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EMINO IN 2019
VISIE

MISSIE

Elk talent verdient een plek
op de arbeidsmarkt.
Ongewoon talent duurzaam
& volwaardig aan het werk
helpen en houden.

Daarom informeert, adviseert
& ondersteunt emino werkzoekenden,
werknemers en bedrijven.

STRATEGIE 2019

DIENSTVERLENING

INNOVATIE

PARTNERSCHAPPEN

Waar mogelijk zullen we ons huidig
aanbod wetenschappelijk
onderbouwen en valideren.
Innovatieve en creatieve ideeën
exploreren en uitwerken om nieuwe
dienstverlening te kunnen initiëren.

Het hart van onze organisatie ligt
in de dienstverlening voor onze
klanten. Zij verdienen een
kwaliteitsvolle dienstverlening.
Emino wil hierin een toonaangevende organisatie zijn.

Samen met onze partners VDAB,
GTB, collega GOB’s en
werkplekarchitecten onze kennis en
expertise verder uitbouwen. Onze
expertise inzetten voor iedereen die
drempels ervaart op weg naar of op
de arbeidsmarkt. Door samenwerking
kunnen we ons aanbod verder
uitbreiden en andere
financieringsmogelijkheden
aanspreken.

Beslist vanuit een langetermijnvisie over belangrijke
strategische en financiële zaken.
Voert de beslissingen
van de algemene vergadering
uit en verzekert continuïteit
van de organisatie.

4 regiodirecteurs
Oost- en West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant en Brussel
Antwerpen / Limburg

Algemeen
directeur

Ondersteunende diensten
HR, Finance, IT, Kwaliteit & organisatie
Marketing & communicatie,
Onderzoek & ontwikkeling
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258
55 mannen

203 vrouwen

189 job-, loopbaan- en bedrijfscoaches
40 mensen in ondersteunende diensten & logistiek
11 mensen in management

27

Locaties in Vlaanderen & Brussel

+ 3.700 KLANTEN

1.575 werkzoekenden via het gespecialiseerde werkplekleren
255 werknemers via een traject gespecialiseerde jobcoaching
1.396 uren loopbaanbegeleiding

1.894
Totaal aantal begeleidingsuren = 311
Totaal aantal deelnemers projecten =

Onderwijs: 432
Jongeren: 432
Werkzoekenden:

Re-integratie: 195
Welzijn: 265
Sociale economie: 16

+ 236 begeleidingsuren
710 + 75 begeleidingsuren

•
•
•
•

Individuele coaching
Consultancy
Betalende loopbaanbegeleiding
Inhouse opleidingen

11 stuks
68 deelnemers

Producten Verkoop educatieve spelen:
Open opleidingsaanbod:

•
•
•
•

Efficiënte ICT organisatie
Effectieve & continue
bouwstenen & tools voor het
nieuwe werken
Continue gebruikersadoptie &
onboarding
Teams & CRM

MARKETING & COMMUNICATIE
•
•
•
•
•
•

Website met webshop
Herdruk Sociopoly
Visibiliteit van kantoren
2 publicaties in vaktijdschrift
17 keer in pers verschenen
Online aanwezigheid

7 thema’s,

•
•
•
•

Opstart social overleg
Optimaliseren werking CPBW
Organisatieaudit
Organisatieontwikkeling

KWALITEIT & ORGANISATIE
•
•
•
•

Toekomstgericht informatie- en databeheer
Ondersteuning vanuit de ondersteunde diensten
Samenwerking met de operationele teams & coaches
Bouwstenen creëren voor de opzet en uitrol van het HR
beleid

Certificatie
Bedrijf (omzet)
13.915.000 €

• Music for life
• 100 km run voor
Kom op tegen kanker

