
 
 

 

 

Brugge –  5 maart 2020 

 

Footstep organiseert Jobdag voor werkzoekenden 

Op donderdag 5 maart organiseerde het Brugse maatwerkbedrijf Footstep een Jobdag voor 

werkzoekenden. Aan de hand van workshops leerden zo’n 100 mensen Footstep kennen. 

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.  

Om de toeleiding vanuit Brugge, Oostende, Blankenberge en Torhout te versterken, sloeg 

Footstep de handen in elkaar met Stad Brugge, Stad Blankenberge, VDAB, OCMW, GTB, 

Emino en Groep Intro. 

De bezoekers waren alvast enthousiast over hun bezoek aan Footstep. Isabelle (45) ging aan 

de slag in de puntlasafdeling. “Ik vond het heel leuk dat ik mocht ervaren wat de job juist 

inhoudt, want door te doen weet je pas of het iets voor jou is. Ik ga zeker solliciteren voor 

de metaalafdeling.” 

Evelyn (31) voelt zich na haar bezoek al thuis bij Footstep. Het voelt aan alsof iedereen hier 

respect heeft voor elkaar. Dat is in andere bedrijven niet altijd het geval. Door mijn autisme 

heb ik met sommige dingen meer moeite, maar daarom ben ik niet minder dan een ander. Ik 

zou graag naar Footstep komen, maar ook bij een Footstep-klant gaan werken, op “enclave” 

zoals ze hier zeggen,  zie ik wel zitten.”  

Amos heeft al wat ervaring in het groen. “Meegaan met de groendienst zie ik zeker zitten. Ik 

werk graag buiten. Maar ook op enclave zou ik me wel goed voelen”. 

Schepen van sociale zaken Pablo Annys ging zelf aan de slag aan de nieuwe afvullijn voor 

vloeistoffen. “Ik ben blij dat dit mooie initiatief zo’n groot succes is. Ik herken verschillende 

mensen die op mijn spreekuur al te kennen gaven dat het voor hen moeilijker is om aan 

gepast werk te geraken. Hopelijk vinden zij bij Footstep werk op maat.” 

“We nemen nu zo snel mogelijk contact op met geïnteresseerde werkzoekenden”, zegt 

Veerle Breemeersch, adjunct-directeur organisatie. “Samen kijken we waar hun interesses en 

mogelijkheden liggen. Wie in aanmerking komt voor een openstaande vacature kan direct 

aan de slag.” 

 

Alle info over Footstep en openstaande vacatures vind je op www.footstep.be 

  

http://www.footstep.be/

