Vakmensen uit Polen bouwen graag in de gemeente Haren

Poolse bouwvakkers zijn nooit moe!

Bouwvakkers uit Polen
zijn vakbekwaam,
willen graag werken
en zijn nooit moe.
Dat zijn belangrijke
pluspunten. Het nadeel
is dat communicatie
met Poolse mensen
moeizaam kan verlopen.
Dit bracht Sebe Kamps
op een idee. Hij richtte
de BV Bouw met Polen
op. “We hebben hier een
tekort aan vakkundige
bouwers”, zegt hij. “Dus
is er een markt voor
Polen.” Kamps laat
Poolse vakmensen
werken aan particuliere
opdrachten, maar vooral
aan projecten in de
zakelijke markt.
Kamps, ook actief in vastgoed, heeft
met gezond verstand zijn bedrijf
opgezet. Hij haalt vakmensen uit
Polen, zorgt dat ze hier prettig kun nen wonen en leven en neemt ze in
dienst. Aan de andere kant verwerft
hij bouwopdrachten (nieuwbouw,
verbouw) en zet daarvoor zijn Pool -
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se mensen in. Dat kan snel, terwijl
Nederlandse aannemers wegens
personeelskrapte met lange wacht tijden kampen. Sebe Kamps: “Na tuurlijk kan de communicatie lastig
zijn, hoewel de meeste jongens
Duits spreken. Juist daarom zorgen
wij voor voldoende begeleiding op

de bouwplaats. Er is altijd iemand
die met de opdrachtgever kan com municeren en we hebben opzichters
rondrijden, die voortdurend bouwplaatsen bezoeken om het werk in
goede banen te leiden.” Het kan toor van Bouw met Polen in de stad
Groningen is het Nederlandstalige

knooppunt van waaruit projecten
worden ondersteund. Daar worden
tekeningen gemaakt, bouwaanvra gen verzorgd en wordt de admini stratie gedaan. Kamps heeft succes
met deze formule, vooral doordat hij
ook nog eens voor lage prijzen kan
werken. Hij heeft bijna 50 Poolse

mensen in dienst, dat aantal groeit
mogelijk snel naar 80.
Sebe Kamps: “Onze succesfactoren
zijn prijs en beschikbaarheid. Maar
de belangrijkste is de mentaliteit
van deze mensen. Die is ijzersterk.
Zij willen graag werken en verstaan
hun vak erg goed.”
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