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Jarenlang hebben we via het magazine 
First & Fast gecommuniceerd over onze 
werkzaamheden. Een mooi blad, dat we 
met plezier hebben gemaakt. Onder meer 
gezien de digitalisering hebben we echter 
besloten om te stoppen met het aanbieden 
van een papieren versie van het tijdschrift 
en over te stappen naar een digitaal 
magazine. We blijven onze informatie dus 
met u delen, alleen op een andere manier. 
Met kortere artikelen, voorzien van enkele 
foto’s en wellicht ook filmpjes, denken wij 
dat we onze doelgroep nog beter kunnen 
bereiken en dat onze boodschap nog beter 
gecommuniceerd kan worden.

Ik zit nu bijna een jaar op de stoel van 
Algemeen Directeur en in die periode  
is er het een en ander veranderd in deze 
prachtige organisatie. Zo hebben we, want 
we doen het samen, ervoor gezorgd dat  
de juiste mensen op de juiste plek zitten 
en dat zo onze organisatiestructuur goed 
op orde is. De vele nieuwe medewerkers 
hebben voor nog meer positieve energie 
binnen het bedrijf gezorgd en dat stralen 
we ook uit. Richting onze klanten, maar  
ook naar elkaar.   

De grote betrokkenheid en de passie 
waarmee mijn collega’s aan het werk zijn, 
hebben mij zeer positief verrast. Pro-actief 
handelen, verantwoordelijkheid nemen, 
24/7 beschikbaar zijn, elkaar helpen, 
ondersteunen en elkaar op de hoogte 
houden als er een grote calamiteit is. We 
zien het elke dag en dat is fantastisch om 
te constateren. Die medewerkers maken 
samen het verschil, zij zijn de sleutel tot het 
succes van Polygon en de ambassadeurs 
van onze organisatie. De punten die ik 

benoemde maken ook echt onderdeel uit 
van de bedrijfscultuur. Hier heerst sterk het 
gevoel dat je niet moet werken, maar mag 
werken. Dat kan alleen maar als je passie 
voor je werk hebt. Maar dat kan alleen als 
ook het thuisfront je daarin steunt. Dat 
punt mogen we zeker niet onderschatten 
en vergeten.

Uiteraard is elk project en elke opdracht 
voor Polygon belangrijk. Toch waren er in 
2015 enkele schades die meer in het oog 
sprongen dan anderen. Zo hebben we 
het verderop in deze uitgave benoemde 
Project Lievensberg mogen doen. Maar ook 
de grote waterschade bij het VU Medisch 
Centrum in Amsterdam was een belangrijk 
project. Samen met schoonmaakbedrijf 
Asito, dat onze business partner is, hebben 
we dit project tot een goed einde gebracht. 
2015 was ook het jaar waarin we een 
aanbesteding hebben gewonnen bij het 
Ministerie van Defensie. Hierdoor zijn we 
de komende vier jaar verantwoordelijk  
voor het preventief onderhouden van  
de aanwezige drogeluchtsystemen. Want 
tijdelijke vocht- en klimaatbeheersing is 
ook een tak van sport waar we actief in 
zijn. Daarnaast hebben we in de zomer 
een zeer grote schade door een goede 
samenwerking tot een goed einde weten 
te brengen. Deze schade viel middenin 
in de zomervakantie, waardoor er minder 
personeel beschikbaar was. Daar het een 
schade in Limburg nabij de Duitse grens 
betrof, hebben we  samengewerkt met 
collega’s van Polygon Duitsland. Door deze 
slagkracht konden we de benodigde 250 
mensen per 24 uur plaatsen en hebben 
onze werkzaamheden gezorgd voor een 
goed eindresultaat. 

De positieve flow van 2015 nemen 
we mee naar 2016. Een jaar waarin we 
ons aansluiten bij de pilot van Stichting 
Duurzaam Repareren, een stichting die 
zich naast de automotive branche ook 
gaat richten op de reconditioneringsmarkt. 
Vanuit de gedachte dat Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen erg belangrijk 
voor ons is, willen we graag het keurmerk 
van deze stichting behalen. Daarnaast ligt 
in 2016 de focus op onze verschillende 
specialismen. Dus niet alleen op brand- 
en waterschade, maar ook lekdetectie, 
tijdelijke klimaatoplossingen en technische 
reconditionering. Belangrijke takken binnen 
ons bedrijf waar we erg goed in zijn en 
nog beter in willen worden. Vandaar dat 
we door het faciliteren van trainingen 
voor onze vakmensen het kwaliteitsniveau 
naar een nog hoger plan willen trekken. 
Daarnaast gaan we in 2016 met onze 
kernwaarden aan de slag. De integriteit, 
de excellente dienstverlening en het 
inlevingsvermogen van onze medewerkers 
zijn zeer belangrijk voor onze organisatie. 
We zitten dus zeker niet stil. Samen nog 
beter worden, dat is het doel.

Marlies van der Meulen 
Algemeen Directeur Polygon

In een positieve  
flow naar 2016!



...hebben wij circa  

2300  
projecten  
op het gebied van schadeherstel uitgevoerd

Van onze ondervraagde 
klanten geeft circa 

aan tevreden  
of zeer  

tevreden  
te zijn

... is de  
nieuwe 
WEBSITE  
gelanceerd, we zijn erg trots op het resultaat! 

...hebben we een nieuwe  
branding geïntroduceerd,  
de eerste bedrijfswagens  
met nieuwe branding rijden  
al door Nederland.
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...zijn circa  

6100  
lekdetectie  

onderzoeken 
uitgevoerd

In  
2015... 

nieuwe  
vestigingen 
geopend 95%



Megaklus na grote  
brand in ziekenhuis.
Op 12 november 2014 brak in de loop  
van de ochtend brand uit in de nieuwbouw 
en de daaronder gelegen afdeling 
Spoedeisende Hulp van het Lievensberg 
Ziekenhuis te Bergen op Zoom. Polygon-
medewerker Johan van Schalkwijk woont 
in de buurt van het thans Bravis Ziekenhuis 
hetende complex. Hij kreeg op de 
genoemde ochtend een melding dat  
er een grote brand was en zorgde daarom 
dat hij snel ter plaatse was. “Dan is het 
even chaos. Voor ons is het dan zaak om  
de chaos te verminderen en duidelijkheid 
te verschaffen.”

De situatie was snel duidelijk; een grote 
brand tussen de bestaande bouw van het 
ziekenhuis waar onder meer de eerste 
hulp en huisartsenposten gelegen zijn en 
de bijna klaar zijnde nieuwbouw van drie 
etages. “Samen met collega Eddy van 
Oers, die eveneens snel aanwezig was, heb 
ik het gehele project opgestart. Ik loop al 
een jaar of twintig mee in de brand- en 
roetwereld, dus uit ervaring weet ik welke 
zaken snel dienen te gebeuren in een 
dergelijke situatie. Hierbij moet je denken 
aan de bereddering van de afdeling en 
de aanwezige apparatuur en aan het 
toegankelijk maken van de verschillende 
ruimtes. Door te zorgen dat het bluswater 
wordt afgevoerd en door ontvochtigers  
te plaatsen voorkom je dat corrosie  
kan ontstaan.” 

Druk

Het was tevens van groot belang 
dat afdelingen als de Eerste Hulp, de 
huisartsenpost en de apotheek zo snel 
mogelijk weer konden draaien. Edwin 
Ketelaars, teamleider bij dit project: 
“Vandaar dat we de eerste avond en 
nacht met zo’n 18 mensen keihard hebben 
gewerkt om deze ruimtes, waar veel 
roetschade was, te reinigen. Ook zijn er 
voorzieningen getroffen om de aanwezige 
brandgeur te reduceren en eveneens 
om deze geur zich niet verder te laten 
verspreiden. Feit dat de afdelingen zo 
snel mogelijk weer open moesten voor 
patiënten en medewerkers zorgde wel voor 
wat druk, maar in een dergelijke situatie 
moet je gewoon keihard doorwerken. Een 
uitdaging inderdaad, maar het  
is ons gelukt.” 

Uitdaging

De dag na de brand verschijnen 
verzekeraars en schade-experts ten 
tonele. “Polygon is toen gevraagd om de 
benodigde werkzaamheden op papier te 
zetten en een kostenoverzicht in te dienen. 
Maar door de vele wandjes, plafonds en 
hoekjes was de schade zo complex, dat het 
ondoenlijk was om een raming te maken. 
Gelukkig zagen de experts dit ook in en 
achteraf is gebleken dat de keuze om geen 
offerte te maken de juiste keuze was, want 
er kwam steeds meer aan het licht”, geeft 
Ben Stukart aan. Hij werd, nadat Polygon 
de opdracht kreeg om de complete 
reiniging op zich te nemen, aangewezen 
als projectleider. “Uiteraard blijft het een 
uitdaging en vergt het veel energie en 
organisatievermogen om de zaken in de 
goede banen te leiden”, aldus Stukart. Hij 
vervolgt: “Aan welke werkzaamheden moet 
je dan denken? Onder meer het aansturen 
van de mensen ter plaatse, het regelen van 
de benodigde materialen, het bijhouden 
en verantwoorden van de gewerkte 
uren, het voeren van werkbesprekingen 
met de overige partijen. Vertrouwen en 
duidelijkheid zijn dan belangrijke zaken. 
Hoe duidelijker je bent, hoe minder vragen 
je krijgt. Zo liet ik elke dag de lijst met 
gewerkte uren van onze mensen aftekenen 
door de opdrachtgever. Zo kom je nooit 
voor verrassingen te staan en loop je niet 
tegen vervelende discussies aan.” 

Duidelijkheid

Johan van Schalkwijk vult aan: “Zeker 
in het begin is duidelijkheid en eerlijke 
voorlichting erg belangrijk. Je doet 
geen valse beloftes. Wat niet gaat, gaat 
niet. Als wij ergens instappen, heeft de 
opdrachtgever de garantie dat wij onze 
woorden waarmaken. Dat we dit project 
van a tot z hebben mogen uitvoeren is 
iets waar we als Polygon trots op zijn. 
Uiteindelijk hebben we de drie lagen van de 
nieuwbouw waar de brand heeft gewoed 
of waar roetschade was, in samenwerking 
met de aannemer Bergh Bouw, volledig 
gestript, gereinigd en weer opgebouwd. 
En daar het hier een ziekenhuis betreft 
hebben onze medewerkers echt minutieus 
gewerkt om er zeker van te zijn dat echt alle 
sporen waren verdwenen. Een extern lab 
heeft uiteindelijk per verdieping monsters 
afgenomen en deze gecontroleerd 
op sporen van roet.” Teamleider Edwin 
Ketelaars desgevraagd over de resultaten: 
“Alle sporen waren verdwenen, dus we 
hebben met z’n allen prima gewerkt. 
Iedereen was zeer positief en we 
hebben van diverse betrokken partijen 
complimenten mogen ontvangen.” 

Goede contacten

Tot slot benadrukt Ben Stukart nog dat 
deze opdracht, naast de positieve reacties, 
nog meer voordelen heeft opgeleverd. 
“Dit zijn projecten waarin je je als bedrijf 
kunt onderscheiden. Er zijn zo veel 
verschillende partijen aan het werk, dat je 
naam, als je goed functioneert natuurlijk, 
in de toekomst zeker vaak gaat vallen. Zo 
heeft dit project al geresulteerd in een 
samenwerkingsverband met een specialist 
in installatiewerkzaamheden en heeft de 
aannemer bij dit project, Bergh Bouw, ons 
al meerdere malen ingeschakeld.”

Vakmanschap, hard werken en 
ervaring leidt tot positief resultaat



De nieuwbouw van het Bravis Ziekenhuis is ontworpen door Beijersbergen BV. 
Als directeur van het bedrijf dat gespecialiseerd is in onder meer ontwerp en 
bouwmanagement had Bert Beijersbergen veel contact met de medewerkers 
van Polygon. Hij blijkt zeer te spreken over de samenwerking. “Voor dit project 
had ik nog niet eerder gewerkt met Polygon. Het contact is ontstaan als gevolg 
van een bliksemactie na de brand toen er werd gekeken welke bedrijven in 
staat zijn om dit snel op te pakken en daarmee ons van dienst te kunnen zijn. 
Polygon was één van de namen die toen genoemd werden en vanaf het eerste 
moment ben ik werkelijk onder de indruk van de kennis en het vakmanschap, 
maar zeker ook van de daadkracht van het bedrijf. Na een dergelijke brand 
is iedereen natuurlijk even van slag en  moet er heel veel gebeuren. Door 
de ongekende organisatiegraad van Polygon stonden er vrijwel direct veel 
vakbekwame mensen klaar om duidelijkheid te scheppen en om aan de slag 
te gaan. Dat er in Nederland nog bedrijven bestaan die zo te werk gaan en zo 
snel weten te handelen, verbaast mij tot op de dag van vandaag. De contacten 
met de mensen van Polygon verliepen vriendelijk en direct. Een man een man, 
een woord een woord. We konden op elkaar aan en het vertrouwen was groot. 
De belangen waren zeer duidelijk, het ziekenhuis moest immers door kunnen 
draaien. Dan is het zeer prettig als je weet dat hetgeen afgesproken en gezegd 
wordt, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Nogmaals, ik ben zeer te spreken 
over de indrukwekkende samenwerking met Polygon.”

“Indrukwekkende  
samenwerking”



Vanwege een gaslekkage in een woonhuis 
zaten de bewoners al twee maanden 
zonder warm water en verwarming  
en konden ze hun gasfornuis niet 
gebruiken om hun maaltijden te bereiden. 
Een vervelende situatie die voor veel 
overlast zorgde. De afdeling lekdetectie 
van Polygon werd ingeschakeld om 
onderzoek uit de voeren naar een lekkage 
in de gasleiding. Want naast waterlekkage 
is Polygon ook specialist in het opsporen 
en verhelpen van gaslekkage. 

Op last van het energiebedrijf was de 
gaskraan afgesloten, nadat het bedrijf een 
drukdaling had geconstateerd. De daling 
van liefst 7,2 mbar in drie minuten tijd was 
niet toelaatbaar en de veiligheid van de 
bewoners kon niet worden gegarandeerd. 
Ook werd de gasleiding naar de keuken 
afgekoppeld om dat gedeelte uit te kunnen 
sluiten van lekkage. Een vervelende periode 
zonder gas, en dus ook warmte, volgde 
voor de bewoners.

De oplossing

De specialist van Polygon voerde een 
gasdrukmeting uit en stelde een drukdaling 
vast in het leidingtraject dat naar de  
CV ketel toeloopt. Alle knelkoppelingen 
werden ingespoten met zogenaamde 
‘gaslekzoeker’, een soort zeepsop. 
Op die manier kan worden vastgesteld 

waar een lekkage zit, omdat er een zeepbel 
ontstaat op de plek van de lekkage. In dit 
geval bleek de lekkage te zitten bij een 
knie-knelkoppeling. Deze koppeling werd 
meteen vervangen.

De gasleiding naar keuken werd daarna 
afzonderlijk afgeperst en daar werd geen 
drukdaling waargenomen. In overleg met 
de bewoners werd de gasleiding naar  
de keuken dan ook weer aangesloten  
op de gasmeter. 

Vervolgens zijn alle zichtbare 
knelkoppelingen nogmaals goed 
gecontroleerd en aangedraaid. Ook werd 
een extra drukmeting uitgevoerd onder 
hoge druk (100 mbar) met gesloten 
gaskranen. Toen er daarbij ook geen 
drukdaling meer werd waargenomen kon 
de hoofdgaskraan weer opengezet worden 
en werd de hele gasleiding ontlucht. 
Uiteindelijk werd een laatste drukmeting 
met normale druk (30 mbar) uitgevoerd 
terwijl de toestelkranen openstonden  
en is er geen drukdaling waargenomen.  
De CV installatie en het fornuis werden,  
na twee maanden, weer in bedrijf gesteld.  
De specialist van Polygon zorgde ervoor 
dat de bewoners na 2 maanden weer  
warm water hadden en normaal konden 
koken op hun gasfornuis. Een zeer  
gewenst eindresultaat!

Na 2 maanden weer warm 
water dankzij Polygon

De leiding naar keuken werd afgekoppeld

Bij deze knelkoppeling is de lekkage vastgesteld

Naar aanleiding van de samenwerking tussen Asito en Polygon rondom de waterschade 
op 8 september jongsleden bij het VU Medisch Centrum zijn de bedrijven genomineerd 
voor de Best Practice Award 2015 van Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- 
en glazenwassersbranche. Naast Asito en Polygon zijn er nog drie andere partijen 
genomineerd. Al deze organisaties hebben samen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag 
Schoonmaak- en Glazenwassersbranche succesvol in de praktijk gebracht. Met als doel een 
duurzame verankering op hoog niveau van professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen 
in de branche, samengevat als: ‘verantwoordelijk marktgedrag’. De uitreiking van de Best 
Practice Award 2015 vindt plaats in de ochtend van donderdag 14 januari in de Paradezaal 
bij de Brabanthallen. Uiteraard hopen we dat Asito samen met Polygon deze prijs in 
ontvangst mag nemen.

Nominatie Best Practice Award 2015 voor  
Asito in samenwerking met Polygon 



Arjan van der Worp 
Arjan is sinds september Projectleider voor onze vestiging in Oldenzaal.

“Ik pas bij Polygon omdat wij een gezamenlijk doel nastreven, namelijk zorgen voor een optimale dienstverlening waarin 
de klant centraal staat en het leveren van kwaliteit door resultaatgericht werken. Mijn uitdaging binnen het bedrijf is het 
versterken van de lokale marktpositie van Polygon Oldenzaal. Ondernemen is mijn passie!”

Mijn toevoeging aan Polygon

“We gaan voor de optimalisatie van de dienstverlening en het verhogen van de klanttevredenheid door resultaatgericht 
werken. Ook richten we ons op de ontwikkeling en de doorgroeimogelijkheden van de medewerkers. Dit doen we door 
individuele coaching en begeleiding.”

Remco van Soest 
Remco is sinds juli Projectleider bij Polygon in Rotterdam. 

“Ik pas bij Polygon omdat ik samen met zeer gedreven en leuke collega’s klanten van dienst kan zijn. Dat spreekt mij erg aan 
in deze branche en in deze functie. Samen keihard werken om problemen op te lossen: daar gaan en staan we voor. Maar ook 
het feit dat geen enkele dag hetzelfde is, past bij mij. Je weet immers nooit wat de dag gaat brengen. Mijn uitdaging binnen 
Polygon is het bijdragen aan de verbetering van de diensten. Polygon heeft de ambitie om te groeien in de markt en het is 
mooi om hier onderdeel van uit te mogen maken. In Rotterdam liggen veel kansen en deze wil ik graag aangrijpen  
om de ambities van zowel Polygon als mijzelf waar te kunnen maken.”

Mijn toevoeging aan Polygon

“Met mijn ervaring in de schoonmaakbranche, waar hospitality een belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces is, denk ik mijn 
steentje bij te kunnen dragen. Ook kan ik mij onderscheiden door snel te reageren en te organiseren. Het leveren van de juiste 
kwaliteit is voor mij belangrijk, maar eigenlijk nog liever net dat beetje meer weten te bieden aan de klant. Daarmee ga ik het 
verschil maken.”

Willie Verlijsdonk
Op 1 juli startte Willie als Projectleider bij Polygon in Heteren.

“Ik pas bij Polygon omdat ik geniet van de altijd wisselende locaties en werkzaamheden. Je weet nooit waar je morgen bent  
en wat je daar tegenkomt. Mijn uitdaging binnen het bedrijf is om Heteren als een goedlopende vestiging op de kaart te zetten 
waarmee wij ook in die regio een aanvulling zijn in de markt van calamiteiten.”

Mijn toevoeging aan Polygon

“Met mijn brede ervaring in de schoonmaakbranche lever ik een belangrijke bijdrage. Van brand en roet, vloeronderhoud tot  
en met het specialistisch reinigen.”

Anton van der Laan
Sinds september is Anton werkzaam bij Polygon in de functie van Accountmanager.

“Ik pas bij Polygon omdat ik met mijn brede netwerk in staat ben om partijen bij elkaar te brengen. Voorafgaand aan mijn 
dienstverband bij Polygon heb ik zeventien jaar in de verzekeringsbranche gewerkt. Door mijn ervaring spreek ik de taal van 
de branche. Alles draait om goede communicatie, excellente dienstverlening en optimale processen. De korte lijntjes zijn 
daarbij van essentieel belang. Het blijft immers mensenwerk! Verzekeraars, volmachten en assurantietussenpersonen hebben 
te maken met zeer kritische en veeleisende klanten. Polygon kan en wil daarop inspelen door iedere dag weer de beste 
dienstverlening te bieden. We zijn trots op onze kernwaarden: Integriteit, excellente dienstverlening en inlevingsvermogen. 
Het is voor mij belangrijk om deze waarden te benadrukken en na te leven.”

Mijn toevoeging aan Polygon

“Mijn uitdaging is om onze relaties nog  meer op de hoogte te brengen van onze brede dienstverlening. Dit doe ik met veel 
enthousiasme. Met datzelfde enthousiasme ga ik natuurlijk ook op zoek naar nieuwe opdrachtgevers. Nuchter nadenken, 
doortastend handelen en een coöperatieve insteek zijn overige kenmerken.”

Bas Brands
Bas is 1 september gestart bij Polygon als Projectleider voor de afdeling Tijdelijke Klimaatoplossingen. Hij werkt in de regio 
Alphen aan den Rijn.

“Ik pas bij Polygon omdat zaken als verwarmen, droging en servicegericht werken helemaal mijn ding zijn. Daarnaast  
is Polygon voor mij een topbedrijf vanwege de afwisseling van het werk en de diverse commerciële activiteiten.  
Mijn uitdaging is de specifieke productkennis en de diverse toepassingen onder de knie te krijgen. Alle mogelijke  
informatie sla ik op om zo snel en efficiënt mogelijk te werk te kunnen gaan.”

Mijn toevoeging aan Polygon

“Ik ben commercieel ingericht en schroom niet om onze diensten aan de man te brengen. Met veel plezier en fijne collega’s  
die de tijd nemen om mij wegwijs te maken binnen het bedrijf hoop ik u op korte termijn te mogen ontmoeten.”

Maak kennis met onze nieuwe collega’s



Herstel na waterschade 
Reinigen, drogen en  
schimmel- en geurbestrijding

Herstel na brandschade 
Verwijderen rook- en  
roetdeeltjes, ultrasoon  
reinigen en corrosiestop

 Tijdelijke klimaatoplossingen 
Drogen, koelen, verwarmen  
en ventileren

Lekkage opsporen 
Lekdetectie en  
reconstructie zonder onnodig 
hak- en breekwerk
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 Polygon Nederland

Polygon Nederland 
J. Keplerweg 4 
2408 AC Alphen aan den Rijn

Tel: 088 – 500 35 00 
nederland@polygongroup.com 
www.polygongroup.com/nl 
Alarmnummer: 0800 – 68 68 377

Vestigingen
Alphen aan den Rijn 
J. Keplerweg 4

Amsterdam  
Gyroscoopweg 114

Barneveld  
Energieweg 34

Groningen  
Narvikweg 14

Halsteren  
Canadaweg 32 B

Heerenveen  
Businesspark Friesland West 37a

Heteren  
Hooiland 1

 
Leeuwarden  
Ceresweg 40

Maastricht  
Karveelweg 19

Oldenzaal  
Marconistraat 35

Rotterdam  
Abel Tasmanstraat 73

Terneuzen  
Octrooiweg 1

Veldhoven  
Kleine Dreef 59

Zwolle  
Marconistraat 4a

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


