
 

 

  

Het nieuwe Icares Professional!: 

Lancering en feedback. 

 

Nieuwe beroepen toegevoegd: 

140 nieuwe beroepen! 

 

Client uitnodigen zonder e-mail: 

Ook zonder e-mail kunnen 

cliënten gebruik maken van onze 

applicatie.  

 

Jong Talent: 
Onze stagiaire Chaola Steijvers.   

 

Rolstoel Actie: 

We willen onze collega Jordi  

graag aan een nieuwe rolstoel 

helpen. 

 

Nieuwtjes en data: 

Kort, actueel en soms informeel. 

The Feather; de nieuwsbrief van Icares. 

Onze nieuwe applicatie van Icares Professional is ongeveer twee 

maanden in gebruik. De overstap is soepel verlopen.  
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Het nieuwe Icares Professional! 
 

Woensdag 2 januari is onze nieuwe applicatie live gegaan.  

Sindsdien hebben we vele positieve reacties ontvangen en ook wat feedback.  

Ons instrumentarium is altijd in ontwikkeling. Veel van de feedback hebben we al 

kunnen verwerken. In dit stukje lichten we graag enkele van deze aanpassingen toe. 

 

Optie herinneren  
De cliënt krijgt automatisch na één week een herinnering om het account te activeren. 

Hier hoeft de professional niets voor te doen, maar soms is dit onvoldoende.  

 

Op de cliëntenpagina is een optie toegevoegd om de cliënt een herinnering te sturen 

voor het invullen van de instrumenten en het account te activeren. De cliënt ontvangt 

dan een berichtje op het mailadres. Deze optie is ook handig mocht het emailadres van 

de cliënt verkeerd zijn ingevuld. Pas het emailadres aan via de optie ‘bewerken’ en klik 

vervolgens op ‘herinneren’ om de uitnodigingen naar het correcte mailadres te sturen.  

 

Wanneer de cliënt zich oorspronkelijk wel heeft aangemeld zorgt de optie herinneren 

ervoor dat de cliënt een mailtje krijgt om het eigen wachtwoord te resetten.  
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Toelichting items Beroepentest 
Niet iedereen is even sterk in taal. In de vorige versie van Icares Professional waren er 

twee versies van de Beroepentest. Afhankelijk van de vooropleiding reageerde je op de 

makkelijke of de moeilijke variant. 

 

Dit doen we nu anders. Bij de stellingen van de Beroepentest staat nu steeds een 

vraagtekentje. Als de cliënt of leerling daarop klikt, komt er een toelichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De suggestie voor de toelichting kwam van meerdere professionals, o.a. van de decaan 

Hester Wielinga. Ze dacht ook mee bij de concrete toelichting. Hester, hartelijk dank 

daarvoor! 

 

Verlenging oude applicatie. 
De datum wanneer we de oude applicatie sluiten is aangepast. Dit zou oorspronkelijk op 

woensdag 1 mei zijn. Dit hebben we aangepast naar 1 augustus. Zo kunnen trajecten in 

het onderwijs (die vaak een jaar duren) netjes worden afgerond.  
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Hoe houden we beroepen en studies actueel? 
  

We houden onze informatie graag up-to-date. Dit is het beste merkbaar in de 

Studiekeuzetest waar we meer dan xxxx opleidingen actueel houden. Bij de Beroepentest 

worden soms nieuwe beroepen toegevoegd. Afgelopen maand zijn er zo’n 130 beroepen 

bijgekomen. Deze worden eerst opgenomen in de Nederlandse en Vlaamse versie en 

vervolgens voor de andere beroepensets. Meer dan gebruikelijk en vandaar dit bericht. 

Veel van de onderstaande beroepen komen op hoger als op academisch niveau voor.  

 
Consultant accountancy en control Consultant reclame Consultant communicatie 

Consultant landbouw Consultant luchtkwaliteit Consultant human resources 

Consultant audit Business consultant Consultant computertraining 

Consultant bedrijfsinformatietechnologie Consultant communicatie Consultant oogstoptimalisatie 

Consultant datamining Consultant ecologie Consultant opleiding en onderwijs 

Consultant werkgelegenheid Consultant chemische technologie Consultant milieu 

Consultant milieu en gezondheid Consultant milieumanagement Consultant milieusanering 

Consultant evenementenmanagement Consultant agrarische bedrijfsvoering Financieel-economisch consultant 

Consultant financieel advies Consultant brandpreventie Consultant gezondheidszorg 

Consultant internet: programmeren Consultant investeringen Consultant bodem 

Consultant IT helpdesk Consultant landbeheer: milieubeheer Consultant veehouderij 

Management consultant Consultant marktonderzoek Consultant marketing 

Consultant vrije tijd en toerisme Consultant Arbo Consultant arbeidshygiëne 

Consultant festiviteiten Consultant pensioenen Consultant personeel 

Consultant onroerend goed Consultant public relations Consultant stralingsbescherming 

Consultant werving en selectie Consultant beleggingen Consultant beveiliging 

Consultant beveiliging: computer Consultant beveiliging: gegevens Consultant beveiliging: ICT 

Consultant beveiligingsbeleid Consultant sociaal beleid Consultant software-ondersteuning 

Trendwatcher Conceptontwikkelaar Productontwikkelaar 

Consultant informatiesystemen: 

beheersysteem 

Consultant digitaal forensisch 

onderzoek 

Consultant economische 

ontwikkeling 

Consultant informatietechnologie: 

systeemadministratie 

Consultant informatietechnologie: 

opleiding 

Consultant internet: websites 

ontwikkelen 

Consultant investering: financiële 

analyse 

Consultant beheer van natuurlijke 

hulpbronnen 

Innovatiemanager  

Technisch creatief ingenieur 

 

Opleidingeninformatie: 
  

We maken niet alleen bij nieuwe 

beroepen gebruik van de inbreng van 

onze gebruikers. Voor het actueel 

houden van alle opleidingsinformatie 

kunnen we niet zonder de inbreng van 

klanten en gebruikers. 

Onderwijsinstellingen houden vaak zelf 

de studies bij.  

Maar we gebruiken inmiddels ook een 

systeem om bij te houden of een 

opleiding nog wel aangeboden wordt, 

de link nog werkt, de informatie klopt, 

e.d. Alle gebruikers kunnen suggesties 

met een formulier doorgeven. Dit 

formulier is beschikbaar in x12x talen.  
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Client uitnodigen zonder e-mail 
Het kan voorkomen dat een cliënt niet beschikt over een e-mailadres. Met de nieuwe 

functie is het voortaan mogelijk om ook deze cliënten te registeren en gebruik te laten 

maken van het programma. Nodig een cliënt uit via 'nieuwe cliënt uitnodigen', en vink 

aan dat deze persoon niet over een e-mailadres beschikt.   

 

Na de registratie dienen de inloggegevens doorgeven te worden aan de cliënt, zodat 

deze voor het eerst kan inloggen. Deze inloggegevens worden na het aanmaken van de 

cliënt slechts éénmaal getoond. Zorg er dus voor dat u de gegevens direct noteert en 

doorgeeft aan de cliënt.  

Inloggegevens cliënt zonder e-mail opnieuw verstrekken 

Voor de cliënten die niet over een e-mailadres beschikken, is rechtsboven op de 

cliëntpagina een extra vak beschikbaar: Inloggegevens.  

De professional  kan op de oranje knop 'maak nieuw wachtwoord' klikken, waarna een 

nieuw wachtwoord wordt gegenereerd door het systeem. In combinatie met de 

cliëntcode, (die niet wijzigt) biedt het wachtwoord de cliënt opnieuw toegang tot het 

systeem.  

Alsnog een e-mailadres toevoegen aan een cliënt zonder email  

Indien een cliënt nadat het account zonder e-mail is aangemaakt, alsnog de 

beschikking krijgt over een e-mailadres, dan kan dat e-mailadres via het profiel 

worden toegevoegd aan het account. De cliënt beschikt vanaf dat moment over een 

regulier account. De oude gebruikersnaam wijzigt in het desbetreffende emailadres. 

Het is hierna niet meer mogelijk om terug te gaan naar de optie zonder mailadres.  
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Shaola is één van onze nieuwe 

stagiaires bij Icares. Ze komt de 

komende 10 weken bij ons over de 

vloer. Ze komt van het Summa College 

en volgt de opleiding ‘ondersteunende 

administratieve beroepen’ met de 

uitstroomrichting secretarieel. 

 

Ze komt Icares ondersteunen met  

administratieve werkzaamheden.  Ze 

voelde zich vanaf de eerste dag enorm 

welkom tussen haar nieuwe collega’s. 

Ook met onze andere stagiaire Judi 

(over haar meer in de volgende 

Nieuwsbrief) was er al snel een band.  

 

Shaola is zoekende naar wat er nu goed 

bij haar past qua opleiding en werk. 

Voorheen heeft ze de opleiding 

medewerker maatschappelijke zorg 

afgerond, maar ze kreeg niet het gevoel 

dat dit de juist carrièrerichting was.  

Vanuit die gedachte is ze weer terug 

gegaan naar school. Ditmaal met het 

doel receptioniste te worden. Ook nu 

merkt ze dat dit het niet helemaal is.  

Zo geeft ze zelf aan dat het kiezen van 

een opleiding erg lastig is. De 

studiekeuze bepaalt je toekomst vooral 

voor het begin van je loopbaan.  

 

Vaak is er bepaald beeld van wat de 

opleiding en het werkveld inhoudt 

Jong Talent! 
Shaola Steijvers 

Shaola geeft aan dat het beeld van de 

opleiding en het werkveld in de praktijk 

toch anders blijkt te zijn.  

 

Nu is ze op zoek naar hetgeen echt bij 

haar past en waar haar kwaliteiten en 

talenten liggen. Dan is een bedrijf met 

zoveel loopbaanexpertise gelukkig één 

van de betere stageplaatsen. 

Naast stagelopen werkt Shaola in het 

weekend in een modezaak. In haar 

spaarzame vrije tijd houdt ze zich bezig 

met fotografie en uiterlijke verzorging. 

Ook heeft ze een talent voor het bakken  

van taarten. Wij proberen haar nog te 

overtuigen om op haar laatste dag een 

zelfgebakken creatie aan ons als 

deskundige jury voor te zetten.  
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Jordi werkt bij Icares, maar doet dit 

slechts een enkele ochtend per 

week. Dit omdat hij de ziekte van 

Duchenne heeft, een lastige 

spierziekte die hem beperkt in 

hetgeen hij kan doen. 

 

Zijn sport is rolhockey en doet dit 

samen met zijn teamgenoten van de 

GP Bulls. De rolstoel die hij hiervoor 

gebruikt is geen gewone rolstoel 

maar een elektrische stoel die 

speciaal is aangepast voor hem.  

 

Helaas verandert zijn ziekte 

constant en is hij hierdoor toe aan 

een nieuwe rolstoel. Maar deze 

stoelen zijn duur: 15.000 euro om 

precies te zijn. 

 

Jordi heeft aan zijn collega’s 

gevraagd om hem te helpen met het 

verkrijgen van een nieuwe stoel. Dat 

willen we graag doen. Daarom zijn 

we een inzamelactie begonnen. We 

vragen aan iedereen om een euro te 

doneren, maar meer mag natuurlijk 

ook. Alles wat over is gaat naar 

‘Spieren voor Spieren’. 

 

We hebben ook een video gemaakt 

Er is een video gemaakt om deze 

actie extra onder de aandacht te 

krijgen. Klik op deze link om de 

video te bekijken.  

 

Storten kan op ons speciaal 

aangemaakt rekeningnummer: 

 

Namens Icares en Jordi 

bedankt! 
 

 

Rolstoel Actie! 
 



 

 

   
 

 
 

Schimmelt 30 
5611 ZX  

Eindhoven 
 

040-2395590 
 

www.icares.nl 
www.icares.com 

info@icares.nl 
 

 

Nieuwtjes en data 

19-12-2018 – The Feather 23 

Opmerkingen, tips en/of feedback naar de redactie kunnen 

gestuurd worden naar wouter@icares.nl. 

Klik voor een uitgebreide routebeschrijving. 

Uitschrijven nieuwsbrief 

 

Woensdag 27 maart beginnen we met trainingen voor onze nieuwe applicatie. 

Aanmelden kan via deze link.  

 

Onze collega Karin Verbaandert is in één keer dubbel oma geworden! 

Ze heeft twee kleindochters gekregen, Nomi en Marly. Proficiat! 

 

Shaola is niet onze enige stagiaire op dit moment.  

Samen met Judi brengt ze nieuwe energie op onze werkvloer.  

Haar verhaal staat in onze volgende nieuwsbrief. 

 

 

http://www.icares.nl/
http://www.icares.nl/nl/contact
http://www.icares.nl/nl/contactform_news_unsubscribe
https://www.youtube.com/channel/UCzamUkLYAB3h6_jgHl0JrGQ
https://www.linkedin.com/company/icares
http://www.icares.nl/nl/contactform_training_icaresprofessional
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