Het onderhouden en opknappen van bedrijfsterreinen.
Boskat onderhoudt al jaren verschillende industrieterreinen en heeft hier dus een expertise in
opgebouwd.
Bij Boskat, een maatwerkbedrijf, werken mensen die moeilijk toegang hebben tot de
normale arbeidsmarkt. Om één of andere reden hebben ze afgehaakt of de boot gemist.
Onze vzw heeft tot doel hen, al werkend, de kans te geven met hun problematiek of
situatie aan de slag te gaan. Hiervoor beschikt Boskat over een uitgewerkt HR-beleid,
geëngageerde werkleiders & een netwerk van externe psychosociale begeleiders.
Begeleiding op maat dus.
Een arbeider van Boskat vertelt:
“Nadat ik een tijdje werkloos was kreeg ik van de VDAB de kans om te werken voor een
maatwerkbedrijf. Omdat ik zelf thuis een moestuin heb en omdat ik van de buitenlucht hou
heb ik gesolliciteerd voor een job bij Boskat.
Ik was zeer content toen ik mocht starten en vond het ook leuk dat ik direct door mijn nieuwe
collega’s werd aanvaard.
Samen met werkleider Georges vertrek ik nu elke dag van de week om 7:30 en rijden we naar
de industrieterreinen. In het begin mocht ik niet veel doen. Alleen maar opkuisen en hakken.
Georges heeft me dan geleerd hoe ik op een juiste manier een grasmachine moet gebruiken.
Ook de heggenschaar en de bladblazer heb ik nu volledig onder de knie. Binnenkort volg ik
misschien de opleiding rond plantenkennis. Ik weet nog niet of ik daar goesting in heb.
Ik vind het plezant om op het einde van de dag te zien wat we gedaan hebben. Gras netjes
afgereden, bladeren opgekuist, onkruid verwijderd, haag geschoren, groenafval weg. Ik denk
wel dat de bazen van de industrieterreinen tevreden mogen zijn.
In de winter is het soms te koud en in de zomer is het soms te warm. Eigenlijk is dat niet erg,
samen met mijn collega’s maken we er dan wel een grapje over of bijten we op onze tanden.
Uiteindelijk moet de job afgewerkt worden, vind ik.
Mijn mentor Tom heeft af en toe een babbel met mij. We bespreken dan hoe dat het met me
is. In het begin heeft hij me wel wat achter mijn veren gezeten. Ik kwam af en toe te laat. Nu
is dat veel beter. Logisch eigenlijk: op tijd komen. Nu zijn we aan het bekijken hoe ik me in
het weekend kan bezighouden.“
U leest het. Bij Boskat streven we naar een tewerkstelling op maat én het afleveren van
kwaliteitsvol werk op maat van de klant. Kortom:

GROEN op MAAT

