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Bouw met Polen

Nederlands bedrijf met
Pools vakmanschap
Een half jaar geleden spraken wij met Sebe Kamps - directeur van Bouw
met Polen. Het bedrijf had net een nieuw kantoor in Hilversum geopend om
opdrachtgevers uit het midden van het land nog beter te kunnen bedienen.
We zijn nu opnieuw bij dit bedrijf op bezoek; Bouw met Polen verscheen
namelijk recentelijk in een uitzending van Nieuwsuur en ook werden zij
gevraagd door de organisatie van de (ver)bouwbeurs in Utrecht om daar het
bijzondere concept toe te lichten.
Het bedrijf is een specialist in
bouw, verbouw en onderhoud van
vastgoed. Een Nederlands bedrijf
met in de uitvoering voornamelijk Poolse
vakmensen. Nagenoeg alle voorkomende
bouwwerkzaamheden worden daarbij door het
bedrijf zelf uitgevoerd. Een typische opdracht
voor Bouw met Polen is bijvoorbeeld het geheel
verbouwen of compleet naar wens renoveren
van een woonhuis of appartement. “Dit omvat
vaak uiteenlopende werkzaamheden zoals het
uitvoeren van installatiewerk, timmerwerk,
stucwerk en schilderwerk zoals dat voorkomt
bij het realiseren van bijvoorbeeld een
aanbouw, een herbestemming van een
kantoorpand, de plaatsing van dakkapellen
of het verbouwen van keukens en badkamers.
Dat wij daarbij nagenoeg alle werkzaamheden
met onze medewerkers zelf kunnen uitvoeren
werkt natuurlijk efficiënt en kostenbesparend”,
zegt Kamps.
Het adviseren van opdrachtgevers is een
belangrijk onderdeel van de werkwijze. “Bouw
met Polen heeft veel bouwgerelateerde kennis
en ervaring. Hiermee helpen wij de klant en via
ons heeft de klant ook toegang tot een netwerk
van externe partners zoals leveranciers en
architecten. Uiteraard kan de klant ook

gebruik maken van eigen adviseurs. Dit zien
we vaker bij onze zakelijke opdrachtgevers”,
legt Sebe uit.
Een ander onderdeel van de werkwijze is het
flexibel uitvoeren van projecten. Dit is mogelijk
door de verscheidenheid aan bouwdisciplines
binnen het bedrijf en een strakke afstemming
van werkzaamheden. “Wij gaan voor een
fantastisch eindresultaat voor de klant en
doen dit op een professionele manier. Al onze
mensen zijn ervaren vakmensen en wij dragen
zorg voor de juiste en gewenste uitvoering”,
zegt Sebe.
Door de unieke aanpak kwam het bedrijf
onlangs ook in het nieuws bij een uitzending
van Nieuwsuur. De programmamakers
van Nieuwsuur interviewden Kamps bij de
realisatie van een grote uitbouw in Baarn, zodat
de kijkers met eigen ogen konden zien wat er
gebeurde op de bouwplaats. Kamps gaf uitleg
over de unieke werkwijze en de voordelen
voor de opdrachtgever. “Onze mensen zijn
zeer gemotiveerd, vakkundig, werken hard
en zijn met recht trots op hun werk. Dat
betekent vakwerk, flexibel meedenken, bouwen
volgens de wensen van de klant en snelheid
in de uitvoering waar het kan.” Bouw met

Polen werd ook opnieuw gevraagd om deel te
nemen aan de beurs ‘Eigen Huis (Ver)Bouwen
+ Inrichten’ in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook
op de beurs viel het op dat opdrachtgevers
graag maatwerk willen en hun persoonlijke
wensen gerealiseerd willen zien. “De bezoekers
wilden advies en daarbij hebben we kunnen
meedenken, voorstellen gedaan en plannen
verder uitgewerkt. Dat resulteerde in het
maken van een visuele schets tot en met
concrete afspraken”, aldus Kamps.
“Neem contact met ons op om de
mogelijkheden en de realisatie van uw
wensen te bespreken. Wij adviseren graag bij
het (bouw)ontwerp en het uitvoeren van de
werkzaamheden. Bouw met Polen is groot
genoeg voor complexe opdrachten en klein
genoeg voor een persoonlijke benadering”,
besluit Kamps.
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