er plots een bankstel
voor het raam op de grond viel, nét naast de scooter van die cliënt.
5. Zijn er nieuwe ontwikkelingen, zorgen in jouw vakgebied die je wilt
delen?
Ik heb het idee dat veel werkgevers snel resultaat verwachten terwijl
gejaagdheid niet altijd leidt tot resultaat. De snelste weg naar resultaat
kan juist soms zijn om zaken wat tijd te geven. Met compleet
dichtgetikte wetgeving zoals de wet verbetering poortwachter is er soms
meer aandacht voor het proces, dan voor de persoon. Alhoewel het ook
wel bepaalde kaders schept voor iedereen.
6. Wat houdt je bezig binnen de samenleving/ de politiek?

Er zijn zoveel parallelle ontwikkelingen in de samenleving dat ik het idee
krijg dat de manier van politiek, economie en werk zoals wij dat kennen,
veel flexibeler moet worden. Inspelen op veranderende omstandigheden
wordt nog veel belangrijker dan dat het nu is.
7. Heb je nog tips over Icares Professional?
Ik vind het altijd fijn en ook goed werken om mensen zelf te laten
puzzelen in het systeem van Icares. Dus laat ik ze lekker experimenteren!
Dat laat ontzettend veel zien.
_________________________________________________________

Jong talent

In de rubriek jong talent geven we het woord aan een stagiar of
afstudeerder van Icares, of belichten we een afstudeerscriptie of
onderzoek.
Deze Feather: het afstudeeronderzoek van Wouter van Hurck van eind
2013
Voor toekomstige studenten blijkt het vaak lastig om de juiste
studiekeuze te maken. Een verkeerde studiekeuze resulteert vaak in
een het staken van een studie. In Vlaanderen ligt het percentage
studiestakers echter lager dan in Nederland. Dit wierp de vraag op of
Vlaamse scholieren beter zijn in het maken van een passende
studiekeuze dan Nederlandse.
Als stagiair ‘Toegepaste Psychologie’ kreeg ik de kans om dit
mogelijke verschil in studiekeuzegedrag te onderzoeken. Dit was voor
mij extra aansprekend omdat ik zelf deels Vlaams ben. In het halfjaar
tijd heb ik gegevens verzameld vanuit Nederlandse en Vlaamse
scholen. Dit resulteerde in enkele interessante bevindingen.
Zo bleek dat Vlaamse scholieren het belangrijker vinden om rekening
te houden met de uiteindelijke beroepsmogelijkheden bij het kiezen
van de opleiding. Ze laten zich verder meer beïnvloeden door de
mening van hun ouders/verzorgers en ook van hun leerkracht.
Verder kiezen Vlaamse studenten liever voor een opleiding die dichter
bij hun woonplaats is. Ook vinden ze het belangrijker, ten opzichte
van de Nederlandse studenten, om in een stad te studeren die voor
hun bekender en veiliger is.
Naast het gedrag heb ik ook gekeken naar het verschil in
(studie)loopbaanbegeleiding. Deze werd in Vlaanderen als beter
ervaren dan in Nederland, voornamelijk op de gebieden van
informatievoorziening over studie- en beroepsmogelijkheden.
____________________________________________________________

Nieuwtjes
Op 19 september is onze collega Hans Gruithuijzen vader
geworden van een mooie dochter: Indy.
Op donderdag 27 november 2014 is er een training Icares
Professional voor nieuwe gebruikers en ervaren Icares

Professional gebruikers. Tijdens deze training kijken we
naar de achtergronden van Icares Professional, alle
gebruiksmogelijkheden en wisselen we ervaringen uit.
Interesse om een training te volgen
http://www.icares.nl/nl/loopbaan/training_icaresprofessional
De eerder geplande training van 13 november 2014 is vol.
Icares was aanwezig op de onderwijsbeurs Holland Day,
Education Fair in Sofia, Bulgarije, waar Nederlandse
universiteiten zich presenteren bij aankomende
studenten. Het complete onderwijsaanbod in Bulgarije is
opgenomen in icares.com, maar ook opleidingen in 118
andere landen
__________________________________________________
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