
In mei 2007 kwam Bogdan Kowalczyk (52 jaar) 
voor het eerst naar Nederland om te werken. 
Omdat hij hier meer kon verdienen, maar ook 
omdat hij op zoek was naar een nieuwe uitdaging 
en zich verder wilde ontwikkelen. Inmiddels 
pendelt hij alweer zeven jaar tussen Polen en 
Nederland. En ook al is het soms zwaar, het bevalt 
hem goed.

“De eerste keer dat ik naar Nederland kwam, liep uit op een teleurstelling. 

Via een uitzendbureau in Polen dacht ik hier werk gevonden te hebben. 

Vol goede hoop vertrok ik, maar bij aankomst in Nederland bleek er niet 

veel te kloppen van de beloften die gedaan waren. Gelukkig was ik met 

mijn eigen auto gekomen en ben ik op zoek gegaan naar ander werk, ik 

was er nu toch. Toen had ik meer geluk. 

Van huis uit ben ik wegen- en bruggenbouwer. Momenteel werk ik in 

Nederland als stratenmaker. Er zijn zeker wel verschillen tussen de manier 

van werken hier en in Polen. De grond is hier anders waardoor er ook andere 

technieken worden gebruikt. En in Nederland wordt standaard gewerkt 

met de modernste machines, waardoor het werk fysiek niet zo zwaar meer 

is. Wat nog wel steeds zwaar is, is het verwijderd zijn van mijn familie. Via 

internet kunnen we elkaar gelukkig dagelijks spreken, maar het grote missen 

blijft. Goedkope vluchten en strak georganiseerde projecten zorgen ervoor 

dat ik regelmatig – meestal tussen twee projecten in - naar Polen kan gaan. 

Daardoor is het werken in Nederland beter vol te houden. Een ding waar ik nog 

steeds aan moet wennen is het klimaat. Het weer is in Nederland veel minder 

voorspelbaar dan in Polen en het regent hier vaker. Van vooroordelen heb ik 

eigenlijk nooit last. Er wordt wel eens een grapje gemaakt tijdens het werk, maar 

nooit echt beledigend. Wel ben ik een keer getuige geweest van discriminatie 

tegen landgenoten. Ik vind het dom en vooral erg kortzichtig. De Poolse en 

Nederlandse cultuur verschillen namelijk niet zo heel erg veel van elkaar. En je 

zou denken dat Nederlanders, met een rijke historie van ontdekkingsreizigers 

en handelaren, meer begrip zouden hebben voor mensen die hun geluk over 

de grens zoeken. Wederzijds respect en eerlijkheid zijn volgens mij dan ook de 

belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle plaatsing van arbeidsmigranten.” 

 “WEdErzIjds rEsPEct  

 EN EErlIjKhEId” 
Het verhaal van...

Bogdan Kowalczyk 
Simply Flex

P.zine 4, oktober 2014


