
het ONDERNEMERS BELANG � 23

Bouw met Polen specialiseert zich in het

realiseren van bouwprojecten met medewerking

van Poolse werknemers. “Drie jaar geleden ben

ik begonnen met dit bedrijf. Het kwam voort

uit het tekort dat er in Nederland is aan gemo-

tiveerd personeel voor handwerkzaamheden.

Sinds het volwaardige lidmaatschap van de EU

mogen Polen net als wij Nederlanders in heel

Europa werken en dus ook in Nederland. Deze

mensen hebben verstand van zaken en weten op

adequate wijze een bouwproject goed ten einde

te brengen. Op dit moment hebben we 48 Poolse

werknemers in dienst, in de loop van het jaar

schat ik dat dit aantal vergroot zal worden tot

80 personen. Wij regelen alles voor de Polen hier

in Nederland; het varieert van het aanbieden

van een ruime woning, het vervoer van en naar

de werkplek en alles wat ertussen zit”, aldus

algemeen directeur Sebe Kamps. Op kantoor

zorgen Nederlandse medewerkers voor het

regelen van bouwaanvragen, technische onder-

steuning, het verzorgen van de logistiek van

zowel materiaal als materieel, de planning en

de afwikkeling van administratieve zaken. “Op

deze manier hebben we twee sterke punten

weten te combineren. De Nederlandse mede-

werkers ontfermen zich over de administratieve

onderdelen met betrekking tot de bouwprojec-

ten in de voorbereidende fase alsook in de uit-

voering. Daarnaast fungeren deze werknemers

als een klankbord naar de Poolse medewerkers

toe. De Poolse werknemers waar wij mee wer-

ken zijn zeer gemotiveerde en professionele

krachten. Zij hebben ruime ervaring in de bouw

en vinden  het geen probleem om langere

werkdagen te maken, men stelt zich bijzonder

flexibel op. Deze houding houdt meteen in dat

een bouwproject sneller tot een goed einde

kan komen, hetgeen minder kosten met zich

meebrengt”, legt Kamps uit. 

Nieuwe projecten

Het bedrijf heeft projecten in zowel het noor-

den van het land als in de randstad. “We heb-

ben woonruimte in beide delen van het land,

zodat men altijd voorzien is van een prettige

woonplek in de buurt van de werkplek. Daar

hechten wij veel waarde aan.” De Poolse werk-

nemers worden tijdens hun werk aangestuurd

door de opzichters. “Dit zijn ook Polen, maar

het zijn mensen met meer ervaring, die zich

goed verstaanbaar kunnen maken in de Engel-

se of Duitse taal. Wij zorgen voor een goede

communicatie binnen het werkveld en  naar de

opdrachtgever toe. Op deze manier kunnen het

gehele bouwtraject helemaal verzorgen; vanaf

de aanvraag van de bouwvergunning tot aan

de finishing touch”, legt Kamps uit. In de loop

van de jaren is gebleken dat zowel de Polen als

Nederlandse bedrijven veel baat hebben bij

deze werkwijze. Bouw met Polen heeft inmid-

dels heel wat ervaring opgebouwd. Kamps is

druk bezig om deze vorm van werkvoorziening

aan Polen in Nederland uit te breiden. “Eind

mei starten we met WIE (Werken in Europa)

Uitzendbureau BV. Het concept ligt klaar en is

bijna zover om in het geheel in de markt gezet

te worden. Het betreft hier werkzaamheden

die niet alleen betrekking hebben op bouwpro-

jecten, het accent ligt op alle andere werkge-

bieden.” Bouw met Polen breidt zich zoals eer-

der vermeld tevens uit middels een verhoging

van het aantal Poolse medewerkers. “Onze hui-

dige Poolse medewerkers weten inmiddels pre-

cies wat er van hen verlangd wordt. Zij dragen

weer nieuwe, ervaren en gediplomeerde werk-

nemers aan uit hun eigen land. Een prettige

werkwijze, waarin wij onze ervaring meer en

meer kunnen uitbouwen en toespitsen op het-

geen waar binnen de Nederlandse markt

behoefte aan is”, besluit Kamps.
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Bij de restauratie van dit

pand worden Poolse 

werknemers ingezet

B E D R I J F S R E P O R TA G E

Aan de Stavangerweg te Groningen is het kantoor van

Bouw met Polen gevestigd. Bouw met Polen verzorgt

bouwprojecten met medewerking van Poolse

werknemers die gespecialiseerd zijn in nieuwbouw,

onderhoud, renovatie en restauratie van woningen en

kantoren in Nederland. “We werken zowel in het

noorden van het land als in de randstad”, vertelt

algemeen directeur Sebe Kamps.
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De werkwijze van Bouw met Polen te Groningen

Gemotiveerd, gedreven 
en professioneel

Sebe Kamps:“Wij regelen alles voor de Polen hier in Nederland”


