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Deze maand:

The Feather; de nieuwsbrief van Icares.

Loopbaanwaarden:
Nieuw instrument gratis
tot 1 januari!

Alle gebruikers van Icares Professional zijn inmiddels
overgestapt op onze nieuwe applicatie.

Internationale website:
Onze nieuwe website voor de
internationale markt.
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Update inzamelactie:
Hoe ver zijn we met de
inzamelactie voor Jordi?
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Trainingen Icares Professional:
Wij zijn trots op onze trainingen.
Maar wat kan men verwachten?
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Belastbaarheid icares study:
Inzet van Icares Study bij beurzen
en open dagen
Nieuwtjes en data:
Kort, actueel en soms informeel.

Bij een nieuw systeem hoort natuurlijk ook een nieuw
instrument en dat hebben we in de vorm van onze
‘loopbaanwaarden’!
Hier hebben er een cadeautje van gemaakt.
Tot 1 januari 2020 is dit instrument namelijk gratis.
Meer informatie is te vinden in deze nieuwsbrief.
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Blijven groeien doen we natuurlijk met hulp van onze
gebruikers. Luisteren naar opmerkingen en
verbeteringen is de basis van een gezond bedrijf. Dus als
er suggesties zijn, laat het ons weten.
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Wij luisteren graag!
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Loopbaanwaarden!
Een nieuw instrument, gebaseerd op de theorie van Edgar Schein.
Loopbaanwaarden zijn de waarden die mensen toekennen aan factoren die van belang
zijn voor de eigen loopbaan. Dit instrument is tijdelijk gratis tot 1 januari 2020 voor
alle gebruikers van Icares Professional.
Ieder mens heeft bepaalde drijfveren die tot uiting komen in de loopbaan. Deze
waarden zijn belangrijk en blijven vaak constant gedurende de gehele loopbaan.
Denk bijvoorbeeld aan de uitdaging in het werk, balans tussen werk en privé,
afwisseling of aanzien.
Deze waarden zijn voor elk mens divers, waardoor iedereen ook verschillend met zijn
werk en carrière bezig is. Mensen werken effectiever wanneer hun werk in
overeenstemming is met hun loopbaanwaarden.
Waar Edgar Schein onderscheid maakte tussen 9 verschillende carrièrewaarden zet
het instrument van Icares 20 waarden op volgorde van belangrijk naar onbelangrijk.
Bij het bekijken van de resultaten kan een korte omschrijving worden opgevraagd
door op het pijltje links naast de waarde te klikken.
Om iedereen enthousiast te maken over ons nieuwe instrument hebben we besloten
om de Loopbaanwaarden tijdelijk gratis beschikbaar te maken voor alle gebruikers
van Icares Professional. Tot 1 januari 2020 kan hier vrijblijvend gebruik van gemaakt
worden. De loopbaanwaarden zijn ook opgenomen in de rapportage functie.
Resultaten worden bewaard, maar zijn na deze datum enkel nog zichtbaar als het
instrument wordt aangeschaft.
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Internationale website!
Om de internationale markt te veroveren hebben we een nieuwe website,
icares.education, gemaakt. Een website waar internationale, maar ook
nationale klanten gemakkelijk informatie over Icares kunnen vinden.
Onze website icares.com blijft gewoon bestaan. Deze website is de krachtige motor
die onze portal Icares Study en het loopbaaninstrumentarium Icares Professional
soepel draaiend houdt.
Ons doel voor icares.education was een website ontwikkelen die het gemakkelijk
maakt om informatie te vinden voor degenen die nog niet bekend zijn met Icares.
Ook onze database aan nieuwsbrieven is vanaf nu te vinden op deze nieuwe website.
De nieuwe website is zichtbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Portugees,
Frans, Bulgaars en Russisch.
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Update inzamelactie!
Eind maart zijn we begonnen met de inzamelactie voor een nieuwe
elektrische rolstoel voor onze collega Jordi. Velen hebben een bijdrage
geleverd, maar we zijn er nog niet helemaal.

Zes maanden actie
15.0000 euro bij elkaar sparen is niet
gemakkelijk. Voorlopig is dit hoge doel nog
niet bereikt. Jordi is blij met alle donaties die
we tot nu toe hebben ontvangen.
Maar we missen nog zo’n € 8.000,-.
Vandaar dat we willen vragen om verder te
helpen met deze actie. De beste manier om dat
te doen is een bedrag naar keuze over te
maken op:
NL46 TRIO 2017 9170 79
ten name van J. Smetsers
Ook het verspreiden van deze video helpt!
In een volgende nieuwsbrief brengen we een
nieuwe update.
Hoe dan ook zorgen we dat Jordi een nieuwe
rolstoel krijgt!
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Trainingen Icares Professional!
Elke nieuwsbrief attenderen we gebruikers van Icares Professional op de
trainingen die we geven. Maar wat kunnen trainees nu eigenlijk verwachten?
De trainingen van Icares zijn gericht op het inzichtelijk maken van de achtergronden en
de uitgebreide gebruiksmogelijkheden van ons instrumentarium. Vaak is er meer
mogelijk dan oorspronkelijk gedacht en zijn meer opties beschikbaar met slechts een
handjevol instrumenten.
Naast het maximale uit onze applicatie halen is er ook ruimte om kennis te maken met
instrumenten die niet in de aangeschafte licentie vallen en worden er tips gegeven om
onze instrumenten op een slimme manier in te zetten.
Verder zijn dit gelegenheden om kennis te maken met anderen uit het werkveld van
(studie)loopbaanbegeleiding. Op het einde van een training is er vaak de optie om in te
gaan op huidige cases om de meest praktische tips mee te krijgen.
Met de verandering in de applicatie is nu het moment om alle mogelijkheden te
verkennen en bekend te raken met het vernieuwde Icares Professional.
Trainingen worden gegeven in het kantoor van Icares.
Trainingen duren gewoonlijk van 10:30 tot 15:00 en zijn inclusief een verzorgde lunch.
Trainingen op locatie, voor bijvoorbeeld groepen
van dezelfde organisatie, zijn ook mogelijk.
De eerstvolgende training waarvoor nog plaats is, staat gepland
op woensdag 20 november2019.
Aanmelden kan via deze link.

Veel internetbrowsers bewaren nog de
oude inlogpagina voor Icares Professional.

Tips voor

Professionals

Handig is om de nieuwe inlogpagina
icares.com/auth/login op te slaan
in de favorietenlijst van uw browser.
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Belastbaarheid Icares Study
Vaak wordt op een studiebeurs, bij een workshop of op een Open Dag de
studiekeuzetest van Icares ingezet.
Aankomende studenten krijgen na het invullen van 55 stellingen een overzicht met
passende voorkeursstudies.
De website moet in staat zijn om deze piekbelasting te verwerken. De studiekeuzetest
moet met velen tegelijkertijd in te vullen zijn.
In samenwerking met onze hostingpartner is de belastbaarheid danig op de proef
gesteld. Binnen 2 seconden startten 400 studiekeuzetesten. Het verliep probleemloos.
Voor andere gebruikers van de website bleef ruimschoots voldoende capaciteit over.
Nu weten we dat de studiekeuzetest voor grote groepen probleemloos kan blijven
worden ingezet. Maar treedt er desondanks toch een probleem op, neem gerust
contact met Icares op.
Voor een open dag in het weekend adviseren we vooraf even contact op te nemen.
De contactpersoon krijgt een mobiel nummer. Is er een knelpunt, dan zoeken we ook
op zaterdag of zondag de oplossing.
Dankzij continue monitoring is dan de oorzaak vaak snel te achterhalen.
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Nieuwtjes en data
Trainingen voor het vernieuwde Icares Professional zijn van start gegaan!
De volgende training is op donderdag 7 november.
Op woensdag 20 november 2019 is nog plaats.
Aanmelden kan via deze link.
Onze collega Karin is opnieuw oma geworden.
Kleindochter Quinn is het nieuwe lid van de familie.
We hebben onze 50.000-ste bezoeker op de nieuwe website
icares.com mogen verwelkomen.
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Schimmelt 30
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.
Klik voor een uitgebreide routebeschrijving.
Uitschrijven nieuwsbrief

