
	  

	  

Het	  nieuwe	  Icares	  Professional!:	  
Onze	  nieuwe	  applicatie	  gaat	  live!	  
	  
Nieuwe	  licentievorm:	  
Het	  vanaf	  nu	  ook	  mogelijk	  om	  voor	  
slechts	  vijf	  cliënten	  testen	  te	  kopen.	  
	  
Meet	  the	  Business:	  
Fontys	  studenten	  op	  bezoek	  	  
bij	  Icares.	  
	  
De	  Boekenkast:	  
Met	  deze	  maand	  ‘Who	  Moved	  
My	  Cheese?’	  van	  Spencer	  
Johnson.	  
	  
Nieuwjaarskaart:	  
Onze	  beste	  wensen	  voor	  de	  
feestdagen.	  	  
	  
Nieuwtjes	  en	  data:	  
Kort,	  actueel	  en	  soms	  informeel.	  

The	  Feather;	  de	  nieuwsbrief	  van	  Icares.	  

De	  nieuwe	  jaarwisseling	  komt	  eraan.	  	  
	  
Bij	  Icares	  vieren	  we	  oud	  naar	  nieuw.	  Want	  woensdag	  2	  januari	  gaat	  
onze	  nieuwe	  applicatie	  van	  Icares	  Professional	  live!	  
	  
Het	  jaar	  2019	  betekend	  voor	  ons	  de	  overstap	  naar	  een	  sneller	  en	  
veiliger	  instrumentarium.	  Een	  systeem	  dat	  aan	  alle	  moderne	  
privacy-‐eisen	  voldoet	  er	  ruimte	  geeft	  voor	  uitbreiding.	  	  
	  
In	  deze	  nieuwsbrief	  hebben	  we	  alle	  relevantie	  informatie	  op	  een	  rij	  
gezet	  zodat	  de	  overstap	  voor	  iedereen	  soepel	  kan	  verlopen.	  
	  
Bij	  Icares	  blijven	  we	  uitbreiden	  en	  vernieuwen,	  soms	  in	  kleine	  
stappen,	  en	  soms	  met	  wat	  grotere.	  	  
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Het	  nieuwe	  Icares	  Professional!	  
In	  het	  nieuwe	  jaar	  lanceren	  wij	  de	  nieuwe	  applicatie	  van	  Icares	  Professional.	  	  
Woensdag	  2	  januari	  gaat	  deze	  versie	  live!	  
	  
Alle	  oude	  instrumenten	  blijven	  beschikbaar	  maar	  zijn	  inhoudelijke	  verbeterd	  en	  
gebruiksvriendelijker	  gemaakt.	  Deze	  inhoudelijke	  aanpassingen	  zijn	  ook	  de	  reden	  
dat	  we	  een	  bestaand	  professional	  account	  niet	  over	  kunnen	  zetten.	  Tot	  woensdag	  1	  
mei	  2019	  	  blijft	  de	  oude	  applicatie	  nog	  beschikbaar.	  Voldoende	  tijd	  om	  trajecten	  
met	  bestaande	  cliënten	  af	  te	  ronden.	  We	  raden	  aan	  om	  zo	  snel	  mogelijk	  over	  te	  
stappen,	  want	  na	  die	  datum	  kunnen	  we	  het	  oude	  systeem	  niet	  meer	  onderhouden.	  	  
	  
De	  voornaamste	  reden	  om	  onze	  applicatie	  te	  vernieuwen	  is	  voor	  een	  verbetering	  in	  
veiligheid	  en	  privacy.	  Een	  modern	  systeem	  voor	  een	  moderne	  tijd.	  	  
Veel	  is	  dus	  achter	  de	  schermen	  veranderd.	  Maar	  ook	  aan	  de	  voorkant	  is	  de	  
verbetering	  te	  merken.	  Onze	  vormgeving	  is	  aangepast	  waardoor	  het	  gemakkelijker	  
is	  om	  testen	  in	  te	  vullen.	  Ook	  hebben	  we	  ervoor	  gezorgd	  dat	  het	  complete	  systeem	  
werkt	  op	  alle	  mobiele	  devices.	  	  

Overstappen	  is	  simpel.	  
Begin	  januari	  ontvangen	  al	  onze	  klanten	  van	  Icares	  Professional	  een	  mail	  waarin	  ze	  het	  
wachtwoord	  voor	  de	  nieuwe	  applicatie	  kunnen	  invoeren.	  De	  gebruikersnaam,	  het	  
emailadres,	  blijft	  hetzelfde.	  	  
	  
Inloggen	  kan	  vervolgens	  op	  www.icares.com.	  	  
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Bij	  Icares	  blijven	  we	  verbeteren	  en	  deze	  moderne	  applicatie	  is	  één	  van	  de	  stappen	  
die	  we	  maken.	  Nieuwe	  instrumenten	  worden	  al	  ontwikkeld	  voor	  de	  nieuwe	  versie	  
van	  Icares	  Professional.	  Denk	  aan	  een	  instrument	  dat	  zich	  richt	  op	  
loopbaanwaarden	  (carrièreankers)	  van	  de	  cliënt.	  Maar	  ook	  een	  360	  graden	  
feedback	  voor	  de	  ‘talenten	  &	  competenties’,	  een	  uitbreiding	  op	  een	  al	  bestaand	  
instrument.	  Deze	  zijn	  nog	  in	  ontwikkeling	  en	  we	  publiceren	  pas	  wanneer	  deze	  
volledig	  af	  zijn.	  
	  
Een	  verandering	  in	  de	  applicatie	  kan	  voor	  vragen	  en	  onduidelijkheden	  zorgen.	  Dit	  
willen	  we	  natuurlijk	  zo	  veel	  mogelijk	  voorkomen.	  Daarom	  is	  de	  handleiding	  voor	  
het	  nieuwe	  systeem	  al	  beschikbaar.	  Klik	  simpelweg	  op	  deze	  link	  om	  de	  handleiding	  
door	  te	  nemen.	  De	  handleiding	  is	  ook	  altijd	  leesbaar	  in	  de	  applicatie	  zelf.	  
	  
Wilt	  u	  alvast	  kijken	  wat	  er	  binnenkort	  anders	  is?	  Deze	  video	  geeft	  een	  goede	  eerste	  
indruk	  van	  ons	  nieuwe	  systeem	  en	  laat	  kort	  zien	  waar	  de	  grootste	  veranderingen	  
liggen.	  	  
	  
Houd	  er	  rekening	  mee	  dat	  een	  modern	  systeem	  het	  beste	  tot	  zijn	  recht	  komt	  op	  een	  
moderne	  browser.	  Browsers	  zoals	  Google	  Chrome,	  Firefox,	  Safari	  en	  Edge	  zijn	  
allemaal	  geschikt.	  Oudere	  browsers	  zoals	  Internet	  Explorer	  kunnen	  het	  beste	  
worden	  vermeden.	  
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Wat	  ook	  nieuw	  is,	  is	  ons	  logo.	  Weg	  is	  de	  vertrouwde	  veer	  en	  nieuw	  is	  diezelfde	  veer	  
alleen	  dan	  een	  beetje	  gedraaid.	  	  
	  
Voor	  deze	  revolutionerende	  stap	  is	  een	  heel	  traject	  aan	  voorafgegaan.	  	  
Een	  proces	  waar	  we	  ons	  meerdere	  jaren	  mee	  bezig	  hielden.	  Diverse	  designers	  hebben	  
zich	  beziggehouden	  met	  de	  vraag	  ‘hoe	  maken	  we	  een	  nieuw	  en	  modern	  logo?’.	  	  
	  
Geen	  enkele	  vormgever,	  zowel	  intern	  als	  extern,	  kon	  de	  taak	  aan	  voor	  het	  ontwerpen	  
van	  een	  nieuwe	  afbeelding.	  Duizenden	  concepten	  zijn	  gepresenteerd	  en	  allen	  zijn	  
afgewezen.	  	  
	  
Geen	  enkel	  idee	  bleef	  plakken.	  Want	  hoe	  maak	  je	  een	  logo	  nieuw	  zonder	  dat	  de	  oude	  
waarden	  die	  het	  vorige	  logo	  sierden	  verloren	  gaan?	  Dit	  is	  geen	  simpele	  taak.	  	  
	  
Maar	  in	  november	  hadden	  we	  een	  oplossing	  gevonden.	  	  
Een	  medewerker	  keek	  een	  beetje	  schuin	  op	  ons	  briefpapier	  en	  heeft	  zich	  vervolgens	  
een	  week	  beziggehouden	  met	  een	  aanpassen	  en	  tweaken	  van	  dit	  logo	  in	  Photoshop	  
totdat	  het	  nu	  huidige	  logo	  af	  was.	   	  
	   	  

Tips	  voor	  Professionals	  
	  
Een	  goede	  service	  is	  belangrijk.	  Een	  deel	  van	  onze	  service	  is	  	  
onze	  helpdesk.	  Maak	  hier	  vooral	  gebruik	  van	  wanneer	  iets	  	  
niet	  duidelijk	  is.	  Een	  mail	  sturen	  naar	  info@icares.nl	  is	  	  
ook	  mogelijk.	  	  

	  

Tips voor 
Professionals 
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Icares	  Professional	  Vijf	  
EEN	  NIEUWE	  LICENTIEVORM	  voor	  de	  kleine	  gebruiker	  

	  
Vaak	  hebben	  we	  de	  vraag	  gekregen;	  ‘is	  het	  mogelijk	  om	  slechts	  1	  of	  2	  
testen	  te	  kopen?’.	  	  Voornamelijk	  kleine	  bedrijven	  en	  zzp’ers	  stellen	  deze	  
vraag.	  Soms	  hebben	  deze	  slechts	  een	  handjevol	  cliënten	  of	  hebben	  af	  en	  
toe	  onze	  instrumenten	  nodig	  voor	  de	  dienstverlening	  die	  ze	  willen	  bieden.	  	  
	  
Een	  licentie	  voor	  12	  cliënten	  in	  1	  jaar	  is	  dan	  eigenlijk	  al	  te	  veel.	  Maar	  per	  
test	  of	  per	  cliënt	  een	  licentie	  aanbieden	  is	  administratief	  niet	  haalbaar.	  
Daarom	  komen	  we	  graag	  tegemoet	  met	  een	  nieuwe	  licentievorm	  speciaal	  
voor	  deze	  kleine	  gebruikers:	  	  
	  
Icares	  Professional	  Vijf,	  een	  licentievorm	  voor	  het	  gebruik	  van	  	  
vijf	  cliënten	  over	  een	  periode	  van	  vijf	  jaar.	  	  
	  
In	  deze	  vorm	  kan	  gekozen	  worden	  voor	  alleen	  de	  beroepentest,	  het	  
basispakket	  (beroepentest,	  beroepsaspecten,	  CAPAZ-‐werk	  (-‐of	  studie)	  en	  
de	  rapportagefunctie)	  of	  het	  complete	  pakket	  met	  al	  onze	  instrumenten	  en	  
modules.	  	  
	  
Deze	  licentievorm	  is	  vanaf	  heden	  beschikbaar.	  	  
	  
Interesse?	  	  
Neem	  contact	  op	  via	  karinv@icares.nl	  of	  bel	  ons	  op	  040-‐2395590.	  	  
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Dinsdag	  4	  december	  hadden	  we	  bezoek	  van	  twee	  groepen	  beginnende	  
studenten	  van	  de	  Fontys	  opleiding	  HRM.	  Deze	  studenten	  waren	  
langsgekomen	  in	  het	  kader	  van	  ‘Meet	  the	  Business!’,	  een	  programma	  van	  
Fontys	  om	  studenten	  al	  in	  hun	  eerste	  jaar	  kennis	  te	  laten	  maken	  met	  
bedrijven	  die	  werkzaam	  zijn	  op	  het	  gebied	  van	  HRM.	  	  
	  
Icares	  was	  één	  van	  de	  zeven	  bedrijven	  waar	  ze	  even	  kwamen	  snuffelen.	  	  
	  
De	  studenten	  hadden	  de	  opdracht	  gekregen	  om	  alvast	  een	  paar	  van	  onze	  
instrumenten	  in	  te	  vullen	  waaronder	  natuurlijk	  onze	  beroepentest.	  Deze	  
resultaten	  vormden	  de	  leidraad	  voor	  de	  middag.	  Aan	  de	  hand	  van	  die	  
uitkomsten	  gingen	  we	  het	  gesprek	  aan	  met	  de	  studenten	  en	  gaven	  we	  
inzicht	  waarom	  onze	  instrumenten	  een	  goed	  handvat	  voor	  een	  gesprek	  
zijn.	  	  
	  
De	  reacties	  waren	  positief	  en	  de	  studenten	  verlieten	  ons	  kantoor	  met	  iets	  
meer	  inzicht	  dan	  waar	  ze	  mee	  kwamen.	  Onze	  snoeppot	  hadden	  ze	  nog	  net	  
niet	  leeg	  gegeten.	  	  
	  

Meet the Business!  
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De Boekenkast 

Loopbaan	  van	  	  
de	  schrijver	  

	  
Na	  zijn	  afstuderen	  met	  een	  B.A.	  
in	  de	  psychologie	  ontving	  
Spencer	  Johnson	  (1938)	  zijn	  
medisch	  diploma	  van	  het	  Royal	  
College	  of	  Surgeons	  in	  Ierland	  en	  
voltooide	  medische	  stages	  aan	  de	  
Mayo	  Clinic	  en	  de	  Harvard	  
Medical	  School.	  	  	  	  
	  
Hij	  werkte	  onder	  andere	  als	  
directeur	  communicatie	  voor	  
Medtronic;	  onderzoekend	  arts	  
voor	  The	  Institute	  for	  Inter-‐
Desciplinary	  Studies	  en	  adviseur	  
bij	  het	  centrum	  ‘Study	  of	  the	  
Person’.	  
	  	  
In	  de	  jaren	  ’90	  is	  hij	  bekend	  
geworden	  door	  het	  
schrijven	  van	  

kinderboekenserie	  
‘ValueTales’	  en	  ‘Who	  
Moved	  My	  Cheese?’.	  	  

	  

	  
Welkom	  bij	  de	  boekenkast.	  In	  deze	  rubriek	  staat	  een	  boek	  
in	  de	  schijnwerpers.	  Beroepen	  kunnen	  centraal	  staan	  of	  
er	  kan	  een	  andere	  link	  met	  loopbaanbegeleiding	  zijn.	  
Suggesties	  hiervoor	  kunnen	  gemaild	  worden	  aan	  
wouter@icares.nl.	  
	  
Deze	  maand	  aandacht	  voor	  ‘Who	  Moved	  My	  Cheese?’	  (wie	  
heeft	  mijn	  kaas	  gepikt?)	  van	  Spencer	  Johnson,	  een	  boek	  over	  
omgaan	  met	  veranderingen.	  
	  
Ieder	  persoon	  reageert	  anders	  op	  veranderingen.	  Sommigen	  
zien	  het	  als	  uitdaging	  en	  anderen	  worden	  erdoor	  verlamd.	  	  
Dit	  boek	  gaat	  over	  vier	  personages	  die	  allemaal	  een	  andere	  
reactie	  hebben	  wanneer	  ze	  hun	  gebruikelijke	  kaas	  niet	  meer	  
ontvangen.	  	  
	  
Deze	  kaas	  is	  natuurlijk	  een	  metafoor	  voor	  van	  alles	  waar	  we	  in	  
ons	  leven	  waarde	  aan	  hechten.	  Bijvoorbeeld	  een	  leuke	  baan,	  
financiële	  zekerheid,	  een	  goede	  relatie,	  een	  eigen	  huis,	  
gezondheid	  enz..	  	  
	  
Situaties	  veranderen	  echter.	  Een	  partner	  kan	  weggaan,	  
iemand	  kan	  ziek	  worden,	  een	  bedrijf	  reorganiseert	  of	  
veranderd	  van	  applicatie.	  	  
	  
Dit	  boek	  brengt	  inzicht	  in	  de	  angsten	  die	  veranderingen	  
teweegbrengen	  en	  geeft	  handvatten	  hoe	  met	  succes	  deze	  
angsten	  overwonnen	  kunnen	  worden	  
en	  hoe	  veranderingen	  ook	  
nieuwe	  kansen	  creëren.	  	  
	  
Net	  als	  andere	  van	  zijn	  
boeken	  worden	  voor	  een	  
redelijk	  complex	  
onderwerp	  simpele	  
oplossingen	  gegeven.	  
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Schimmelt	  30	  
5611	  ZX	  	  
Eindhoven	  

	  

040-‐2395590	  
	  

www.icares.nl	  
www.icares.com	  
info@icares.nl	  

	  

	  

Nieuwtjes en data 
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Opmerkingen,	  tips	  en/of	  feedback	  naar	  de	  redactie	  kunnen	  
gestuurd	  worden	  naar	  wouter@icares.nl.	  

Klik	  voor	  een	  uitgebreide	  routebeschrijving.	  

Uitschrijven	  nieuwsbrief	  
	  

In	  februari/maart	  beginnen	  we	  met	  trainingen	  voor	  onze	  nieuwe	  applicatie.	  
Aanmelden	  kan	  via	  deze	  link.	  	  
	  
	  
	  


