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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 toereikend”, vertelt Carine Drijkoningen, zaakvoerder van
Itineris. “Coaching op de werkvloer en het aanreiken
van structurele oplossingen zijn minstens zo belangrijk om bedrijven op de goede weg te helpen.”
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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 langetermijnsamenwerking na, waarbij we telkens rekening
houden met de levensfase waarin de onderneming
zich bevindt.”

LERENDE NETWERKEN IN PERSPECTIEF

Resultaatgericht advies
“We begeleiden veranderingsprocessen en reiken vrijblijvende 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 individueel niveau.” Itineris staat erom bekend dat het erg
resultaatgericht werkt. “We trachten zoveel mogelijk
elementen in beeld te brengen, op alle organisatieniveaus. Daarom staan we ook zelf op de werkvloer om
te zien wat er leeft binnen een bedrijf. Als er al opleidingen 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 bedrijfsleiders en leidinggevenden behoefte hebben aan een
klankbord om hun ideeën aan af te toetsen. “Met mijn
achtergrond en uitgebreid netwerk kan ik als sparringpartner 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 gesubsidieerd zijn: via de kmoportefeuille, via het Europees
Sociaal Fonds of via diversiteitsplannen die veel flexibiliteit geven om te werken aan een passende structuur
en een aangename cultuur in het bedrijf.”
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