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De kopers konden in 2007 op het nippertje een voormalige DSM-fabriek in Sittard-Geleen van de sloophamer redden. 
Nu produceren de installaties onder de naam Polyscope Polymers grondstoffen voor autofabrikanten, verffabrieken en 
glasbedrijven wereldwijd. Tot twee keer toe werd het bedrijf uitgeroepen tot de Best Managed Company en algemeen 
directeur Patrick Muezers is genomineerd als entrepreneur van het jaar.

Van sloopobject naar 
succesfabriek

Een succesverhaal dus, de ontwik-
keling van Polyscope op Chemelot in 
Sittard-Geleen. Maar het had weinig 
gescheeld of het bedrijf was nooit 
gestart. Patrick Muezers lacht. “Ja, de 
sloper was al begonnen en had vast de 
kabelbomen voor de besturingen door-
gefl ext. Een schadepost van de nodige 
tonnen. Gelukkig lieten de kopers van 
de fabriek zich niet afschrikken. Ze 
geloofden in een nieuwe toekomst voor 
het bedrijf.”
 
Bijzonder
Een gouden greep, zo luidt acht jaar 
verder de conclusie. Polyscope is een 
snelgroeiend bedrijf met ambitieuze 
plannen. Vorig jaar schoot de omzet 
over de veertig miljoen euro en nam 
het bedrijf de vijftigste medewerker 
aan. De komende jaren moet de omzet 
minstens verdubbelen. “We maken 
een bijzonder product waar wereldwijd 

vraag naar is,” legt Patrick Muezers uit. 
“SMA, een harde kunststof die gemak-
kelijk te verwerken is in spuitgietmachi-
nes, vormvast is en hoge temperaturen 
kan verdragen. Geschikt om verschil-
lende auto-onderdelen te maken zoals 
schuifdaken, dashboards en andere 
interieurdelen. We leveren aan auto-
fabrikanten over de hele wereld: de 
VS, Europa en Azië. Ford, Bentley, 
Volkswagen, Ferrari, om er een paar 
te noemen. Verder is SMA geschikt 
voor verpakkingen en behuizingen van 
elektronica.”
 
NedCar
De huidige algemeen directeur be-
landde niet toevallig bij Polyscope. Hij 
werkte voor Johnson Control, groot 
toeleverancier in de automotive en aan 
NedCar. “Polyscope lanceerde haar 
nieuwe polymeren en ook IAC in Born 
werd snel klant van Polyscope. Daarna 

ging het snel. Onze enige concurrent 
stopte ermee en zo hebben we in hoog 
tempo ons klantenbestand kunnen 
uitbreiden.”
Echt spannend ziet SMA er niet uit: 
korrels in verschillende tinten zwart of 
transparant. “Het gaat om de chemi-
sche eigenschappen. Met dit molecuul 
kun je heel veel. We investeren veel tijd 
en geld in innovaties, in nieuwe toepas-
singen voor onze klanten. Zo wordt SMA 
gebruikt in bijvoorbeeld verf, coatings 
en beton. Het zorgt voor een bepaalde 
vloeibaarheid. Nieuw is ook het gebruik 
in printplaten voor mobiele telefoons, 
omdat SMA signalen goed doorlaat. Met 
meer toepassingen kunnen we sneller 
groeien.”
 
Duurzaam
Olie is uiteraard de basis van SMA en 
dus niet erg duurzaam. “Dat is niet 
helemaal waar”, zegt Muezers. “Het 

is bijzonder geschikt als toevoeging 
aan biomateriaal dat er sterker door 
wordt. Daarnaast hebben we het 
platform Claut opgezet waarin we 
samenwerken met bedrijven in de regio 
aan een circulaire economie. Ook aan 
duurzaamheid leveren we dus een 
bijdrage.” Bijna honderd procent van de 
productie van Polyscope wordt afgezet 
in het buitenland. Toch is het bedrijf 
stevig verankerd in Sittard-Geleen. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in 
de voormalige bibliotheek van Geleen, 
op Chemelot is nog ruimte voldoende 
om door te groeien. “We zitten hier 
goed. We hebben een geweldig team 
met ervaren en gespecialiseerde men-
sen. Dat is ook de belangrijkste grond 
voor de awards. En ja, ik heb ook wel 
iets met deze regio. Zo sponsoren we 
de SmokeEaters en de Kiwani’s.

 www.polyscope.eu

Patrick Muezers met één van de producten waarin SMA is verwerkt.


