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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. 

Emino-medewerkers
ontwikkelen zich
permanent in functie van 
eigen groei en die van de 
organisatie. Er is veel
kennis en vaardigheid
aanwezig, er kan ook veel
ontwikkeld worden. 

Emino werkt intern en extern 
samen op basis van 
vertrouwen. Intern zetten we 
in op een goede
communicatie en een
performant eminet. Extern 
beogen we kwalitatieve
partnerschappen, met het oog
op duurzame samenwerking. 

Vernieuwing maakt deel uit
van het DNA van emino. 
Nieuwe technologieën kunnen
veel betekenen voor onze
doelgroep en daar willen we op 
inspelen. Als elke medewerker
een beetje innovator wordt
zullen we daar zeker in slagen.

✓ Optimalisatie eminet
volgens nieuw EFQM-
model

✓ Kenniskoffers en 
expertisedomeinen

✓ Personeelsmagazine: 
eminent

✓ Intervisie en online 
informele acties

✓ Uitbouw van 
samenwerkingsverbanden

op projectniveau

✓ Digitaal inwerk-
programma

✓ Opleidingskaart
✓ Online jobcoachdag
✓ Online trainingsaanbod

voor externen

✓ Nauwe samenwerking
met Lichtwerk

✓ Innovatief project 
Taalboost

✓ Actieplan innovatie



Emino heeft kantoren in 
nabijheid van de klant. 
Permanent houden we de 
vinger aan de lokale pols. 
Waar de afstand tot de client 
te groot is, zoeken we naar
oplossingen om hem 
tegemoet te komen. 

Bij emino worden resultaten in 
beeld en in rekening gebracht. 
Meten is weten, en dankzij het 
meten kunnen we richting
geven. Zo werken we aan
permanente verbetering op 
niveau van de klant, de 
medewerker, de 
dienstverlening, de 
organisatie.

Emino omarmt de digitale
(r)evolutie. Dat hebben we 
de laatste maanden al 
bewezen. In de toekomst
zullen we verder digitale
tools ontwikkelen om 
tegemoet te komen aan de 
noden van collega’s, 
partners en cliënten. 

✓ Netwerk en telewerken
✓ Informatieveiligheid
✓ eminet en KRIS
✓ Bereikbaarheid
✓ Dashboards en digitale

bedrijfsprocessen
✓ Digitale vaardigheden

✓ Certificatie KMO-
portefeuille

✓ Digitale coaching & 
wandelcoaching

✓ Vestiging in Ieper & Aalst
✓ Verhuis Blankenberge en 

Sint-Truiden
✓ Sluiting vestiging Brugge 

en uitbreiding van 
vestiging in de 
Zwijnstraat



Voert de beslissingen
van de algemene vergadering
uit en verzekert continuïteit
van de organisatie.

Beslist vanuit een lange-
termijnvisie over belangrijke
strategische en financiële zaken.

220 job-, loopbaan- en bedrijfscoaches

34 mensen in ondersteunende diensten & logistiek

10 mensen in management
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4.026 KLANTEN

1.464 werkzoekenden via het gespecialiseerde werkplekleren

263 werknemers via een traject gespecialiseerde jobcoaching

115 werknemers via Rentree

381 uren loopbaanbegeleiding

• Sociale verkiezingen
• Verder uitwerken & 

implementeren VTO-beleid
• Optimalisatie

managementstructuur

Totaal aantal deelnemers projecten = 2.184

Welzijn: 166 
Sociale economie: 50

• Individuele coaching: 51 lopende projecten
• Consultancy: 5 projecten
• Betalende loopbaanbegeleiding: 31 klanten
• Inhouse opleidingen: 14

Producten Verkoop educatieve spelen: 23 stuks

15 opleidingen

• #samentegencorona: interne & 
externe acties 

• Digitaliseren van de opleidingen 
• Intern magazine ‘eminent’
• Corporate video
• Campagne GJC 

Certificatie

Bedrijf (omzet)
14.015.000  €

Rommelmarkt voor 
100 km run voor Kom op 
tegen kanker 

Digitale versnelling … een uitdaging
Verdere ontwikkelingen KRIS
Diverse administratieve processen 
Real-time dashboards & 
rapportering, centraal beheer voor 
beveiliging, devices, toepassingen, 
ServiceDesk

Onderwijs: 383
Jongeren: 843
Werkzoekenden: 742

MARKETING & COMMUNICATIE KWALITEIT & ORGANISATIE
• Ontwikkeling opzet expertisedomeinen
• Nieuwe managementstructuur
• Organisatie team kwaliteit, expertise en innovatie
• Opstart uitwerken telewerkbeleid
• Welzijnsplan
• Ergonomisch werken 



#samentegencorona 

De covid19-pandemie maakte van 2020 een ongewoon jaar. Voor emino is de gezondheid & het welzijn van onze 
klanten en medewerkers prioriteit. Onze dienstverlening ging er plots anders uitzien. Maximaal digitaal waar kan, face 
to face als nodig maar volgens afspraak. Deze crisis raakt ons allemaal. Daarom namen we intern en extern 
verschillende initiatieven om elkaar te blijven zien en te ondersteunen. 




