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2019 IS NU AL EEN 
BIJZONDER JAAR
We zitten pas halverwege 2019, maar voor 
ons is het nu al een heel bijzonder jaar. 
We kregen er een groot aantal collega’s 
bij dankzij de overnames van Tiedema en 
VANWAARDE. Stuk voor stuk specialisten 
die hun vak goed verstaan en waar we graag 
de samenwerking mee aan gaan. 
Zowel Tiedema als VANWAARDE zijn 
gezonde bedrijven met een sterk merk. 
Beide bedrijven zetten hun werkzaamheden 
dan ook voort onder hun eigen naam. 

Op 8 januari maakten we de samenwerking 
met Tiedema Lekdetectie & Droogtechniek 
bekend. Dankzij de overname van 
Tiedema versterken wij onze positie 
op het gebied van Lekdetectie en 
Tijdelijke klimaatoplossingen, met name 
in Noord-Nederland. Inmiddels zijn we 
een paar maanden verder en zien we een 
goede samenwerking tussen de Polygon 
medewerkers en onze nieuwe collega’s 
van Tiedema. Over en weer kunnen we 
veel van elkaar leren en integreren we 
onze processen. Daarnaast breiden we 
onze serviceline Schadeherstel uit in de 
provincie Friesland vanuit de vestiging van 
Tiedema in Sneek. 
De samenwerking biedt ook interessante 
kansen voor de dienst Blowerdoortesten 
(luchtdichtheidsmetingen), waarmee 
Tiedema voorop loopt. 

VANWAARDE

De tweede overname volgde al snel, 
op 9 april communiceerden we de 
samenwerking met het specialistische 
bedrijf VANWAARDE. VANWAARDE 
is een bekende speler in de 
reconditioneringsmarkt als restaurator 
van papieren erfgoed, kunst en antiek en 
biedt ons de mogelijkheid om ‘Documenten 
herstel’ als volledige serviceline aan te 
bieden. Dit betekent dat we als 
full-service organisatie een nog completer 
dienstenpakket krijgen en bij schade het 
herstel volledig vanuit eigen middelen op 
kunnen pakken. 

Ik vind het fijn dat we onze klanten nu 
kunnen voorzien in deze service, want er 

bleek behoefte te zijn aan dit specialisme. 
Diverse klanten, waaronder een wereldwijde 
speler, klopten bij ons aan met vraag 
naar ‘Documenten herstel’. Naast herstel 
van ‘nieuwe’ documenten hebben de 
medewerkers van VANWAARDE ook nog 
eens specialistische kennis en ervaring 
in het behoud en restauratie van ‘oude’ 
documenten en materialen. Dat gaat van 
schilderijen en boeken tot porselein, klokken 
en meubels, heel bijzonder om te zien!

SPARK

In mei introduceerden we ons nieuwe 
online communicatieportal, Spark. Spark 
voorziet betrokkenen bij een schade 
van automatische updates over de 
voortgang van het schadeherstelproces. 
De portal geeft op een snelle, efficiënte 
en gebruikersvriendelijke manier inzicht 
in het hersteltraject en is met name 
heel praktisch voor opdrachtgevers 
die meerdere schades op verschillende 
locaties managen, zoals schademanagers 
van een woningcorporatie, winkelketen of 
commercieel vastgoedbedrijf. 
Via Spark geven zij nieuwe schadegevallen 
aan ons door, waarna wij het herstel direct 
oppakken en zowel de schademanager als 
de gedupeerde automatisch op de hoogte 
houden via realtime updates. 

KENNIS VERGROTEN

Zoals u merkt zitten we verre van stil bij 
Polygon Nederland. We zijn voortdurend 
bezig om onszelf en de organisatie te 
verbeteren, te leren van anderen en om 
onze business verder te ontwikkelen. 
Daarom werken we ook continu aan het 
opleiden van onze medewerkers. 
Een mooi initiatief waar we dit jaar 
mee zijn gestart is de Polygon Learning 
Zone, een online leeromgeving, 
gepersonaliseerd voor iedere 
medewerker. Een goede aanvulling op 
onze on-the-job-training. Via PLZ delen 
we op maat gemaakte leertrajecten 
voor verschillende servicelines waar 
medewerkers via filmpjes, teksten en 
opdrachten hun kennis kunnen vergroten. 

IN GESPREK OVER 
DUURZAAMHEID

Ook aan duurzaamheid wordt nog steeds 
gewerkt, onlangs leverden we een kleine 
bijdrage aan het boek “CO2-neutraal 
ondernemen – zo doe je dat!”, van Rob van 
der Rijt. Het boek beschrijft 5 stappen om 
energie te besparen en duurzaam op te 
wekken. Nu we klimaatneutraal zijn is de 
volgende stap voor ons om, naast verdere 
energiebesparende maatregelen, het 
gesprek aan te gaan met onze stakeholders. 
Hiermee hopen we onze omgeving en de 
branche te kunnen inspireren voor verdere 
verduurzaming. Wilt u van gedachten 
wisselen over verduurzaming? We spreken 
u graag!  

Marlies van der Meulen 
Algemeen Directeur Polygon



SCHIP SNEL WEER TE WATER NA BRAND
In de nacht van 27 op 28 december 2017 brak er brand uit op een 
schip, terwijl deze aangemeerd lag in de Bulk terminal in Ritthem 
(Zeeland). De brand woedde in een moeilijk bereikbare, afgesloten 
ruimte van de machinekamer, ruim 2 uur na de melding van de 
brand kon de brandweer het sein ‘brand meester’ geven. 
Polygon werd direct ingeschakeld om de schade te herstellen. 

Op 28 december kwamen 2 projectleiders ter plaatse om de schade 
op te nemen. Er werd meteen een groot project opgestart om de 
schade te beperken en zo snel mogelijk te herstellen. 
Op 29 december startte er een team van bijna 60 medewerkers 
met het reinigen van roetschade. Ook werden er specialisten 
ingeschakeld voor het herstel van elektronische en mechanische 

onderdelen en apparatuur. Bepaalde elektronica werd handmatig 
gereinigd, voor een gedeelte gebruikten we neutraliserende 
chemicaliën om de onderdelen en apparatuur te reinigen en 
herstellen. Ook werd het ventilatiesysteem volledig gedemonteerd, 
een groot deel kon volledig gereinigd worden om terug te worden 
gemonteerd voor gebruik. 

Er werd 4 weken met man en macht gewerkt om de schade te 
herstellen, de eerste 3 weken met ongeveer 60 man per dag en 
de laatste week nog met 30 man per dag. Op 26 januari werden 
de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd, zodat het schip een 
maand na het ontstaan van de brand weer veilig kon uitvaren. 



DE SAMENWERKING 
TUSSEN TIEDEMA 
EN POLYGON
Sinds januari 2019 is de Friese organisatie 
Tiedema onderdeel van Polygon. 
Voor zowel Polygon als Tiedema biedt 
deze samenwerking mooie kansen en 
mogelijkheden. Waar Polygon haar positie 
in Noord Nederland verstevigd, heeft 
Tiedema nu de mogelijkheid om haar 
diensten in heel Nederland te leveren.  

Op 8 januari 2019 deelden Polygon en 
Tiedema het nieuws over de samenwerking. 
Voor Polygon lag de keuze voor Tiedema 
voor de hand. “Er was een goede 
geografische fit dankzij de ligging in 
Friesland, ook op strategisch gebied zagen 
we overeenkomsten met betrekking tot de 
dienstverlening (Lekdetectie en Tijdelijke 
klimaatoplossingen)”, aldus Marlies van 
der Meulen. Ook voor eigenaar Rein 
Tiedema waren de overeenkomsten in de 
werkzaamheden een belangrijke reden om 
Polygon te kiezen als partner. 
“Daarnaast kreeg ik een goed gevoel 
tijdens de onderhandelingen. Ik heb 8 
jaar bij Munters gewerkt (waar Polygon 
tot 2010 onderdeel van was) en kende de 
bedrijfscultuur al”, vertelt Rein. 

Inmiddels is er een integratietraject gestart 
om de bedrijven efficiënt samen te laten 
werken. Vanuit beide bedrijven denken de 
medewerkers mee over de mogelijkheden. 
“We zien zowel verschillen als overeenkomsten 

tussen de bedrijven, zo leveren we 2 nagenoeg 
gelijke diensten, wat een goede fit creëert”, 
vertelt Marlies van der Meulen. “Ook werken 
we voor een aantal dezelfde opdrachtgevers, 
waarmee we elkaar versterken. Tegelijkertijd 
maken we nog wel gebruik van verschillende 
systemen. Een ander verschil is de grootte 
van de organisaties, bij Polygon werken meer 
mensen, verdeeld over meerdere locaties”, vult 
Rein aan. 

De samenwerking heeft al een aantal 
mooie voordelen opgeleverd. Rein vertelt: 
“Gezamenlijk hebben we nu landelijke 
dekking en kunnen we, in overleg met klant, 
projecten uitwisselen als dat praktischer 
is. Ook kunnen Tiedema Lekdetecties nu 
opgevolgd worden met reconstructie 
werkzaamheden. Die mogelijkheid was 
er voorheen niet, dus dit is een mooie 
aanvulling op onze dienstverlening.” 
Ook Polygon heeft de mogelijkheid om 
haar dienstverlening uit te breiden en te 
versterken: “We breiden onze serviceline 
schadeherstel uit naar de vestiging in 
Sneek, inclusief salvage-erkenning. 
Daarnaast heeft Tiedema zich al erg ver 
gespecialiseerd in Blowerdoortesten. 
Een dienstverlening waar we nu gezamenlijk 
intensief mee aan de slag gaan. Dit zijn 
allemaal mooie ontwikkelingen waar we met 
positieve energie mee aan de slag zijn!”, sluit 
Marlies af. 



BLOWERDOORTESTEN
Tiedema heeft zich de afgelopen jaren 
gespecialiseerd in luchtdichtheidstesten 
voor woningen en andere gebouwen, 
ook wel blowerdoortesten genoemd. 
Gezamenlijk werken Polygon en Tiedema 
aan het verder landelijk uitbreiden van 
deze dienst, waarin Tiedema specialist Ate 
Siccama grote potentie ziet. “Het aantal 
aanvragen voor blowerdoortesten groeit, 
doordat het in de nieuwbouw steeds meer 
van belang is om woningen zo energiezuinig 
mogelijk te maken.”

Met een blowerdoortest, of 
luchtdichtheidsmeting, testen we de 
luchtinfiltratie van panden. Panden worden 
op onder- en overdruk gebracht en we 
berekenen de zogenaamde qv-10 waarde. 
Bij nieuwbouw gelden hier bepaalde 
eisen voor, met de invoering van de Wet 
Kwaliteitsborging moeten bouwbedrijven 
kunnen aantonen dat ze aan de eisen 
voldoen. Als uit de meting blijkt dat een 
pand aan de eisen voldoet wordt een 
uitgebreid rapport opgemaakt met daarin 
de bevindingen en de qv-10 waarde. 
Mocht een pand niet voldoen aan de 
eisen dan zoeken we uit waar dit aan ligt, 
daarvoor gebruiken we thermografie 
en rooktesten om de locatie van de 
luchtlekkages op te sporen. 

HET BELANG VAN 
LUCHTDICHTE PANDEN

Specialist Ate Siccama verdiept zich sinds 
enkele jaren in de techniek. Hij volgt nog 
regelmatig trainingen en webinars om 
zijn kennis te vergroten en de nieuwste 
technieken te leren. 

Ate vertelt: “Voor de energiezuinigheid 
van een woning of bedrijfspand is een 
goede kierdichting van essentieel belang. 
Er worden steeds vaker warmtepompen 
geplaatst, is een woning niet goed 
luchtdicht, dan krijg je een woning niet op 
de gewenste temperatuur en nemen de 
energiekosten toe. Aannemers moeten 
daarom in nieuwbouwprojecten voldoen 
aan gestelde luchtdichtheidseisen, met een 
blowerdoortest kunnen ze aantonen dat ze 
daaraan voldoen. Ook bij renovatie is het 
interessant om te kijken waar de grootste 
energieverliezen ontstaan.”

De testen laten niet altijd het verwachtte 
resultaat zien, dat blijkt wel uit een 
voorbeeld dat Ate desgevraagd geeft: 
“We hebben een keer een grote garage 
van een autodealer mogen testen; door 
de grote hoeveelheid overhead deuren in 
dit object en de strakke eis die er gesteld 
werd, verwachtten wij en de aannemer dat 
dit voor grote problemen zou zorgen. Na 
de meting waren we dusdanig verbaasd 
over het behaalde resultaat dat we hem een 
tweede keer hebben gemeten. 
De waarden bleken echter exact hetzelfde. 
Deze garage was uitstekend gebouwd en 
goed luchtdicht. Een grote opluchting voor 
de betrokken aannemer.”

SIMULTAANTEST

De luchtdichtheid wordt niet alleen 
per pand gemeten, maar kan ook per 
huizenblok gemeten worden. Dit is met 
name interessant voor renovatieprojecten 
van oudere woningen. “Onlangs werden 
we gevraagd een test uit te voeren voor 
woningen waarvan de thermische schil 

(aan buitenlucht grenzende vlakken) 
volledig geïsoleerd en luchtdicht gemaakt 
was. Een eerdere test leek aan te tonen 
dat de individuele woningen toch niet 
aan de eisen voldeden. Echter bleken de 
scheidingswanden van de woningen niet 
luchtdicht, wat vaker voorkomt bij oudere 
woningen. Dus hebben we het hele blok van 
4 woningen op druk gebracht. Hierdoor 
werd het luchtverlies in de scheidingswanden 
opgeheven, en bleken de woningen prima te 
voldoen aan de gestelde eis in dit Nul-Op-
de-Meter (NOM) project.”



In april maakten we de samenwerking tussen VANWAARDE en 
Polygon bekend. Een waardevolle aanwinst voor onze organisatie, 
want er was vraag in de markt naar de dienst ‘Document herstel’. 
Gezamenlijk zijn we echt een full-service bedrijf op het gebied van 
reconditionering en gaan we werken aan verdere groei.

De keuze voor deze samenwerking lag voor de hand. Jeroen 
Jochems, eigenaar van VANWAARDE vertelt: “We werken al jaren 
samen met Polygon en hebben ook al diverse malen gesprekken 
gevoerd om de samenwerking meer te formaliseren en te 
intensiveren. Ik vind het heel belangrijk dat er een klik is. Als je op 
veel vlakken hetzelfde denkt dan werkt dat een stuk fijner samen. 
Wat mij persoonlijk aanspreekt is dat Polygon Nederland vele malen 
groter is dan VANWAARDE, maar dat de bedrijfsculturen heel veel 
overeenkomsten hebben.” Marlies vult aan: “We hebben zeker een 
culturele fit. Daarnaast keken we naar een strategische fit. 
Er ontstaan synergie voordelen doordat we beide benaderd worden 
voor brand- en waterschade en elkaar daarbij kunnen inschakelen.” 

KENNIS DELEN EN ELKAAR VERSTERKEN

Ondanks de verschillende diensten die Polygon en VANWAARDE 
leveren, hebben de organisaties belangrijke overeenkomsten die 
de samenwerking ten goede komen. Qua werkzaamheden zit er 
veel overlap in de droogwerkzaamheden. VANWAARDE droogt 
voornamelijk archieven, kunst en andere collecties. Polygon droogt 
volledige waterschades en bijvoorbeeld ook bouwprojecten. 
De mogelijkheid om kennis uit te wisselen op deze gebieden is een 
belangrijk voordeel. “Er zijn veel verschillende droogmethoden 

GEZAMENLIJKE TOEKOMST VOOR 
VANWAARDE EN POLYGON

en per geval wordt bekeken wat het beste is, maar de keus en de 
expertise daarin wordt nu dus breder. Polygon werkt bijvoorbeeld 
met de vacuüm vriesdrooginstallaties, die VANWAARDE nu ook 
gaat gebruiken”, licht Jeroen toe. “Bovendien hebben wij document 
hersteller Harwell in de Polygon Group in Engeland, die ook veel 
kennis kan uitwisselen met VANWAARDE. Hiermee versterken we 
elkaar weer”, vult Marlies aan. 

“Het is ook belangrijk dat onze medewerkers de schades die 
VANWAARDE kan oplossen leren herkennen. Binnen Polygon 
Nederland kunnen de collega’s kennis opdoen over wat er wel en 
niet gerestaureerd kan worden. Hoe kan de eerste bereddering 
plaatsvinden? Welke snelheid en handelingen zijn noodzakelijk in de 
eerste 24 uur om schade aan documenten te beperken?”, vertelt 
Marlies verder.

EEN INTERNATIONALE TOEKOMST

De samenwerking heeft nu al zijn vruchten afgeworpen. De eerste 
waterschade in een kunstgalerij is al bij Polygon binnengekomen 
en hebben we gezamenlijk op kunnen pakken. Evenals gesprekken 
met een grote internationale klant, waarbij bleek dat de bedrijven 
elkaar mooi aanvullen en compleet maken. En welke plannen zijn 
er dan nog voor de toekomst? “We gaan eerst de bedrijven rustig 
in elkaar voegen en dan de internationale plannen uitvouwen”, 
aldus Jeroen. Marlies beaamt: “VANWAARDE is marktleider 
in Nederland en België en dat willen we zo houden. Maar, in 
samenwerking met Harwell uit Engeland, zetten we ook in op 
andere Polygon landen!”.



RESTAURATIE

VANWAARDE werkt met veel passie aan de instandhouding van 
binnen- en buitenlandse archiefstukken. 

De ateliers zijn uitgerust voor het uitvoeren van alle 
mogelijke restauratie- en conserveringswerkzaamheden aan 
archiefstukken en collecties van allerlei aard. Het zoveel 
mogelijk behouden van de authenticiteit van het origineel is het 
uitgangspunt. 

De werkzaamheden worden op alle vestigingen uitgevoerd 
onder leiding van gediplomeerde restauratoren.

DE 4 SERVICELINES VAN VANWAARDE

CALAMITEITEN

Wie zorgt er bij brand of een andere calamiteit voor uw 
kunst, collectie of archief? Daarvoor heeft VANWAARDE het 
calamiteitenservice jaarabonnement. VANWAARDE zorgt voor 
het totale logistieke proces; verpakking, vervoer, registratie, 
vakkundige verzorging en opslag.

Een slim abonnement dat zich al vele malen heeft bewezen bij 
de gerenommeerde bedrijven, instellingen en gemeentes die 
aangesloten zijn. 

Snelle actie beperkt immers de schade en vergemakkelijkt de 
restauratie.

MUSEUMWACHT

Beheer van kunst is een vak apart. VANWAARDE Museumwacht 
werkt al jaren met veel passie en kennis aan restauratie, 
transport en conserveren van kunst, ook na calamiteiten.

Zelfs beveiligde opslag met klimaatbeheersing is mogelijk. 
Ons uitgebreide netwerk zorgt ervoor dat uw gehele collectie 
onder één dak kan verblijven. 

Gediplomeerde Art Handlers hebben de kennis en ervaring 
en nemen alle zorg uit handen voor een veilig en verantwoord 
kunsttransport.

DOCUMENTENWACHT

VANWAARDE Documentenwacht is de dienstverlener voor 
beheer en behoud van waardevolle documenten. 
De dienstverlening bestaat onder meer uit het reconditioneren 
en herstellen van papieren collecties.

Het desinfecteren van archieven en collecties middels 
gammastraling wordt verzorgd. Ook ruimten en depots worden 
gedesinfecteerd en er wordt onderzoek uitgevoerd naar de 
luchtkwaliteit.

De projectleiders en logistiek medewerkers hebben veel 
ervaring met het verhuizen van archieven, binnen de huidige 
locatie of naar een ander depot.

Deze prent is een mooi voorbeeld van de restauratiewerkzaamheden van VANWAARDE. Het werk is van begin 1900. Door verzuring zijn 
er vlekjes ontstaan. De prent is in bad geweest en door een speciale behandeling te geven zijn de vlekjes verdwenen. 

VOOR NA



  Polygon Nederland   Polygon Nederland   @PolygonNld       Polygon Nederland

Alphen aan den Rijn 
J.Keplerweg 4 

Amsterdam 
Gyrosccopweg 76

Barneveld 
Energieweg 34

Groningen 
Narvikweg 14

Halsteren 
Canadaweg 32B

Maastricht 
Karveelweg 19

Oldenzaal 
Marconistraat 35

Rotterdam  
Bankwerkerstraat 13

Terneuzen  
Octrooiweg 1

Veldhoven  
Kleine Dreef 59

Zwolle 
Marconistraat 4A

Tiedema Sneek 
Leidekkersstraat 3  

VANWAARDE Beekbergen 
Engelanderholt 3c 

VANWAARDE Helmond 
Panovenweg 40

Vestigingen
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