maken. Dankzij de werkweken van zestig
uur van de medewerkers, kan Bouw Met
Polen bouwprojecten in een hoog tempo
afwikkelen.

Communiceren
Het werken met Poolse bouwvakkers
bevalt Kamps uitstekend. ,,Hoewel er
natuurlijk soms sprake is van een taalbarrière. Maar daar merken onze klanten
niks van. Al onze contacten met klanten
worden onderhouden door onze Nederlands sprekende medewerkers. En er is
altijd iemand op de bouwplaats aanwezig
die met de opdrachtgever kan communiceren.’’

Sneller werken

Druk met de afbouw van een kantoorpand, zoals het plaatsen van
binnenwanden, installatiewerkzaamheden, stuc- en schilderwerk.

Groninger aannemer Bouw Met Polen piekt met succesformule

Snel, betrouwbaar en goedkoop
bouwen met Poolse bouwvakkers
Poolse bouwvakkers zijn
vakkundig, werken hard en
Vanwege het schaarse aanbod van
vakmensen in de bouwsector op de
Nederlandse arbeidsmarkt, legde
de Groninger bouwondernemer
Sebe Kamps zich zeven jaar
geleden toe op werken met
vakmensen uit Polen. ,,We groeien
na al die tijd nog behoorlijk en
klanten komen steeds bij ons
terug’’, zegt Kamps over zijn
succesformule.

16

Vanuit het hoofdkantoor aan de Stavangerweg in Groningen verzorgt Bouw Met
Polen nieuwbouw-, verbouw-, onderhouds-, renovatie- en restauratieprojecten, zowel in woningbouw, bouw van
bedrijfspanden als utiliteitsbouw. Deze
projecten worden uitgevoerd door Poolse
bouwvakkers. Met ruim veertig medewerkers, een aantal dat naar verwachting zeker nog zal groeien, is Bouw Met
Polen een middelgroot bouwbedrijf, dat
groot genoeg is voor de meest complexe
opdrachten en klein genoeg voor een
persoonlijke benadering.
,,Door het lidmaatschap van de EU mogen
Polen nu in heel Europa werken’’, vertelt
Kamps. ,,Ik kwam er achter dat Poolse
bouwvakkers uitstekende vakmensen

Bouw Met Polen verzorgt bouwprojecten
van A tot Z, van het aanvragen van de
bouwvergunning tot en met de volledige
afbouw. Volgens Kamps draagt dit ook
wezenlijk bij aan het succes van zijn onderneming: ,,Wij hebben alle specialismen
in eigen huis, waardoor wij niet afhankelijk zijn van, en niks kunnen afschuiven op
onderaannemers. In de bouw werkt het
niet zo dat eerst de stukadoor komt en
pas als die helemaal klaar is de volgende,
bijvoorbeeld de installateur, er in kan. Alles loopt door elkaar en is afhankelijk van
elkaar. Het is een samenspel van afspraken en leveringen. Plannen is daardoor
heel lastig als je met onderaannemers
werkt. Doordat wij alles zelf doen, kunnen
wij veel sneller werken. Wij zorgen dat
de juiste persoon op de juiste tijd op de
juiste plaats is.’’

De verbouw van dit winkelpand bestaat uit een
complete renovatie van zowel het interieur als het exterieur en de
realisatie van een vijftal appartementen op de bovengelegen verdiepingen.

Kwaliteit
Bouw Met Polen biedt gegarandeerde
kwaliteit. Bouwopzichters bezoeken
voortdurend bouwplaatsen om er het
werk in goede banen te leiden en het
aanvullende materieel en materiaal te
verzorgen. Verder werkt Bouw Met Polen
alleen met eersteklas bouwmaterialen die
worden betrokken bij de reguliere landelijke leveranciers.
Bouw Met Polen werkt vanuit Groningen
niet alleen in Noord-Nederland, maar
ook vanuit Hilversum in de Randstad. Op
het hoofdkantoor in Groningen zorgen
Nederlandse medewerkers voor het
regelen van bouwaanvragen, technische
ondersteuning, logistiek van materiaal en
materieel, de planning en het afwikkelen
van administratieve zaken.

zakelijke beslissingen. Zo ook bij bouw-,
verbouw- en renovatieprojecten. Bouw
zeer gunstige prijzen. ,,Kredietcrisis?’’,
zegt Kamps. ,,Wij hebben er geen last
van, integendeel, wij varen er juist wel
bij. Hoe groter de crisis, hoe drukker wij
het krijgen, lijkt het wel. Want opeens let
iedereen weer op de kleintjes. De prijs is
weer veel vaker een beslissende factor en
dat zorgt bij ons voor prima tijden.’’
Door Jan Johan ten Have, fotografie Rick Karg

Prijs
In de huidige, economisch roerige
tijden weegt de factor ‘prijs’ zwaarder bij

Bouw Met Polen
Stavangerweg
23-21
P.J.
Noël Bakerstraat
27
9723 WH
JC Groningen
9728
Groningen
T. 050-5742777
info@bouwmetpolen.nl

zijn. De Poolse werknemers met wie
wij werken, zijn zeer gemotiveerde en
professionele krachten. Zij hebben ruime
ervaring in de bouw, zijn nooit moe en
hebben een prima arbeidsmoraal. Zij
weten op adequate wijze bouwprojecten
tot een goed einde te brengen.’’

Prettig
Kamps waardeert de uitstekende inzet
van zijn Poolse medewerkers op passende
wijze: ,,Wij zorgen ervoor dat zij in Nederland prettig kunnen wonen en leven.
Verder regelen wij het vervoer van en
naar het werk. Dit stimuleert de motivatie
van onze medewerkers alleen maar.’’ De
Polen komen naar Nederland om te werken en zijn daarom bereid om veel uren te

Op kantoor van Bouw Met Polen komt van alles
voorbij, zoals het maken van bouwtekeningen, aanvraag
bouwvergunningen, overleg met gemeenten, architecten en brandweer.
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