
 
Van A tot Z betrokken 
Leystromen maakt woningen energiezuiniger. Dit noemen we het verduurzamen van 
woningen. De komende jaren maken we honderden woning energiezuinig. Een hele 
klus! Leystromers Marian Hoogenboom en Caroline Buijs leiden alles in goede banen. 
 
Caroline: “Wij zijn van begin tot eind betrokken. Dat maakt ons werk ook zo leuk. We hebben 
intensief contact met bewoners en komen bij ze thuis. Dat zorgt voor hele leuke gesprekken.” 
“En het is ontzettend interessant om met duurzaamheid bezig te zijn”, vult Marian aan. 
“Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een betere en schonere wereld. Het is mooi om te 
zien dat mensen hierin hun verantwoordelijkheid nemen.” 
 
Maar hoe gaat dat in zijn werk? Marian legt uit: “Wanneer een woning voor verduurzaming in 
aanmerking komt, voeren we altijd een persoonlijk gesprek met de bewoner. Samen met de 
aannemer en een energiedeskundige bekijken we wat de mogelijkheden zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan isolatieglas (HR++), spouwmuurisolatie en dak- en vloerisolatie.” 
 
Lagere energierekening 
“Wij zitten dus dagelijks met bewoners aan tafel”, vertelt Caroline. “Mensen zijn vaak 
enthousiast om hun woning energiezuiniger te maken. Natuurlijk speelt het milieu 
een rol, maar een lagere energierekening en meer wooncomfort zijn ook belangrijk. 
Daarnaast betaalt Leystromen een groot deel van de kosten. Maar het blijft natuurlijk 
een eigen keuze, want bewoners betalen hun deel van de kosten via een maandelijkse 
huurverhoging.” 
 
Persoonlijk advies 
Marian: “De huurverhoging wordt overigens goedgemaakt met een verlaging van 
de energierekening. Alle huurders krijgen van ons een persoonlijk advies, toegespitst 
op hun eigen situatie. We kijken naar het exacte verbruik van gas en elektra en niet 
naar landelijke gemiddelden. Zo weet een bewoner altijd wat hij gaat besparen op 
zijn energierekening.” 
 
Evalueren 
“Tijdens de werkzaamheden in de woning blijven wij betrokken”, vertelt Caroline. “Na 
afloop evalueren we samen met alle betrokkenen hoe het is gegaan. En pas als de 
bewoners tevreden zijn, zijn wij dat ook!” 
 

 


