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ITINERIS
OPLEIDINGEN ALLEEN ZIJN NIET HEILIGMAKEND

Organisaties die nood hebben aan verbetering 

zoeken hun heil vaak in extra opleidingen. “Helaas 

blijken opleidingen in de praktijk niet altijd toerei-

kend”, vertelt Carine Drijkoningen, zaakvoerder van 

Itineris. “Coaching op de werkvloer en het aanreiken 

van structurele oplossingen zijn minstens zo belang-

rijk om bedrijven op de goede weg te helpen.”

Carine Drijkoningen doopte haar geesteskind in 2002 

met de toepasselijke naam Itineris, vertaald uit het Latijn 

betekent dit: ‘weg, traject’. Als organisatiepsychologe, 

met tal van bijkomende specialisaties, helpen Carine 

en haar team bedrijven op weg bij de uitbouw van een 

aangepaste organisatiestructuur en werkcultuur. “Op 

basis van een vertrouwensrelatie streven we een lange-

termijnsamenwerking na, waarbij we telkens rekening 

houden met de levensfase waarin de onderneming 

zich bevindt.”

Resultaatgericht advies

“We begeleiden veranderingsprocessen en reiken vrij-

blijvende keuzemogelijkheden aan, wat ons wezenlijk 

doet verschillen van andere consultants die met een 

lijvig adviesrapport komen aandraven dat nadien nog 

in praktijk moet omgezet worden. Onze intentie is om 

te fungeren als klankbord, analyst, procesbegeleider, 

trainer of coach – afhankelijk van de noden van het 

bedrijf – en om pragmatisch advies te verstrekken. Dit 

doen we zowel op organisatie-, als team- en indivi-

dueel niveau.” Itineris staat erom bekend dat het erg 

resultaatgericht werkt. “We trachten zoveel mogelijk 

elementen in beeld te brengen, op alle organisatieni-

veaus. Daarom staan we ook zelf op de werkvloer om 

te zien wat er leeft binnen een bedrijf. Als er al oplei-

dingen plaatsvinden, zijn deze ingebed in een traject, 

wat maatwerk garandeert. Wanneer medewerkers na 

een opleiding toch niet in staat zijn om hun opgedane 

kennis te vertalen naar de werkvloer, dan gaan we 

zowel coachen als mogelijke structurele oplossingen 

aanreiken op maat van het bedrijf.” 

Lerende netwerken

Carine Drijkoningen geeft ook aan dat heel wat bedrijfs-

leiders en leidinggevenden behoefte hebben aan een 

klankbord om hun ideeën aan af te toetsen. “Met mijn 

achtergrond en uitgebreid netwerk kan ik als sparring-

partner nuttige tips en ervaringen aanreiken waar de 

klant in kwestie écht iets aan heeft. Ik heb het voordeel 

dat ik kan vergelijken met meer dan honderd andere 

bedrijven en diverse denkpistes kan aanbrengen.” 

Dat netwerk bewijst ook zijn nut als ‘lerend netwerk’. 

“Itineris wil mensen uit haar netwerk samenbrengen 

om hen te coachen. Tegelijk hebben deelnemers de 

mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen. 

Ik merk vaak dat zij achteraf nog contact met elkaar 

opnemen. Als dat gebeurt, is mijn missie geslaagd.” Tot 

slot benadrukt Carine Drijkoningen dat bedrijven in een 

crisisperiode vaak te lang wachten met het inroepen 

van extern advies. “En dat werkt averechts. Hoe langer 

men wacht, hoe langer vaak de weg om terug op de 

rails te geraken.” Goed om weten in dat verband is 

dat de trajecten die Itineris aanreikt bijna altijd gesub-

sidieerd zijn: via de kmoportefeuille, via het Europees 

Sociaal Fonds of via diversiteitsplannen die veel flexibi-

liteit geven om te werken aan een passende structuur 

en een aangename cultuur in het bedrijf.”

www.itineris-advies.be

Lerende netwerken in perspectief situeert lerende netwerken in de huidige context 

van organisatie- en talentontwikkeling.  Diepgaand leren gebeurt tussen de oren 

én tussen de neuzen, zijnde in verbinding met anderen.  Het boek breekt een lans 

voor lerende netwerken en communities of practice als uitgelezen middel hiertoe.  

Het vormt een provocatie ten opzichte van traditionele opleidingen en social media 

en houdt een een pleidooi voor lerende netwerken als aanvulling voor individuele 

coaching.  Naast kritische succesfactoren en hefbomen, wordt een concreet stap-

penplan aangereikt voor de opstart van een lerend netwerk.  Inspiratie hiervoor werd 

geput uit Europese projecten en bestaande lerende netwerken.  De kern van het 

boek wordt gevormd door een aantal praktische handvaten voor de begeleiding van 

lerende netwerken.  Deze methodieken zijn allen ‘uitgetest’ en  worden ‘hapklaar’ 

beschreven (in het kort, hun opbrengst, de aanpak voor de begeleider, tips en vari-

anten).  Ze zijn niet alleen van nut bij de begeleiding van lerende netwerken, maar 

ook bij de begeleiding van werkgroepen, projectgroepen, e.a. (in principe telkens 

wanneer mensen samen komen om te leren…).   Ook de methodieken worden ‘in 

perspectief’ geplaatst, waarbij elk type methodiek wordt gewogen ten opzichte van 

de groepsdynamische - en leerfase waarin de groep zich bevindt.  

De beschreven methodieken horen thuis in de rugzak van elke groepsbegeleider 

(consultant, trainer, leerkracht,…) zodat deze bewust en creatief een keuze kan 

maken van welke methodiek op welk moment het beste effect kan ressorteren.  

Door afwisseling in methodiek, kunnen alle leerstijlen aangesproken worden. 

Carine Drijkoningen is licentiate bedrijfspsychologie en volgde een gespeciali-

seerde aanvullende studie in gezondheidsbeleid. Ze was werkzaam in preventie-

projecten en diverse Europese projecten inzake organisatie- en competentieont-

wikkeling. Ze is auteur van het boek Slapende vermogens werken niet. HRM ook 

voor uitvoerenden (Acco, 2000). Na een decennium ervaring als werknemer, startte 

ze in 2003 Itineris op, een consultingbedrijf vanwaaruit ze organisaties (profit en 

nonprofit) begeleidt bij de uitbouw van een aangepaste organisatiestructuur én 

werkcultuur.  
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