
 
 

 

 

 

Brugge –  20 februari 2020 

 

Footstep organiseert Talentenjacht voor jongeren  

 

Op donderdag 20 februari organiseerde het Brugse maatwerkbedrijf Footstep een 

Talentenjacht voor jongeren. Een 100-tal leerlingen uit 8 verschillende scholen 

kwamen langs om aan de hand van workshops Footstep te leren kennen en hun 

talenten te ontdekken.  

In de afdelingen 360° Groen mochten de leerlingen een toertje doen met de 

zitmaaier en met het team van de Horeca oefenden de leerlingen om klanten 

professioneel te bedienen. Bij de afdeling ‘Droge Voeding’ konden de leerlingen 

snoepen afwegen en inpakken volgens de strenge kwaliteitsregels. Vijf leerkrachten 

van ‘De Varens’ waren alvast heel enthousiast: “de leerlingen hebben aan de lijve 

ondervonden welke taken allemaal tot een functie behoren. Ze krijgen ook een 

juister beeld van welk werk er is in een maatwerkbedrijf als Footstep. Door de 

workshops is de drempel verlaagd om bij Footstep stage te doen of te werken. Als 

Talentenjacht nog eens georganiseerd wordt, komen we zeker terug.” Ook twee 

leerlingen van Spermalie waren trots: “We hebben mogen lassen en hebben een 

rooster gemaakt. Ik dacht niet dat ik dat kon. Ik zou hier graag stage doen.” 

 

Veerle Breemeersch, adjunct-directeur Footstep: “Het is leuk om te zien hoe 

leerlingen hier ontdekken wat hen interesseert en waar ze sterk in zijn. De leerlingen 

kunnen meteen aan de slag bij Footstep, hetzij voor een stage, hetzij voor een vaste 

job.” 

Footstep is op zoek naar 50 maatwerkers. De vacatures komen er vooral door de 

sterke groei van het bedrijf. Footstep stelt nu al meer dan 500 mensen te werk 

waarvan 90% maatwerkers.  Deze werknemers geraken moeilijker aan het werk in 

het reguliere circuit en krijgen in Footstep extra ondersteuning.  

 

Op 5 maart organiseert Footstep ook een Jobdag voor werkzoekenden.   

Alle info vindt u op www.footstep.be 

 

Uw contact:  

Veerle Breemeersch 
Adjunct – Directeur Organisatie 
0473 74 34 33 
 

  

http://www.footstep.be/

