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Een groeiend en 
digitaal nieuw jaar
Heel Nederland is weer in de kerstsfeer en 
dat betekent dat we 2019 al bijna kunnen 
inluiden! Ook bij Polygon zijn we in de 
kerstsfeer, op 12 december organiseerden we 
Polygon’s Kerstbomenmarkt. Een gezellige 
middag waarbij klanten een kerstboom 
konden uitzoeken, onder het genot van een 
glaasje gluhwein. Op de pagina hiernaast 
vindt u foto’s en een filmpje van het 
evenement. 

2018 begon voortvarend met een groot 
aantal projecten na stormachtig weer en 
een aantal grootschalige schadeprojecten. 
We herstelden de brandschade op een 
baggerschip en ook bij de Academy van 
Tata Steel werkten we met een groot team 
dag en nacht om een impactvolle schade 
te herstellen. In dit soort grootschalige 
en complexe schades hebben wij ons 
verder gespecialiseerd, waardoor we het 
volledige herstel op ons kunnen nemen. 
De gedupeerde heeft dan steeds maar 
1 aanspreekpunt, wat als efficiënt wordt 
ervaren. 

Klimaatneutraal Gegarandeerd 

2018 was ook het jaar dat Polygon de 
eerste klimaatneutrale reconditioneerder 
in Nederland werd. Zoals onder vele lezers 
van de First & Fast wel bekend werken wij 
al enkele jaren aan een meer duurzame 
bedrijfsvoering. We brachten de CO2-uitstoot 
in kaart en gingen aan de slag met het 
verlagen van die uitstoot. De resterende 
uitstoot is nu gecompenseerd door te 
investeren in een duurzaam project voor 
waterkrachtenergie in India. We blijven 
continu werken aan het verder verlagen van 
onze uitstoot en houden u op de hoogte van 
de nieuwe, duurzame ontwikkelingen.

Internet of Things

In 2019 richten we ons op digitalisering en 
Internet of Things (IoT). We werken aan 
diverse oplossingen die onze werkprocessen 
zullen ondersteunen, waardoor we meer focus 
kunnen leggen op onze vaardigheden en core 

business. Daarnaast krijgen we eenvoudiger 
beschikking over projectinformatie, wat meer 
en sneller inzicht oplevert. Deze informatie 
zal ook eenvoudiger uit te wisselen zijn met 
opdrachtgevers en gedupeerden, waardoor 
onze klanten nog sneller en makkelijker 
inzicht krijgen in het schadeherstelproces. 
Zo blijven we een moderne en interessante 
zakenpartner en werkgever, met aandacht 
voor nieuwe mogelijkheden om onze klanten 
steeds een goede dienstverlening te bieden.

Klanttevredenheid en groei

Dit jaar zagen wij de klanttevredenheid 
stijgen. Uit ons klanttevredenheidsonderzoek 
komt naar voren dat de net promotor score 
(nps) nu 20 is ten opzichte van 17 begin dit 
jaar. Het gemiddelde cijfer voor algehele 
tevredenheid steeg naar een 7.7, waar we 
vanzelfsprekend heel trots op zijn. Het is een 
mooie beloning voor onze inspanningen! 

Ook het aantal Polygon medewerkers 
steeg in 2018. Voor diverse servicelines 
en vestigingen werd het team versterkt. 
Samen werken wij aan het blijven verbeteren 
van onze dienstverlening. Daarom worden 
bijvoorbeeld alle reacties van klanten 
geregistreerd en opgevolgd. Op basis van 
alle feedback analyseren wij onze processen 
om u nog beter van dienst te kunnen zijn! 
Daarmee gaan wij door op de ingeslagen weg 
van verdere professionalisering en groei, ook 
in 2019.

Tot ziens in 2019

Tot slot wil ik u bedanken voor uw vertrouwen 
in Polygon en voor de goede samenwerking 
het afgelopen jaar. Ook in 2019 staan we 
graag voor u klaar om schade te herstellen, 
klimaatoplossingen te leveren en lekkages 
op te sporen. Ik wens u, ook namens al 
mijn collega’s, fijne feestdagen en een 
voorspoedig nieuw jaar toe!

Marlies van der Meulen 
Algemeen Directeur Polygon Nederland

https://www.polygongroup.com/nl-NL/case-studies/case-study-theorieles-tijdens-herstel-brandschade/


Polygon’s Kerstbomenmarkt
Op woensdag 12 december organiseerden we Polygon’s 
Kerstbomenmarkt. Een gezellige middag bij verschillende 
kerstboomkwekerijen, waar onze gasten een mooie kerstboom 
konden uitzoeken. De locaties zagen er feestelijk uit in gezellige 

kerstsferen en er werd heerlijke erwtensoep, gluhwein en warme 
chocomelk geserveerd. Wij hebben genoten van deze middag 
en kregen ook van de gasten erg leuke reacties. Al met al een 
geslaagde middag!

https://youtu.be/jfyQ_bDk9cw


In de vooravond van 7 augustus 2018 breekt brand 
uit in één van de luchtbehandelingskasten op het dak 
van het bedrijfspand, waarin KAEFER en Bilfinger 
ROB zijn gehuisvest. Het vuur verspreidt zich in 
rap tempo, waardoor niet alleen de dakbedekking, 
maar ook de luchtbehandelingskast aan de 
andere zijde van het dak vlam vat. De brandweer 
is snel ter plaatse en zet man en macht in om de 
vlammen te blussen. Iets na acht uur wordt het sein 
brandmeester gegeven. “Na de eerste schrik ben je 
vooral blij dat er tijdens de brand geen personeel 
aanwezig was. Maar de ravage was logischerwijze 
enorm”, kijkt Vincent Boschitsch, Junior 
Projectmanager bij KAEFER Nederland B.V., terug 
op de bewuste zomerdag. 

Die genoemde ravage treffen ook de medewerkers 
van de afdeling Facilitaire Dienst van Polygon aan 
als ze de dag na de brand aan de slag gaan in het 

De kracht van een breed en op 
elkaar aansluitend dienstenpakket

Polygon verzorgt totaalproject in Terneuzen

gedeelte van het pand waarin het bedrijf  Bilfinger 
ROB is gehuisvest. Niet veel later worden zij ook 
ingeschakeld om schoon- en droogwerkzaamheden 
bij KAEFER te verrichten én is Polygon 
uiteindelijk ook verantwoordelijk voor de tijdelijke 
klimaatbeheersing bij beide bedrijven. “Voor het 
herstel van de brand- en waterschade was bij ons 
in eerste instantie een ander bedrijf aan het werk, 
maar we hadden uiteindelijk meer vertrouwen in een 
samenwerking met Polygon. Enerzijds omdat hun 
regiokantoor hier in de buurt ligt, waardoor ze sneller 
ter plaatse zijn. Anderzijds zagen we ook dat ze bij 
onze buren voortvarend aan de slag gingen en snel 
schakelden bij problemen”, aldus Vincent Boschitsch, 
namens KAEFER betrokken bij het proces rondom 
het algehele herstel van het bedrijfspand. KAEFER 
geldt als specialist op het gebied van steigerbouw, 
isolatie en asbestverwijdering in de (petro)chemische 
industrie en civiele bouw. 



Wegpompen blus- en regenwater

En dus groeit het aantal medewerkers van Polygon, waarmee 
Steven Thilleman, teamleider facilitaire dienst, richting het 
Maintenance Value Park aan de rand van Terneuzen rijdt. “Het dak 
van het gebouw dat drie verdiepingen telt, was zwaar beschadigd, 
waardoor veel bluswater binnen is gekomen. Ook hadden we, 
na een zeer droge zomer, net in die periode te kampen met 
flinke regenval, dat eveneens zijn weg in de twee bedrijfspanden 
vond. De eerste zorg voor ons team was om het water weg te 
pompen, plafondplaten te verwijderen en onder meer meubels 
te verplaatsen. Omdat het dak tot op de dag van vandaag (12 
december, red) niet is gemaakt, zijn wij nog veel aan het werk in de 
twee panden om na regenval het water weg te pompen. Wij willen 
immers niet dat de medewerkers van beide bedrijven natte voeten 
krijgen als ze in het gebouw verblijven”, aldus Steven Thilleman. 

Tijdelijke klimaatoplossing per verdieping 

Zoals gezegd stoppen de werkzaamheden niet bij het reguliere 
herstel van de brand -en waterschade. Op verzoek van de contra-
expert maakt de ervaren Eddy van Oers, Regiomanager Temporary 
Climate Solutions bij Polygon, een offerte voor de tijdelijke 
klimaatbeheersing in beide bedrijfspanden. “Het feit dat wij met ons 

team van specialisten een compleet systeem aan kunnen leggen, 
dat maanden meekan, maakte mede dat wij als Polygon werden 
ingeschakeld voor deze klus”, geeft Eddy van Oers aan. Hij vult 
aan: “De externe luchtbehandelingskasten langs de gevel zijn per 
verdieping aangesloten op de mechanische ventilatie, waardoor 
iedere verdieping is verzekerd van een eigen toevoer van gekoelde 
en verwarmde lucht – dit totdat het vaste systeem is vervangen.”

Meedenken en afspraken nakomen

“Dit project is een mooi voorbeeld waartoe wij als Polygon in staat 
zijn. Door onze werkzaamheden goed en kundig uit te voeren, snel 
te handelen en ons hoge serviceniveau, komen we allereerst in beeld 
voor een nieuwe klus. Ons brede dienstenpakket dat feilloos op 
elkaar aansluit en de aanwezige kennis en kunde leidt vervolgens tot 
het verzorgen van een totaalproject, waarbij het ontzorgen van de 
opdrachtgevers centraal staat”, omschrijft Eddy van Oers de gang van 
zaken. Daar het definitieve herstel van het bedrijfspand nog steeds op 
zich laat wachten, is Vincent Boschitsch namens KAEFER maar wat blij 
met de tijdelijke werkzaamheden van Polygon. “In tijden van tegenslag 
is het fijn om samen te werken met een bedrijf dat je vooruit wil 
helpen. Ze denken mee, communiceren duidelijk én komen afspraken 
na. Daarnaast kunnen ze intern natuurlijk snel schakelen tussen de 
verschillende afdelingen en leveren ze kwaliteit. Al vanaf het begin 
toont Polygon zich een prettige partij om mee samen te werken.”



In de herfst en wintermaanden worden onze specialisten 
veel ingezet om te drogen en vooral ook te verwarmen. Onze 
Tijdelijke Klimaatoplossingen helpen de invloed van het koude en 
vochtige weer te minimaliseren. Bijvoorbeeld in de bouw, zodat 
er gewoon volgens planning kan worden doorgewerkt. Maar ook 
in productiehallen en evenementen. Met behulp van drogers, 
heaters en ventilatoren zorgen we voor de juiste temperatuur en 
luchtvochtigheid. Hoe die apparatuur werkt? Dat leggen we graag 
uit met behulp van een aantal tekeningen.

Ontvochtigers
Koeldroger

De koeldroger werkt via het condensatieprincipe. De te ontvochtigen 
lucht komt binnen door een ventilator via een filter. Na dit filter 
wordt de lucht over een verdamper geblazen en wordt beneden het 
dauwpunt afgekoeld. Het vocht zal nu uit deze lucht op de koude 
platen (verdamper) condenseren. De gecondenseerde druppels 
worden opgevangen in een opvangbak. De lucht, die over de koude 
verdamper is geblazen wordt weer opgewarmd door deze over een 
warme condensor te blazen. Deze extra warmteopname resulteert in 
een temperatuursverhoging van +/- 5°C t.o.v. de aangezogen lucht. 

Een groot nadeel van dit principe is dat bij lage temperaturen de 
onttrekking van vocht uit de omgevingslucht drastisch afneemt. 
In koude periodes adviseren wij een sorptiedroger te gebruiken, 
aangezien deze temperatuur onafhankelijk blijft werken.

Sorptiedroging

De te ontvochtigen lucht stroomt door een langzaam draaiend 
ontvochtigingswiel (met een honingraat structuur) waar het zijn 
vocht afstaat. Als deze lucht het ontvochtigingswiel verlaat is het 
zeer droog en 15 tot 20 °C warmer. Om een verzadiging van het 
ontvochtigingswiel tegen te gaan wordt een verwarmde luchtstroom, 
die in tegengestelde richting door een afgeschermd deel van het wiel 
gaat, gebruikt om het vocht er weer uit te halen en af te voeren als 
waterdamp of als condensatiewater. Dit maakt het sorptie principe 
een continu proces, zonder capaciteitsverlies. De sorptiedroger werkt 
effectief en snel, gebruikt weinig energie en is onderhoudsvrij.
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Heaters
Indirecte gas- en olie gestookte heaters

Indirect gestookte heaters zorgen voor een schone en drogere 
warme lucht dan direct gestookte heaters. Daarom maakt 
Polygon enkel gebruik van indirect gestookte heaters. Een indirect 
gestookte heater zorgt ervoor dat de verbrandingsgassen volledig 
worden gescheiden van de verkregen warme lucht. Er wordt 
voor het verkrijgen van warme lucht gebruik gemaakt van een 
warmtewisselaar die door de verbranding wordt opgewarmd. 
De te verwarmen lucht stroomt nu gescheiden van deze 
verbrandingslucht over de warmtewisselaar en buitenzijde van 
de verbrandingsketel. De verbrandingsgassen worden via een 
afvoerkanaal (rookgasafvoer) direct naar buiten geleid.

 Directe warmte met 
100% rendement

 Grote luchtworp

Schone brander door buitenluchtaanzuiging. 
Ventilator voor optimale verbrandingslucht.

 100% Schone en 
droge warmte

 Tank voor 10-16 
branduren

Werkingsprincipe direct VS indirect gestookt

Indirect gestookte heaters zijn breder inzetbaar dan direct 
gestookte heaters omdat ze geen vocht produceren, geen 
afvoergassen laten vrijkomen en in een ruimte kunnen worden 
geplaatst waar slechts beperkte ventilatie mogelijk is.

Warmwater gestookte heaters

Dit is een kostenefficiënte en milieuvriendelijke oplossing. Er 
wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming of het centrale 
verwarmingssysteem in combinatie met een warmtewisselaar. Een 
warmtewisselaar zorgt voor warmteoverdracht van warm water naar 
warme lucht. Hierdoor ontstaat een apart verwarmingssysteem 
en wordt de continuïteit van de stadsverwarming of het centrale 
verwarmingssysteem gewaarborgd. De belangrijkste voordelen van 
deze oplossing zijn:

 Kostenbesparend: 40% minder energiekosten
 Milieuvriendelijk: 25% reductie van de CO2-uitstoot

Electro heaters

De zekerste, snelste en handigste manier van verwarmen is de 
Polygon electro heater. Alles wat nodig is, is een stopcontact. 
De verwarmde lucht is droog en schoon. Geen bijkomende zorg 
voor brandstoffen en dus ideaal voor langdurig, probleemloos 
verwarmen zonder dat er toezicht nodig is.

Infrarood heaters

Een infrarood heater is een “werkplek” verwarming die is gebaseerd 
op stralingswarmte. De elektrische infrarood heater geeft een zeer 
schone stralingswarmte zonder gevaren.

Klimaatneutraal gegarandeerd
Sinds september 2018 is Polygon de eerste klimaat neutrale reconditioneerder in Nederland. We zijn niet zomaar 
klimaatneutraal, maar Klimaatneutraal Gegarandeerd. Dit betekent dat we voldoen aan de vereisten van het 
keurmerk. Alle genomen stappen om klimaatneutraal te worden zijn geverifieerd door Climate Neutral Group.

De eerste stap werd eind 2015 genomen, door een samenwerking met het Klimaatplein  te starten en sindsdien 
volgen wij ook de richtlijnen van Stichting Duurzaam herstel. In 2016 namen we deel aan de Climate makeover, 
dit heeft ons goede inzichten en handvatten gegeven om een reductie van onze CO2-uitstoot te bewerkstelligen. 
Er werd een actieplan gemaakt en gestart met het nemen van CO2-reductie maatregelen. De volgende stap was 
het compenseren van de overgebleven CO2-uitstoot.

Deze stap is genomen in samenwerking met de Climate Neutral Group. We investeren in een duurzaam 
klimaatproject. Als specialist in herstel na waterschade hebben we gekozen voor een watergerelateerd 
project, namelijk een waterkrachtcentrale in India. De waterkrachtcentrale zorgt ervoor dat er minder fossiele 
brandstoffen nodig zijn voor de opwekking van energie, dit leidt tot verlaging van de CO2-uitstoot.

Bekijk de video op 
Youtube voor meer 
informatie over 
Klimaatneutraal 
Gegarandeerd!

Dankzij de grote diversiteit aan drogings- en 
verwarmingsapparatuur kunnen wij altijd de juiste oplossing 
bieden voor uw situatie. Of dat nou een bouwproject, evenement 
of productiehal is, onze specialisten  helpen u graag met de juiste 
oplossing. Bel 088 – 500 35 00 voor een afspraak.

https://www.youtube.com/watch?v=L4vprRoczj0&feature=youtu.be
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