
Al
w

ay
s B

y 
Yo

ur
 S

id
e.

First & Fast
Nr. 22 | 10/17

0800 - 68 68 377 
Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat. 
www.polygongroup.com/nl

POLYGON KLANTENDAG SPECIAL



Wij kijken terug op een geslaagde Polygon klantendag 2017! Dankzij de vele leuke reacties, de grote opkomst van 
geïnteresseerden en de boeiende presentatie van Helga van Leur hebben wij een fantastische middag gehad. Hiervoor willen  
we iedereen hartelijk bedanken!

Gelukkig hebben we de foto’s nog
In deze First & Fast Special delen we de foto’s, het video verslag en een aantal artikelen over de Polygon klantendag 2017 met u.  
Zo kunnen we nog even nagenieten en heeft u de dag gemist, dan beleefd u het toch nog even mee. 

Wij hopen dat u net zo’n leuke middag heeft gehad als wij en dat wij u hebben kunnen informeren, maar vooral inspireren op het 
gebied van klimaatverandering en duurzaamheid. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan vernemen wij dat graag via 
nederland@polygongroup.com

Graag tot ziens bij een project of een volgend Polygon event!

Bedankt!

Bekijk hier het videoverslag!

https://www.youtube.com/watch?v=yU140F1N2uM


Afgelopen juli werd Polygon genomineerd 
voor de Rob Insinger Award vanwege 
de samenstelling van onze duurzame 
bedrijfsvoering en activiteiten. Polygon is een 
van de eerste reconditioneringsbedrijven die 
zich actief bezig houdt met verduurzaming 
van haar bedrijfsvoering en bewustwording 
binnen de branche. Wij zien het als onze 
verantwoordelijkheid om te werken volgens 
hoge ethische normen, met respect voor 
mensen en milieu.

Naast Polygon werden nog 5 andere 
bedrijven genomineerd:

•   De Circulaire Menukaart, ingezonden door 
Koers Groep B.V. Hierbij biedt men bouw 
en renovatie oplossingen waarbij hergebruik 
centraal staat bij het ontwerp, de bouw en 
het onderhoud van vastgoed.

•   Larsa Group laat zien dat reparateurs 
van mobiele elektronica inmiddels 
professionele herstelbedrijven zijn waar 
kwaliteit en duurzaamheid in het DNA zit. 
Zo gaan mobieltjes die niet meer geheel 
hersteld kunnen worden volgens westerse 
begrippen, naar de derde wereldlanden, 
waar ze nog prima ingezet kunnen worden. 

•   Belfor Nederland B.V. is genomineerd 
met de Soot Removal Film. Een techniek 
waarmee zonder water en chemicaliën, wat 
anders uiteindelijk ook in het grondwater 
terecht komt, rook- en roetschade 
vakkundig kan worden gereinigd.

•   De Tinsolate-film van 3M Nederland B.V. 
is genomineerd vanwege zijn zeer hoge 
duurzame toepassing. De film (folie) heeft 
een zeer hoge isolerende werking en levert 
daarmee grote besparingen op de stook-  
en aircokosten.

•   Swinkels Glas laat zien dat duurzaamheid 
leidt tot het toekomstbestendig maken van 
de onderneming. Het dus niet het primaat 
is van grote concerns en een R&D afdeling, 
maar ook MKB-bedrijven verder kan helpen.

Van 19 augustus tot en met 6 september 
kon er online gestemd worden op de 
genomineerden. Tijdens het jaarlijkse relatie 
event van Duurzaam herstel werd de winnaar 
bekend gemaakt. Maar niet voordat iedere 
deelnemer haar initiatief had gepresenteerd 
en de aanwezige vakjury haar stem had 
uitgebracht. 

Uiteindelijk werd de inzending van 3M 
Nederland B.V., de Thinsulate Raamfolie, tot 
winnaar gekozen. De combinatie van kosten-, 
energie- en milieubesparing kan hierbij wel 
eens de doorslag hebben gegeven. Harry 
Filon van Duurzaam Herstel: 

“Wij hopen dat de award er ook 
aan kan bijdragen dat producenten 
bij de productontwikkeling 
steeds meer de focus leggen op 
duurzaamheid. Zij kunnen daarmee 
een belangrijke rol vervullen”

3M Nederland kreeg de award uitgereikt door 
niemand minder dan Betsie Insinger, weduwe 
van Rob Insinger.

De award is een goed initiatief om binnen 
bedrijven een extra boost te geven aan 
duurzame initiatieven. Voor Polygon bood het 
daarnaast de mogelijkheid om ook binnen de 
reconditioneringsmarkt extra bewustwording 
te creëren omtrent duurzaamheid. Wij zijn 
dan ook trots op onze nominatie en feliciteren 
3M Nederland B.V. met de award!

Rob Insinger Award



Maanden geleden startte het Sales & Marketing team al met de eerste voorbereidingen voor de klantendag. Er werd besloten een 
dag te organiseren omtrent het thema klimaatverandering en Helga van Leur werd uitgenodigd als gastspreker. Het leek toen 
allemaal nog ver weg, maar inmiddels kijken we al terug op een geslaagde dag.
Niet alleen het Sales & Marketing team werkte hard aan de voorbereidingen, ook het operationele team hielp mee met de invulling 
van de Polygon minimarkt en het gereedmaken van de bedrijfshal. Met zijn allen hebben we ons best gedaan om een leuke, 
interessante en leerzame dag te organiseren. Wij hopen dat we u, samen met Helga van Leur, hebben kunnen inspireren om (nog 
meer) aan de slag te gaan met duurzaamheid. 

Een geslaagde Polygon klantendag!

Klimaatverandering
Klimaatverandering is een belangrijk 
onderwerp dat regelmatig terugkomt in het 
nieuws. Binnen de reconditioneringsbranche 
merken we al regelmatig de gevolgen van het 
veranderende klimaat, door de toename van 
extreme regenbuien en daarmee een toename 
van het aantal waterschades. Een interessant 
onderwerp waarin wij ons graag verdiepen. 
Voormalig weerpresentatrice Helga van Leur 
vertelde ons er meer over. Zo leerden we dat  
iedereen iedere 10 jaar te maken krijgt met 
een zeer hevige regenbui, dat het record aan 
regenval binnen 24uur 208mm is en dat bij 
10C temperatuurstijging de intensiviteit van 
regenbuien met 14% toeneemt.

Grootschalige en complexe schades
Aan de hand van een aantal voorbeelden 
vertelde Algemeen directeur Marlies van der 
Meulen meer over de inzet van Polygon bij 
grootschalige en complexe schades. Daarvoor 
werken wij samen met onze Duitse collega’s 
van PolygonVatro, die ook aanwezig waren. 
Bij aankomst viel de grote ‘Large Loss Truck’ 
die zij meenamen direct op. Deze truck wordt 
ingezet bij grootschalige schades en beschikt 
over alle apparatuur die nodig is om de schade 
te herstellen. Daarnaast is de truck ingericht 
met een heus kantoor waarin 2 personen kunnen 
werken en via een scherm precies kunnen zien 
hoeveel medewerkers er aan het werk zijn op 
welk deel van de schade. 

Polygon minimarkt
De Polygon minimarkt bestond uit 8 stands 
waar ons operationele team de gasten 
informeerden over onze diensten. Zo kon op 
de stand over Tijdelijke klimaatoplossingen 
de binnenkant van een werkende droger 
bekeken worden, toonde de Technische 
reconditione ringsstand de apparatuur voor 
CO2 reiniging en werd er meer verteld over 
het verwijderen van schimmel door onze 
specialist Remco van Soest. Daarnaast werd 
1 stand bemand door Peter Wiers, partner op 
het gebied van duurzaamheid, innovatie en 
klimaatverandering.

We sloten de dag af met de mogelijkheid tot 
netwerken en een BBQ. Gelukkig overdekt 
in verband met een hevige regenbui, geheel 
binnen het thema van de dag!





Polygon Climate Makeover

Het resultaat
De Climate Makeover heeft Polygon goede inzichten en handvatten 
gegeven om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dankzij de plezierige 
samenwerking met specialist Peter Wiers hebben wij onze CO2-uitstoot 
in kaart kunnen brengen. Op basis hiervan hebben wij duidelijke 
inzichten gekregen welke van onze werkzaamheden grote invloed  
heeft op de CO2-uitstoot en waar wij dus kunnen reduceren. 

PW Advies
In samenwerking met Peter Wiers hebben wij vervolgens een plan 
opgesteld om onze uitstoot in scope 1 zoveel mogelijk te reduceren. 
Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van groene stroom, 
om ook de uitstoot in scope 2 te verlagen. De uitstoot in scope 3 
kunnen wij beïnvloeden door zowel medewerkers als klanten steeds 
meer bewust te maken van het verbruik van de apparatuur en door 
zoveel mogelijk van de meer energiezuinige apparatuur gebruik te 
maken, zoals gas- en watergestookte heaters. Kijkend naar de lange 
termijn is het daarnaast mogelijk om nieuwe, duurzamere apparatuur  
te gaan ontwikkelen. 

FairClimateFund
Dankzij Marcel Spaas van FairClimateFund hebben wij veel kennis 
opgedaan over de mogelijkheden van CO2-copensatie. CO2 wordt 
gecompenseerd door CO2-rechten te kopen. Daarmee financiert 
FairClimateFund projecten die de uitstoot verlagen en daarnaast de 
leefomstandigheden van arme gezinnen verbeteren middels schonere 
kookmethoden. Voor nu heeft Polygon besloten de overblijvende CO2-
uitstoot niet te gaan compenseren. Eerst zal worden onderzocht welk 
effect de genomen maatregelen hebben op de jaarlijkse CO2-uitstoot. 
Wanneer hierover meer bekend is, kan besloten worden om de dan 
resterende uitstoot te compenseren. 

Al met al is Polygon dankzij de Climate Makeover goed op weg om een 
CO2-neutrale organisatie te worden.

Wilt u ook aan de slag met CO2-reductie? Via de online tool op 
Klimaatplein.com kunt u inzicht krijgen in uw CO2-uitstoot en de kosten 
die daaraan verbonden zijn. Ga naar de online tool >>

Klimaat neutraal evenement
Ook leuk om te weten: Via FairClimateFund 
hebben we onze klantendag volledig CO2-
neutraal kunnen organiseren.  Er werd 
berekend hoeveel CO2-uitstoot de dag 
zou veroorzaken, inclusief onder andere 
elektraverbruik en vervoer van de gasten 
naar ons hoofdkantoor. Deze uitstoot is 
gecompenseerd via de aanschaf van CO2-
certificaten van FairClimateFund, waarmee 
schone kookmethoden aangeschaft worden.

Polygon ziet het als haar verantwoordelijkheid om te werken volgens hoge ethische normen, met respect voor mens en milieu. Daarom startte 
Polygon in augustus 2016, in samenwerking met het Klimaatplein, PW Advies en FairClimateFund aan de Climate Makeover. De doelstelling van 
de Climate Makeover is om CO2 neutraal te ondernemen. 
Het proces dit te bereiken bestaat uit 5 stappen: 

1. Klimaatvoetafdruk berekenen  4. CO2-uitstoot compenseren

2. Energie besparen   5. Communiceren

3. Duurzame energie produceren

https://www.klimaatplein.com/gratis-co2-calculator
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Heeft u de Polygon app al gedownload?
Download de Polygon app en maak kans op deze mooie Storm Globe!  

Zo krijgt u de weersvoorspellingen op een stijlvolle manier!

Maak een printscreen van uw telefoon waarop de gedownloade Polygon app te zien is en 
mail die naar nederland@polygongroup.com om mee te doen!

Deelname voor 31 oktober 2017. De winnaar wordt in de daaropvolgende week bekendgemaakt. 

mailto:nederland%40polygongroup.com?subject=
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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Vestigingen

https://www.facebook.com/PolygonNederland/
https://www.linkedin.com/company-beta/2675880/?pathWildcard=2675880
https://twitter.com/PolygonNld?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCQVspEfnwvCd-uDGNjWCCCw

