
 

 

 

The Feather; de nieuwsbrief van Icares. 

Binnenkort nemen we, na 17 jaar trouwe dienst, definitief afscheid 

van het oude Icares Professional. Vanaf 1 augustus is het niet meer 

mogelijk om hier gebruik van te maken. Het nieuwe Icares 

Professional heeft voor de meeste van onze gebruikers het oude 

systeem al vervangen.  

 

Bij Icares zijn we steeds bezig om nieuwe functies toe te voegen aan 

onze nieuwe versie. Zo ook deze maand waarin we het ‘portfolio’ 

hebben aangemaakt . Gratis en beschikbaar voor iedereen. Verder 

is het nu ook mogelijk om favoriete opleidingen op te nemen in de 

rapportage en ontvangen onze professionals nu een mailtje 

wanneer een mail niet is aangekomen bij een cliënt. 

 

Het moge duidelijk zijn dat een verbeterd systeem altijd verder 

verbeterd kan worden!    
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Sluiting oud systeem: 

Laatste inzage 31 juli.  

 

Nieuwe functie ‘Portfolio’: 

Voor alle gebruikers van Icares 

Professional gratis!  

 

Favoriete opleidingen:  

Naast beroepen nu ook studies te 

bewaren en in de rapportage.  

 

Foutmeldingen: 

Als een mail niet aankomt 

automatisch een melding 

ontvagen.  

 

Bedrijfsuitje Hasselt: 

Het team van Icares bezoekt 

Belgisch Limburg. 

 

Nieuwtjes en data: 

Kort, actueel en soms informeel. 

2 

the Feather 26 24 juli 2019 

Deze maand: 

icares 



 

 

 24-07-2019 – the Feather 26 

2 

Sluiting oud Icares Professional 
 

Het oude systeem van Icares Professional stopt op 1 augustus 2019.  

In verband met de privacy (AVG) en nieuwe beveiligingseisen is  

Icares Professional opnieuw geprogrammeerd. 

 

 

Testgegevens 
 

De toegang van testgegevens uit het oude systeem 

is nog open tot 1 augustus 2019, daarna is dit 

niet meer mogelijk en zijn deze gegevens niet 

meer beschikbaar. Meld dit ook aan cliënten, ook 

zij hebben na die datum geen toegang meer tot 

hun testresultaten gemaakt in het oude Icares 

Professional. 

 

Nieuw account 
 

Professionals waarvan het nieuwe account nog 

niet is geactiveerd hebben een mail ontvangen 

met hierin een nieuwe herinnering.  

 

Zijn er vragen, bel (040 239 55 90) of mail gerust 
info@icares.nl. 
  

mailto:info@icares.nl
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Nieuwe functie! Portfolio! 
 

Een nieuwe functie is toegevoegd aan Icares Professional.  

Het portfolio maakt het mogelijk om diverse bestanden te uploaden en te 

downloaden vanuit Icares Professional. 

 

 

Het portfolio 
 

Het portfolio maakt het mogelijk om een digitale 

map bij te houden met relevante documenten  

voor de begeleiding van de cliënt. 

Denk bijvoorbeeld aan het CV, sollicitatiebrieven, 

templates, advertenties en vacatures. 

 

Bestanden toevoegen 
 

De nieuwe functie is te vinden aan de  

rechterkant op de cliëntpagina onder  

‘rapportages’. 

 

Voor het toevoegen van bestanden klik simpelweg 

op ‘upload nieuw bestand’. Een venster wordt 

geopend waarmee bestanden kunnen worden 

geselecteerd en geüpload. Bestanden zoals  

Word, Excel, PDF en jpg zijn allen mogelijk. 

 

Zowel cliënt als professional kunnen  

bestanden uploaden en downloaden. 

 

Het portfolio is vanaf heden beschikbaar voor al 
onze gebruikers van Icares Professional zonder 
bijkomende kosten. 
  



 

 

 24-07-2019 – the Feather 26 

4 

 

Favoriete opleidingen! 
 

De favoriete beroepen van een cliënt tonen in de rapportage is een lang 

bestaande functie van Icares Professional. Vanaf heden is dezelfde 

mogelijkheid ook beschikbaar voor favoriete opleidingen. 

Beroepen en opleidingen opslaan 
 

Door het ster-icoontje te selecteren naast een beroep 

of opleiding wordt deze opgeslagen bij de favorieten 

van de cliënt. Beroepen en opleidingen zijn te vinden 

bij de uitslag van de beroepentest of studiekeuzetest 

in Icares Professional. De opgeslagen favorieten zijn 

rechts te vinden op de overzichtspagina van de 

cliënt. 

 

Bij het opstellen van een rapportage kan vervolgens 

gekozen worden of beroepen en/of opleidingen 

getoond worden in het rapport. 

 

Rapportage   
 

Met de rapportagefunctie wordt snel een rapport 

gegenereerd met de resultaten van ingevulde 

instrumenten. De professional selecteert de 

gewenste onderdelen waardoor snel een  

pdf-rapport gegenereerd kan worden.  

De professional kan zelf kiezen voor het schrijven 

van een inleiding en/of conclusie.  

 

Voor professionals die hier nog geen gebruik van 

maken maar wel interesse hebben kan deze functie 

vrijblijvend uitgetest worden. Stuur hiervoor 

simpelweg een mailtje naar info@icares.nl.   
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Foutmeldingen 

 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom 

een cliënt een mail niet kan ontvangen. Het kan 

voorkomen dat een mailadres ongeldig is, de 

mailbox vol is, een typefout in het mailadres 

gemaakt is of een mailserver die niet goed 

werkt. 

 

Wanneer een activeringsmail niet is 

aangekomen krijgt de professional binnen 24 uur 

een bericht hiervan in de eigen mailbox.   

 

Een opfrisser Icares Professional nodig? 
Alles uit onze instrumenten halen? 
Ervaringen delen? 
 
Volg de training Icares Professional! 
Aanmelden kan via deze link.    

Foutmeldingen! 
 

Professionals krijgen nu een berichtje in hun mailbox wanneer  
een cliënt zijn mail niet heeft ontvangen. 

Tips voor 
Professionals 

https://icares.com/training
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Ons jaarlijks bedrijfsuitje ging op donderdag 6 

juni naar Hasselt (in Belgisch Limburg en niet bij 

Zwolle). Met een busje reden we in anderhalf 

uur naar hartje stad. Na een ‘tas koffie’ was de 

eerste bezienswaardigheid het Jenevermuseum. 

Hasselt is in België wat Schiedam in Nederland 

is: bekend om de jenever. Deze “puur culturele” 

excursie sloten we af met een glas gratis jenever. 

Het was net na twaalven. Ondanks het tijdstip 

smaakte de borrel ons goed.  

 

Na het jenevermuseum en de bourgondische 

lunch (met een Belgisch biertje, we passen ons 

aan) wandelden we naar de Japanse tuin. Een 

oase van rust. Met een oppervlakte van 2,5 

hectare is dat de grootste Japanse tuin in Europa. 

Oorspronkelijk zette een Japanse tuin aan tot 

meditatie en bezinning. Kleine watervallen, 

gazons van mos en vijvers gevuld met gekleurde 

Koi karpers, een vredesbel en het ceremoniehuis 

'Korokan', letterlijk vertaald ‘een plaats van rust 

en onderkomen voor reizigers. 

 

Genoeg contemplatie. Een reden om naar onze 

zuiderburen te gaan is ook het Belgische bier. De 

ambachtelijke brouwerij ‘Ter Dolen’ is bij een 

kasteel gelegen in Houthalen-Helchteren. Het 

diner in Sint-Huibrechts-Lille bij L’Anima was 

Italiaans en simpelweg uitstekend te noemen. 

Het dessert nuttigden we op Nederlandse 

bodem. De ijssalon bleef graag wat langer open. 

De voetbal-kijkende collega’s waren op tijd voor 

de verlenging van Nederland-Engeland (3-1). 

Een mooi einde van deze dag. 

 

 

 

Bedrijfsuitje Hasselt 

Icares team bij het jenevermuseum 

Ter Dolen Kasteel en Ter Dolen Bier 

Japanse Tuin 



 

 

   
 

 
 

Schimmelt 30 
5611 ZX  

Eindhoven 
 

040-2395590 
 

www.icares.com 
www.icares.education 

info@icares.nl 
 

 

Nieuwtjes en data 
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Opmerkingen, tips en/of feedback naar de redactie kan 

gestuurd worden naar wouter@icares.nl. 

Klik voor een uitgebreide routebeschrijving. 

Uitschrijven nieuwsbrief 

 

We zijn bezig met trainingen voor onze nieuwe applicatie Icares Professional.  

De volgende trainingen beginnen in het najaar. Aanmelden kan via deze link.   

 

Er zijn verbouwingen gaande op de derde verdieping van ons kantorencomplex. 

Hier staat nu tijdelijk een tafeltennis tafel. Voor onze collega’s reden genoeg om hier 

tijdens de pauze gebruik van te maken. 

  

Onze stagiaire Judi heeft haar stage bij ons succesvol (9) 

afgerond! Wij wensen haar veel succes met haar minor 

‘accountable concepting’ die in september van start gaat! 

  

 

 

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?_change_locale=nl

