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In deze editie van First & Fast lichten wij de 
plannen voor 2017 toe die zijn besproken 
tijdens de jaarlijkse Polygon management 
conferentie. We vinden het bovendien 
belangrijk om onze klanten aan het woord 
te laten. In deze nieuwsbrief treft u dan ook 
het artikel aan over Makura, een producent 
van mineraal wol granulaat, waarin zij haar 
ervaringen deelt naar aanleiding van een 
brand. Ook vertellen wij meer over onze 
nieuwe methode voor de bestrijding van 
schimmel en stellen wij u graag voor aan 
onze nieuwe financieel directeur.

Kennisdelen binnen de Polygon Group stond 
centraal tijdens de jaarlijkse management 
conferentie in maart 2017 met als thema: 
‘Reaching the stars’. Polygon Nederland 
was zeer vereerd dit jaar gastland te mogen 
zijn. Tijdens de conferentie werd veel 
kennis gedeeld tussen de Polygon landen, 
zo brengen we onze medewerkers op een 
kwalitatief nog hoger niveau en maken we 
hen verder multi-inzetbaar. Dit helpt ons 
om onze dienstverlening steeds te blijven 
verbeteren.

Internationale samenwerking om 
gedupeerden bij te staan 

Na een succesvol 2016 zullen wij de groei 
in 2017 voortzetten. Dit doen wij onder 
andere door training van de medewerkers 
en door voortdurend te investeren in nieuwe 
technieken en materialen. Ieder Polygon 
land voert verschillende  servicelijnen uit 
het totaalpakket van services die vanuit 
de Polygon Group worden aangeboden. In 
Nederland worden alle servicelijnen ingezet 
waardoor wij vanuit een fantastische mix van 
mensen, kennis en technologie onze klanten 
van dienst kunnen zijn. 

Welke dienst of welk specialisme bij een 
calamiteit ook nodig is, binnen een paar uur 
kan er in capaciteit worden opgeschaald uit 
zowel ons eigen land als ook andere Polygon 
landen. We kennen de specialismen van de 
vestigingen in de andere landen goed en de 
samenwerking verloopt uitstekend. Het is 
zeer waardevol om een grote internationale 
organisatie achter je te hebben en te voelen, 
omdat dit ons helpt om gedupeerden zo snel 
mogelijk te helpen na schade. 

Een bevestiging dat wij de juiste weg zijn 
ingeslagen, zien wij in de toename van het 
aantal opdrachten. Het is duidelijk dat ons 
hoge kwaliteitsniveau gewaardeerd wordt 
in de markt. Een mooie opsteker! 

Service ontwikkeling

Een groeiend probleem als gevolg van 
de veranderingen in ons klimaat is de 
ontwikkeling van schimmels. Schimmels 
gedijen goed in warme, vochtige ruimtes en 
met de toename in het aantal waterschades 
wordt het risico op schimmels dan ook 
groter. Daarom hebben wij de afgelopen 
periode onderzoek gedaan naar methoden 
om schimmel te verwijderen. Begin dit jaar 
zijn wij gestart met het gebruik van nieuwe 
reinigingsmiddelen, waarbij de schimmel 
niet alleen verwijderd wordt, maar ook 
gedood. Daarover leest u in deze uitgave 
meer. Medio 2017 zullen wij een kennisevent 
over schimmel organiseren. Houd u onze 
berichtgeving hierover dus in de gaten! 

“Passion for Polygon”

Ik wil graag afsluiten met een compliment 
aan al mijn collega’s. Je kunt alleen maar 
dag en nacht klaar staan voor een bedrijf als 
Polygon als je passie hebt om gedupeerden 
zo goed en snel mogelijk te willen helpen. 
Alle collega´s hebben onze kernwaarden 
inlevingsvermogen, integriteit en excellente 
dienstverlening hoog in het vaandel staan.  
Door te werken volgens deze waarden, de 
goede kwaliteit en het serviceniveau van 
onze medewerkers mogen we steeds meer 
opdrachten van klanten ontvangen. 
Dat maakt mij super trots!  

Marlies van der Meulen 
Algemeen Directeur Polygon

Reaching 
the stars



8 stappen om schimmel efficiënt
en volledig te verwijderen
Om schimmel efficiënt en volledig te verwijderen maken wij gebruik van duurzame, chemische, oxiderende reinigingsmiddelen. 
Onze specialisten volgen een 8-stappenplan om te garanderen dat alle schimmel verwijderd wordt.

Isoleer de beschimmelde ruimte 
De vervuilde ruimte moet afgeschermd worden van de omliggende ruimtes door middel van afdekfolie. Hierbij wordt ook gelet op 
ventilatieroosters in ramen en deuren en eventuele afzuigsystemen, deze worden uitgeschakeld en afgeplakt. 

Zet de vervuilde ruimte in onderdruk of omliggende ruimtes in overdruk 
Om te voorkomen dat schimmeldeeltjes zich verspreiden naar schone ruimtes is het van belang om de juiste luchtdruk te creëren. 
Aangezien schimmel zich op dezelfde manier verplaatst als warme lucht moet ervoor gezorgd worden dat de schone ruimte een 
positieve luchtdruk heeft ten opzichte van de beschimmelde ruimte. Ondertussen wordt er een airscrubber gebruikt om de lucht in 
de vervuilde ruimte te filteren.

Reinig de besmette ruimte met een hepa-stofzuiger
De hoeveelheid losse schimmeldeeltjes die vrij kunnen komen tijdens het reinigingsproces moeten zo laag mogelijk zijn. Daarom 
worden nu eerst alle oppervlaktes gereinigd met een stofzuiger met HEPA filter.

Reinig de vervuilde ruimte met een ontsmettingsmiddel (oxidant) 
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1
Door  waterstofperoxide 
afgesplitst zuurstof valt 
de celwanden van de 
micro-organismen aan 
bij direct contact 

3
Zilver blokkeert daarnaast 
de metabolische activiteit 
van de cellen

Zilver voorkomt de 
reproductie en splitsing 
van cellen

2

De werking van het ontsmettingsmiddel
Het ‘geheim’ van dit ontsmettingsmiddel is het gecombineerde 2-fasig effect van de belangrijkste ingrediënten: 

Waterstofperoxide Zilver

5 Vervolgens wordt de zichtbare schimmel behandeld met een serum. 
Dit serum zal gaan schuimen wanneer het in contact komt met schimmels. Vervolgens verwijdert het serum niet alleen de zichtbare 
schimmels, maar ook de daaronder gelegen biofilm en de schimmelwortels. Na 30 minuten kan de behandeling herhaald worden, 
net zo lang tot het serum niet meer gaat schuimen en de schimmels gedood zijn.
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Verwijder het schuim en reinig eventuele achtergebleven zwarte plekken. 
Onze specialisten gebruiken hiervoor een schimmelvlekken verwijderaar op basis van perazijnzuur.

Stofzuig de vervuilde ruimte 
Nu alle schimmels gedood zijn en los zijn gekomen van de oppervlakken kunnen de schimmeldeeltjes verwijderd worden door 
te stofzuigen met stofzuiger met HEPA filter.

Controleer het resultaat
Onze specialisten zullen nu een controle uitvoeren doormiddel van een  
bio-detect monster om te verifiëren dat alle schimmels gedood en verwijderd zijn. 
Daarnaast is het mogelijk om de ruimte te behandelen  
met een preventief middel tegen schimmel.

Hout BiofilmWortels Schimmel

1.  Het Serum valt schimmels, biofilm en wortels aan en 
vernietigt en ‘kookt’ deze in het schuim.

2.  Hierna wordt alle organische en biologische 
verontreiniging met een stofzuiger met HEPA-filter  
an oppervlakken verwijderd.

De werking van het serum



Door snel acteren, kordaat optreden 
en een perfecte samenwerking tussen 
de specialisten van Polygon is Makura, 
producent van mineraal wol granulaat, 
binnen een week weer operationeel na een 
grote brand. De klanten van Makura hebben 
door het optreden van Polygon totaal 
niets gemerkt van de hevige brand, die de 
complete loods heeft verwoest.

Op 8 oktober 2016 woedde er een enorme 
brand in de bedrijfshal van Makura (2.250 
m2) te Maastricht. De brand leidde tot hevige 
rookontwikkeling en stankoverlast.  
De brandweer sloeg groot alarm. 
Omwonenden van de woonwijk naast het 
industrieterrein en de Hotelschool, ontvingen 
het advies om ramen en deuren gesloten 
te houden. Het personeel van Makura werd 
verhuisd naar een tijdelijke loods in Bunde, 
waar zij een deel van de werkzaamheden 
konden voortzetten. De regie van het gehele 
reconditioneringsproces was in handen van 
Rob van Ballekom, projectleider Polygon 
Maastricht samen met Dick Stoppelenburg, 
manager Technische reconditionering. 
Polygon heeft een aantal machines snel 
schoongemaakt en op transport gezetnaar 
deze tijdelijke loods. Na twee weken werd  
er weer volledig geproduceerd.  

“Je wil op zo’n moment een 
groot bedrijf zo snel mogelijk 
operationeel krijgen door snel 
actie te nemen” 

Rob van Ballekom werd ingeschakeld 
door de contra-expert om te zorgen voor 
bereddering van elektronica, het afschotten 
van deuren, het technisch reconditioneren 
van schakelkasten, het veiligstellen en 
reinigen van machines, computers en 
kantoormeubilair. Bovendien had hij de 
opdracht om een van de essentiële machines 
up and running te krijgen, zodat de productie 
van mineraal wol granulaat zo weinig mogelijk 
vertraging zou oplopen. Rob van Ballekom 
was snel ter plaatse. Ook heeft hij direct een 
telefoontje gepleegd met Polygon Duitsland 
(Polygon Vatro GmbH) voor de inzet van 
extra collega’s en materieel. Binnen 3 uur 
stond een vrachtwagen uit Duitsland bij 
Makura voor de deur. Dankzij de goede mix 
van mensen, kennis en technologie konden 
de Polygon medewerkers direct aan de slag.  

“In Duitsland werken we met  
een chemicaliënmeester, die 
zorgt dat schoonmaakproducten 
de juiste verhoudingen hebben, 
efficiënt werken en ook de 
schade aan mens, dier  
enmilieu beperken” 

Vijftien Polygon medewerkers hebben 
vier dagen dag en nacht gewerkt om alle 
productiemachines die in de loods stonden 
te reinigen. De brand was op maandag 
geblust en op vrijdag, vijf dagen later, was 
Makura weer gedeeltelijk operationeel. Rob 
van Ballekom en zijn collega’s hebben de 
fijne, snelle en internationale samenwerking 
van medewerkers als zeer positief ervaren. 
Iedereen heeft keihard gewerkt om de 
schade zo snel mogelijk te herstellen en 
constant flexibel gereageerd op ad hoc 
situaties. “Denken in oplossingen in plaats 
van in problemen”, aldus Rob van Ballekom. 
Ook de samenwerking met diverse bedrijven 
is uitstekend verlopen. Bijvoorbeeld een 
verhuisbedrijf dat behalve voor het vervoer 
van de machines ook gezorgd heeft voor 
het snel leeghalen van de kantoren. “Je kan 
mij niet gelukkiger maken dan met op elkaar 
ingespeelde medewerkers hard te werken om 
het gewenste resultaat snel te bereiken door 
korte lijnen, snel schakelen en flexibel in te 
spelen op onverwachte situaties”, aldus Rob 
van Ballekom. 

Makura bv zeer tevreden over 
snel en efficiënt handelen Polygon 

Binnen drie uur stond een Polygon vrachtwagen met de juiste materialen bij Makura 
voor de deur en kon er dag en nacht aan herstel gewerkt worden. 

Machine wordt ingepakt met folie, de droger die onder het folie blaast, zorgt ervoor  
dat de luchtvochtigheid onder een bepaald niveau komt en zo de corrosie voorkomt. 



Productiemachines voor en na de 
brand. Alle machines zijn gered en 
snel operationeel gemaakt. 

Korte nachten voor de enthousiaste en 
gemotiveerde Polygon medewerkers, 
die dankzij de chemicaliënmeester uit 
Duitsland direct aan de slag konden 
met de juiste middelen voor het 
schoonmaken van de machines. 

“Lange dagen en zeer korte 
nachten: geweldig om met elkaar 
dit resultaat te bereiken” 

Door het snelle en juiste handelen van de 
medewerkers van Polygon lukte het om 
Makura binnen vijf dagen weer te laten 
starten met de productie in de tijdelijke l 
oods in Bunde. Na twee weken was Makura 
volledig terug op productiesterkte. “Onze 
klanten hebben niets gemerkt van de brand. 
Hoe mooi is dat?”, vertelt Marcel Nelissen  
van Makura. 

“Nachtmerrie, waar we binnen 
5 nachten uit zijn ontwaakt 
en onze klanten niets van 
hebben gemerkt”

Marcel Nelissen is nog steeds enthousiast over 
de manier waarop Polygon de schade heeft 
hersteld. “We hebben géén schadeclaims 
van onze klanten ontvangen. Zij hebben zelfs 
niets gemerkt van de brand”. Wat Marcel 
Nelissen betreft komt er na een brand geen 
ander bedrijf dan Polygon meer in aanmerking 
om te reconditioneren! “Ik weet nu wie ik 
moet bellen bij grote industriële schaden. 
Het is werkelijk ongelooflijk over hoeveel 
materialen, middelen, specialisten en kennis 
Polygon snel kan beschikken”, aldus Marcel 
Nelissen. Uiteraard hoopt Marcel Nelissen 
deze nachtmerrie nooit meer mee te maken. 



Het plafond van een kantoorpand in Capelle 
aan de IJssel vertoonde op meerdere 
zichtbare plaatsen vochtschades. Een 
schadebeeld dat eveneens zichtbaar was in 
de trapopgang naar de dakconstructie. Elmar 
Witte en Edwin van der Tuuk, beiden ervaren 
specialisten op het gebied van bouwkundige 
lekkages, voerden een rooktest en een 
visuele inspectie uit op het dak om de exacte 
locatie(s) van de lekkage op te sporen. 

Opsporen

Voor het opsporen van bouwkundige lekkages 
kent Polygon drie beproefde technieken. 
Zo voert de specialist in bouwkundige 
lekdetectie bij enkele projecten een Blower 
door test uit of maakt het gebruik van 
thermografie om de oorzaak van een lekkage 
te vinden (zie kader). In de meeste gevallen 
kiezen de medewerkers van Polygon echter 
voor een rooktest. Door een aansluiting 
in de dakafwerking te maken, blaast een 
rookmachine rook onder de dakbedekking. 
De plekken waar rook zichtbaar uit de 
dakafwerking komt, worden door de 
specialisten van Polygon geïnspecteerd om te 
bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een 
lekkage. Daar het dak van het kantoorpand 
in Capelle aan de IJssel een oppervlakte 
van zo’n 625 m² besloeg, besloten Elmar en 
Edwin om de rooktest op vier over het dak 
verspreide locaties uit te voeren. Ook werden 
de aanwezige afvoeren door middel van water 
belasting op lekkages gecontroleerd. 
Dit bracht geen lekkages aan het licht.

Visuele inspectie

Waar tijdens de rooktest geen lekkage 
zichtbaar was in de bitumen dakafwerking 
constateerden Elmar en Edwin wel een 
probleem bij de wandconstructie van de op 
het dak geplaatste technische ruimte. “Er 
was tijdens de test een duidelijke lekkage 
van rook zichtbaar onder de daklijst. Na een 
visuele inspectie bleek de beplating van de 
dakopbouw en de hoekafwerking op enkele 
plekken onvoldoende waterdicht waardoor 
er al bij minimale regenval in combinatie 
met wind intrede van water plaatsvond in 

de technische ruimte. Dit water vond zich 
uiteindelijk een weg naar beneden wat leidde 
tot de zichtbare vochtschade in het pand”, 
aldus Edwin. Collega Elmar vult aan: “Na een 
vochtmeting bemerkten we verder dat de 
isolatielaag onder de dakbedekking nat was. 
Een in het verleden uitgevoerde reparatie 
aan de dakbedekking was weliswaar afdoende 
om het dak te maken, maar het vocht in de 
isolatielaag was nog steeds aanwezig.” 

Advies en opvolging

De geconstateerde bouwkundige 
mankementen zijn aan de opdrachtgever 
kenbaar gemaakt. Aangaande het herstel van 
de bouwkundige lekkage geeft Polygon geen 
advies. Wel heeft het bedrijf de eigenaar van 
het kantoorpand geadviseerd om middels 
geforceerde droging de vochtproblemen 
in de isolatielaag te verhelpen. De 
opdrachtgever heeft hierop besloten om 
de afdeling Droogtechniek van Polygon in 
te schakelen. Een mooi voorbeeld van de 

veelzijdigheid van Polygon. Elmar: “Door de 
aanwezige kennis, kunde en ervaring en de 
verschillende specialisaties binnen ons bedrijf 
kunnen we veel projecten van a tot z op een 
kwalitatief hoogwaardige wijze afwikkelen. 
Van het opsporen tot een passende advies en 
het  uiteindelijke oplossen van het probleem.”

Polygon specialisten sporen bouwkundige lekkage op

Thermografie

Lekkages in platte daken kunnen 
worden opgespoord door het 
gebruik van thermische camera’s. 
Infraroodthermografie is een niet-
destructieve techniek, waarbij de 
Polygon specialist het dak scant en 
daarmee gebieden lokaliseert waar 
vocht is ingesloten en waar de isolatie 
is beschadigd. Door toepassing van 
deze techniek worden zowel lekkages 
opgespoord als gebieden uitgelicht die 
nader onderzoek vereisen.

Blower door test

Kieren en bouwkundige aansluitingen 
in woningen die ongecontroleerd 
buitenlucht binnenlaten zorgen voor 
verspilling van energie en dus geld. 
Koude lucht moet immers opgewarmd 
worden en bovendien geeft tocht 
een onbehaaglijk gevoel. De verliezen 
kunnen oplopen tot meer dan 15%. Met 
een Blower door test meet Polygon de 
luchtdichtheid van gebouwen en kan 
deze, waar nodig, worden verbeterd.

Rooktest

In de meeste gevallen kiezen de 
specialisten voor een rooktest. Door een 
aansluiting in de dakafwerking te maken, 
blaast een rookmachine rook onder de 
dakbedekking. De plekken waar rook 
zichtbaar uit de dakafwerking komt, 
worden nader geïnspecteerd om te 
bepalen of er daadwerkelijk sprake 
is van een lekkage.

Opsporingstechnieken



Maak kennis met Erik Havelaar
Graag stellen wij onze nieuwe collega Erik 
Havelaar aan u voor! Erik is in maart gestart 
als Financieel Directeur en ontmoette 
meteen zijn financiële collega’s uit alle 
Polygon landen tijdens de Internationale 
Polygon Management Conferentie 
in Noordwijk. 

“Op 13 maart (gelukkig geen vrijdag) ben ik 
op een bijzondere manier gestart bij Polygon, 
want wie begint er nu direct met een 
conferentie in de eerste week!? Dit was voor 
mij een mooie kans om het gehele bedrijf 
te leren kennen en (internationale) collega’s 
te ontmoeten. Duidelijk is in ieder geval dat 
sprake is van veel gedreven collega’s en dat 
er ook nog genoeg te doen is.”

Wie is Erik Havelaar? 
Erik is 51 jaar jong, getrouwd met Petra 
en samen hebben zij 3 kinderen. Hij is 
grotendeels opgegroeid in de Alblasserwaard, 
maar verblijft in zijn vrije tijd ook graag in 
Zeeland op Schouwen en de Grevelingen. 
“Ik klus graag rondom huis en aan onze 
vakantiewoning in Zeeland, als ‘financial’ 
vraag ik daar uiteraard wel wat professionele 
hulp bij…” Erik is zijn carrière gestart in de 
accountancy en advies, nadat hij afstudeerde 
als registeraccountant stapte hij over naar het 
bedrijfsleven. “Ik heb met name gewerkt bij 
dynamische bedrijven die iets tastbaars doen. 
De afgelopen 17 jaar heb ik veel projectmatig 

en servicematig gewerkt bij Breijer Bouw & 
Installatie, wat later Facilicom Solutions werd. 
Ook daar was het nooit saai, maar het is leuk 
om na zoveel jaar Facilicom rood te kunnen 
veranderen naar Polygon blauw.”

“Velen vroegen mij de afgelopen 
periode waarom ik bij Polygon 
ben komen werken.”

“Ik vind het fijn om in een korte lijn met 
elkaar te werken en in een groeiend 
bedrijf gezamenlijk nieuwe doelen te 
bereiken. De kernwaarden van Polygon, 
integriteit, excellente dienstverlening en 
inlevingsvermogen spreken mij bijzonder aan. 
Ook de termen die ik tijdens de conferentie 
heb meegekregen passen bij mij, zoals ‘keep 
it simple’, ‘devil is in the detail’, ‘cash is king’ 
en niet te vergeten het grote belang van 
‘happy people’.”

“Hopelijk is het nu een beetje duidelijk 
waarom ik voor Polygon gekozen heb. 
Ik zal mij zo goed mogelijk inzetten om 
mijn bijdrage te leveren aan de excellente 
dienstverlening van Polygon. Ik heb er 
alle vertrouwen in dat we een prettige en 
succesvolle samenwerking gaan hebben 
met elkaar.”

Nu beschikbaaar: 
De Polygon app!
Vanaf nu kunt u de nieuwe Polygon app downloaden! 
Deze app helpt u om nog sneller en gemakkelijker 
schade bij ons te melden.
Vanuit de app kunt u direct ons alarmnummer bellen. 
Of u zoekt de dichtstbijzijnde vestiging op en neemt 
direct contact op met de projectleider in de regio. 
Ook blijft u op de hoogte van al het nieuws en de 
ontwikkelingen bij Polygon.

https://itunes.apple.com/nl/app/polygon-nederland/id1214302327?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.shoutem.n207173918&hl=nl
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