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Ook 2017 staat in
het teken van groei!
Onlangs hebben drie vestigingen van
Polygon Nederland hun certificering
voor Stichting Salvage uitgebreid. Dit
is een belangrijke ontwikkeling omdat
het meehelpt aan de gewenste groei
van onze organisatie. Onze vestigingen
Amsterdam, Rotterdam en Barneveld zijn,
naast Alphen aan den Rijn en Zwolle, nu ook
gecertificeerd om bedrijfsmatige salvage
opdrachten uit te voeren. Hiermee is ons
dienstenpakket nog meer uitgebreid en zijn
we nog breder inzetbaar bij schades. Waar
we voorheen immers pas na de salvage
bij een bedrijfsmatige schade betrokken
werden, zijn we met deze certificering
direct na d e calamiteit aanwezig.
Het behalen van deze belangrijke
certificaten vergde veel voorbereiding.
Zo dient de basisbezetting goed te
zijn, dienen de medewerkers adequaat
geschoold en getraind te zijn en dienen
vestiging en uitrusting aan de vereisten
te voldoen om de meldingen optimaal
te kunnen verwerken. Zaken die op de
genoemde vestigingen prima in orde zijn.
De ontvangen certificaten zijn daarvan het
fraaie bewijs. Polygon gaat in de toekomst
gefaseerd aan de slag met de overige
vestigingen. Waardoor we uiteindelijk als
bedrijf nog meer gaan groeien.
Voordat we de certificaten hadden
behaald, hebben we al een toename
van bedrijfsmatige schadeprojecten
geconstateerd. Bij enkele van deze
schades hebben wij tot grote tevredenheid
samengewerkt met collega’s van Polygon
Duitsland. Deze samenwerking geeft ons
een voorsprong in de markt. Niet alleen
op het gebied van kennis, maar ook op het
gebied van mankracht en apparatuur. De
reacties die we krijgen na het herstellen
van bedrijfsmatige schade zijn positief.
Van bedrijven en experts krijgen we terug
dat we het goed voor elkaar hebben op
operationeel niveau en dat we de schade op
een kwalitatief hoogwaardige wijze hebben
hersteld. Dat stemt positief en smaakt zeker
naar meer.
Een ander onderwerp wat hoog op onze
agenda staat is duurzaamheid. Polygon is
een van de winnaars van de Climate Makeover van de Nederlandse Klimaatcoalitie.
Gedurende een jaar worden wij gecoacht
door een professionele partner van het
Klimaatplein. Zij helpen ons om binnen 1 jaar
volledig klimaatneutraal te ondernemen.

Zo worden onder meer alle mogelijkheden
van het reduceren van de CO2-uitstoot
bekeken en zoveel mogelijk geïmplementeerd.
Uiteindelijk wordt er een initiatief genomen
om het restant van de CO2-uitstoot te
compenseren. De maatregelen dragen bij
aan een duurzamer bedrijfsresultaat én
uiteraard aan het tegengaan van verdere
klimaatverandering.
Polygon Nederland werkt al geruime tijd
aan het reduceren van onze CO2-uitstoot.
We hebben al een aantal stappen gemaakt,
maar de weg naar 100% klimaatneutraal
ondernemen is nog lang. Niet alleen
letten we op zaken als de uitstoot van ons
wagenpark en het verbruik van stroom,
gas en water, maar we zien ook op een
ander vlak kansen om onze CO2-uitstoot
te verminderen. Op schades hebben we te
maken met zaken (bijv. inboedel, inventaris,
voorraden, elektronische apparatuur) die
we moeten afvoeren of die we kunnen
herstellen. Waar voorheen vooral werd
gekeken naar economische belangen,
proberen we nu ook meer draagvlak te
creëren voor duurzaamheid. Immers, afkeur
leidt tot het opnieuw moeten produceren
van het product waardoor de uitstoot
van CO2 alleen maar toeneemt. Door
ons bewust te zijn van dit soort zaken,
werken we toe naar ons doel om volledig
klimaatneutraal te ondernemen.
Polygon werkt voortdurend aan geld- en
energiebesparende oplossingen. Zeker ook
in de bouw. Er zijn diverse manieren om
(kosten)efficiënter te verwarmen, koelen
en drogen. Zo wordt bijvoorbeeld buisfolie
gebruikt voor het verwarmen én drogen van
een bouwproject. De buisfolie kan zowel
aan de binnen- als buitenzijde van een pand
worden geplaatst. Het neemt weinig ruimte
in beslag en vormt dus geen belemmering
voor de werkzaamheden. De buisfolie wordt
aangesloten op slangen waar warme en/
of droge lucht doorheen geblazen wordt.
Doordat het folie door het hele pand wordt
gelegd en weinig weerstand biedt, kan de
geconditioneerde lucht een grotere afstand
overbruggen. Er is dus minder capaciteit
nodig om een pand te verwarmen of drogen
en daarmee een duurzame oplossing tijdens
het bouwproces.
Het verwarmen en drogen op de bouw is,
nu we in rap tempo afscheid moeten nemen
van de lekkere (na)zomerse temperaturen,
een expertise die we graag onder de
aandacht brengen.

Onze operationele mensen zijn dan
ook weer gestart met de jaarlijkse
bouwactie waarbij ze bouwprojecten en
bouwplaatsen bezoeken om aldaar onze
klimaatoplossingen te bespreken. De
tijdelijke klimaatoplossingen bestaan uit
het beheersen van de temperatuur en
vochtigheidsgraad op allerlei locaties. Deze
oplossingen worden op maat toegepast,
ze bevorderen het bouwproces en
verminderen het risico op vertraging.
Het voor Polygon succesvolle jaar 2016 is
bijna ten einde. Uiteraard kijken we vooruit
en hebben we onze voornaamste plannen
en doelen voor 2017 vastgesteld. Een
belangrijks doel is om, net als in 2016, te
blijven groeien als bedrijf. We willen nog
meer professionaliseren, we willen een
groter marktaandeel en een nog sterkere
partij op de markt worden. De eerder
genoemde behaalde certificaten dragen
al zichtbaar bij aan deze groei. Belangrijk
bij het laten slagen van onze plannen is dat
de basis van onze organisatie nog steviger
wordt, zodat we de groei aankunnen. We
zullen daarom nog meer mensen aannemen,
maar ook het kennisniveau van onze
mensen nog meer vergroten en verbreden.
Op deze manier kunnen de verschillende
servicelines elkaar helpen en ondersteunen.
Ook kijken we naar sectoren waar we verder
kunnen groeien. Zo gaan we ons met de
serviceline lekdetectie nog meer toeleggen
op de particuliere markt, want daar liggen
zeker nog kansen. En groei blijft, net als het
leveren van kwaliteit, een belangrijke term
voor het komende jaar!
Marlies van der Meulen
Algemeen Directeur Polygon Nederland
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Lekkage opgelost met
behoud van de badkamer
Bij Polygon werken de afdelingen Lekdetectie en Reconstructie samen om lekkages non-destructief op te sporen en
vervolgens te repareren. De afdeling Lekdetectie spoort de lekkage zeer exact op, waardoor de afdeling Reconstructie
precies op de juiste locatie aan de slag kan om de lekkage te repareren. Deze aanpak beperkt de gevolgschade van
de lekkage.

Situatie

In Rhenen veroorzaakte een lekkage
vochtplekken op het plafond van de
woonkamer. Er druppelde zelfs al water vanuit
het plafond naar beneden. Onze Lekdetectie
Specialist spoorde de oorzaak van de lekkage
op. Hiervoor maakte hij gebruik van diverse
onderzoeksmethoden zoals vochtmetingen,
endoscopie, kleurstof in de afvoer en een
visuele inspectie. De lekkage bleek op de
eerst etage in een afvoer te zitten, waar de
wastafel van de badkamer en de wasmachine
op aangesloten zitten.

Het herstel van de lekkage

Om de lekkage te herstellen moesten
er tegels uit de badkamermuur gebroken
worden. Aangezien de bewoners geen nieuwe
tegels meer beschikbaar hadden was dit niet
wenselijk. Daarom keek onze Lekdetectie
Specialist naar alternatieve mogelijkheden
voor herstel. Hij adviseerde de gedupeerde
om de wastafel en wasmachine tijdelijk niet
te gebruiken. Met onze afdeling Reconstructie
besprak hij de mogelijkheid om de lekkage
van buitenaf te repareren. Hiervoor werden
twee specialisten van afdeling
Reconstructie ingeschakeld.

Onze oplossing

Als eerste ging er een specialist ter plaatse
om via de buitenzijde van het pand de lekkage
te repareren. Hij ging aan de slag op het
dak van de uitbouw. Daar vandaan kon hij
een aantal stenen van de buitenmuur bij de
badkamer op de eerste etage verwijderen.
Via de buitenmuur was de lekkage inderdaad
te repareren. De kapotte afvoer werd
vervangen voor een nieuwe afvoer en getest
op waterdichtheid. Vervolgens heeft een
tweede specialist van de afdeling
Reconstructie de buitenmuur weer
professioneel dichtgemetseld en gevoegd
Door mee te denken met de gedupeerde en
op deze manier de lekkage te repareren bleef
de badkamer intact. De gevolgschade en
daarmee de herstelkosten werden hierdoor
significant beperkt. Heeft u last van een
lekkage? Neem dan contact op met Polygon
voor een lekdetectie en een op uw situatie
afgestemde oplossing. Bel 088- 500 35 35!

Eerste stappen
van de Climate
Makeover
In juli werd bekend dat Polygon 1 van de
25 deelnemers van de Climate Makeover is.
Deze Makeover wordt georganiseerd door de
Nederlandse Klimaatcoalitie. De deelnemers
werden geselecteerd op basis van
hun motivatie en de mogelijke impact
op de CO2-uitstoot.

Wat houdt de Climate Makeover in?

Gedurende een jaar worden wij gecoacht
door een professionele partner van het
Klimaatplein. Zij helpen ons om binnen
1 jaar volledig klimaatneutraal te gaan
ondernemen. We maken daarbij onder
andere gebruik van het 5-stappenplan van
Klimaatplein.com. We krijgen advies over
energiebesparing, welke zal voldoen aan
de wet Milieubeheer. En kijken naar de
mogelijkheden om zelf energie op te wekken,
of dit groen in te kopen. Daarnaast worden
alle mogelijkheden van het reduceren van
de CO2-uitstoot bekeken en zoveel mogelijk
geïmplementeerd. Uiteindelijk wordt er een
initiatief genomen om het restant van de
CO2-uitstoot te compenseren.

Waar staan we nu?

Eind augustus vond de eerste afspraak met
onze adviseur Peter Wiers plaats. Hij bezocht
ons hoofdkantoor in Alphen aan den Rijn
samen met Marcel Spaas, Sales Agent bij
FairClimateFund.

Dit is een organisatie die bedrijven, non-profit
organisaties en particulieren ondersteunt om
klimaatneutraal te worden, op een eerlijke
en betaalbare manier. Er werd vastgesteld
hoe ver Polygon al was met het opstellen
van de CO2-voetprint en het reduceren van
de CO2-uitstoot. Welke uitstoot was er al in
kaart gebracht en welke maatregelen zijn er al
genomen? Ondanks dat we al stappen hadden
genomen bleek er nog veel toegevoegd te
kunnen worden aan de CO2-voetprint. Naast
zaken als diesel en verbruikte stroom moet
er bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de
hoeveelheid bedrijfskleding die jaarlijks wordt
gebruikt en hoeveel papier verbruiken we
eigenlijk per jaar? Daarnaast keken we naar de
hoeveelheid CO2 uitstoot die wij compenseren
dankzij onze reconditioneringswerkzaamheden.
Door beschadigde producten te herstellen
hoeven er immers minder nieuwe producten
en gekocht en geproduceerd te worden. Uit
de analyse bleek dat een groot deel van onze
uitstoot hierdoor al gecompenseerd wordt.

Maar dit betekent natuurlijk niet dat we al klaar
zijn. We kunnen nog grote stappen maken in
het verminderen van onze uitstoot!

Hoe gaan we verder?

Nu we met behulp van Peter Wiers al deze
zaken inzichtelijk hebben gemaakt hebben we
een duidelijk en volledig beeld van onze CO2uitstoot. Dit betekent dat we doorkunnen naar
stap 2 van het stappenplan van Klimaatplein.
com: het besparen van energieverbruik binnen
onze organisatie.
Om hiermee aan de slag te gaan bezochten
we het ‘Inspiratie event Klimaatplein’ op 13
oktober. We kregen praktische informatie
over de mogelijkheden om CO2-neutraal
te ondernemen. Zoals het opwekken
van zonnestroom en mogelijkheden van
brandstofreductie van het wagenpark.
Met deze praktische kennis en de professionele
hulp van Peter Wiers verwachten wij de
komende tijd grote stappen te maken richting
een CO2-neutrale organisatie.

Vloerisolatie drogen na
waterschade tijdens de bouw

Tijdens de bouw van een nieuw kantoor
ontstond waterschade, waardoor de
isolatielaag van de vloer nat werd. Polygon
werd ingeschakeld om deze te drogen.
Onze specialist John Zirkzee bedacht
hiervoor een tijdbesparende en daarmee
kostenefficiënte oplossing.
Bij waterschade aan een vloer, waarbij
de isolatielaag vochtig is geworden,
moeten er normaal gesproken gaten
geboord worden in de dekvloer. Dit kost
veel tijd (vaak enkele dagen), vooral als er
vloerverwarming aanwezig is. Die moet
namelijk opgespoord worden om te zorgen
dat er niet in geboord wordt. Via de gaten
wordt droge lucht in de vloer geblazen en in
kringloop gebracht. De droge lucht neemt
vocht op en wordt vervolgens door andere
gaten weer afgevoerd. Dit is een zeer
efficiënte manier om vloerisolatie
te drogen.

Probleemsituatie

In dit geval was het pand nog in aanbouw
toen de waterschade aan de isolatie
ontstond. De dekvloer was nog niet gestort.
De vochtige vloerisolatie zou nog volledig
verwijderd kunnen worden en vervangen
voor nieuwe isolatie. Maar herstel is vaak
sneller en tegen lagere kosten mogelijk
dan vervanging. Daarom schakelde het
bouwbedrijf Polygon in om de vloerisolatie

te drogen. Om op bovenstaande manier
te kunnen drogen moest wel eerst de
dekvloer gestort worden. Maar waarom
eerst een vloer storten om vervolgens veel
tijd te besteden aan het boren van gaten in
die nieuwe vloer? Daarom adviseerde onze
specialist John Zirkzee om voor het storten
van de dekvloer alvast buizen te plaatsen
in de isolatielaag.
De vloer werd om de buizen heen gestort,
zodat er daarna snel gestart kon worden
met het drogen van de vloerisolatie. Vanaf
onze ontvochtigingsapparatuur werden
flexibele slangen op de aangebrachte
PVC buizen aangesloten. Vervolgens kon
de isolatielaag snel en grondig gedroogd
worden. Na het drogen van de vloer werden
de gaten in de dekvloer opgevuld, waarna
de siervloer gelegd kon worden.
Door mee te denken met de klant zorgde
onze specialist ervoor dat het bouwbedrijf
toch nog tijdig kon beginnen met het
leggen van de marmeren vloer in het pand.
Er werden er veel tijd en onnodige
kosten bespaard.
Polygon zoekt voor ieder project de beste
oplossing, op maat gemaakt én innovatief.
Zo wordt stagnatie in het bouwproces
voorkomen. Bel of mail Polygon voor
meer informatie via 088 – 500 35 00
of nederland@polygongroup.com.

Aangebrachte buis in vochtige
vloerisolatie, tussen de vloerverwarming in

Polygon deelt kennis
met CDS Verzekeringen
Volmachtbedrijf CDS Verzekeringen organiseert regelmatig kennissessies voor
aangesloten assurantiekantoren. Directeur Jan Gerbers: “Als CDS hechten wij veel
waarde aan goed persoonlijk contact met medewerkers van de bij ons aangesloten
bemiddelaars. Met onze kennissessies combineren wij het nuttige met het aangename”.
Op 8 september jongsleden was het thema van de kennissessie ‘Efficiënt schades
behandelen’. Als onderdeel hiervan bezochten de deelnemers de Polygon vestiging
in Zwolle om meer kennis op te doen over efficiënte en innovatieve mogelijkheden
op het gebied van schadeherstel.
De kennissessie startte met een lunch, gevolgd
door een presentatie over de efficiënte
afhandeling van schademeldingen. Er werden
tips en tools gedeeld en gezamenlijk werd
er ingegaan op een aantal praktijksituaties.
Bijvoorbeeld: is de gevolgschade van
lekkage door slechte voegnaden gedekt of
is roetschade gedekt na het ‘droogkoken’
van een pan als er geen brand is ontstaan?
Bovendien werd besproken hoe je het beste
een gedupeerde op een prettige manier kunt
helpen. Na afloop van dit theoretische deel
van de kennissessie brachten de deelnemers
een bezoek aan Polygon in Zwolle.

Rondleiding en demonstraties

Onze Accountmanager Anton van der Laan
gaf een presentatie waarin hij met behulp
van foto’s liet zien wat voor soort schades
Polygon allemaal tegenkomt. Deze variëren
van een vochtplek als gevolg van een kleine
lekkage tot bedrijfshallen die volledig onder
de roetschade zitten na een brand. Anton
vertelde wat Polygon allemaal kan betekenen
voor de verzekerden van CDS Verzekeringen
en welke innovatieve technieken wij gebruiken
om schade te herstellen.

Als aanvulling op het theoretische deel van
CDS Kennissessie kregen de deelnemers een
rondleiding door de vestiging, daarbij bekeken
we onder andere de droogkamers, de grote
ontvochtigingsruimtes, de reinigingsruimte
en alle aanwezige apparatuur. Ook werden
een aantal demonstraties gegeven. Onze
lekdetectiespecialist Johan van Rossum liet
bijvoorbeeld een aantal technieken zien om
lekkages op te sporen. Daarnaast werd de
werking van CO2 stralen gedemonstreerd,
een techniek die veel wordt gebruik voor
technische reconditionering. De gasten
stelden veel vragen, wat de rondleiding en
demonstraties interactief en daardoor nog
leuker maakte.
Rond 5 uur werd de kennissessie afgesloten
met een hapje en een drankje.
Gerbers: “Het is mooi om te zien hoe enthousiast
we hier worden ontvangen door de mensen van
Polygon. Onze schadebehandelaars ontmoeten
hier de mensen uit het veld die soms letterlijk de
vieze klusjes voor ons opknappen. Voor maximale
service aan onze verzekerden is het belangrijk
dat we kunnen vertrouwen op de kwaliteiten van
onze businesspartners. Daarom werken we graag
samen met Polygon.”
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