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Perstekst Loca Consult vervoegt emino
Brugge – 11-03-2019

Loca Consult vervoegt emino!
Sinds meer dan 25 jaar begeleidt Loca Consult werkenden en werkzoekenden die
moeilijkheden ervaren om aansluiting te maken met duurzame tewerkstelling.
Zowat 20 enthousiaste medewerkers coachen hen bij het (h)erkennen en
versterken van hun competenties. Hiervoor werkt Loca Consult nauw samen met
tal van werkgevers om hun cliënten de nodige praktijkervaring bij te brengen.
Emino is in 2018 ontstaan uit de fusie van 5 erkende centra voor gespecialiseerde
opleiding, begeleiding en bemiddeling. De organisatie groeide uit tot één van de
belangrijkste organisaties in zijn domein in Vlaanderen. Vandaag telt emino ongeveer
220 medewerkers verspreid over 21 kantoren in Vlaanderen en Brussel. Zij zetten zich
dagelijks in om ongewoon talent duurzaam aan het werk te zetten en te houden. Daarom
informeert, adviseert en ondersteunt emino werkzoekenden, werknemers en bedrijven.
“Omwille van de snelle evolutie binnen het landschap van de gespecialiseerde coaching
en begeleiding ging Loca Consult op zoek naar synergiën en inhoudelijke meerwaarde.
Het partnership met emino is dan ook het logisch resultaat van onze zoektocht naar
kwalitatieve schaalvergroting” aldus Luc Desmet, voorzitter van Footstep, de
moederorganisatie van Loca Consult. “We zochten een betrouwbare partner om samen
onze dienstverlening in Noord-West-Vlaanderen verder uit te bouwen. Die partner
vonden we in emino.”
Luk Zelderloo, voorzitter van emino beaamt: “Van bij de start van emino was het ons
doel om via gerichte samenwerking met andere organisaties onze werking te
optimaliseren. Wij staan open voor nieuwe partners die onze visie en waarden delen. De
inkanteling van Loca Consult in emino is hiervan een mooi resultaat. Wij versterken zo
niet alleen onze aanwezigheid in West-Vlaanderen maar krijgen ook toegang tot de
specifieke expertise van Loca Consult op vlak van het indienen en uitvoeren van tender
opdrachten en in de samenwerking met lokale besturen. Een win-win voor beide
organisaties.”
Voorzitter Luc Desmet van Footstep is er van overtuigd dat Loca Consult binnen emino
een mooie toekomst tegemoet gaat. “Er is een goede cultuur-fit alsook een belangrijke
complementariteit van competenties en ervaring.”
Bijlagen:
Foto Luk Zelderloo, voorzitter emino
Foto Luc Desmet, voorzitter Footstep (moederorganisatie Loca Consult)

Over emino
Elk talent verdient een plek op de arbeidsmarkt. Emino zet zich in om ongewoon talent
duurzaam en volwaardig aan het werk te helpen en te houden. Daarom informeert,
adviseert en ondersteunt emino werkzoekenden, werknemers en bedrijven.
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