
“Huurders 
met vragen over 

onderhouds-
projecten worden 

vaak door mij 
geholpen”

“Fien Wonen 
haalt de 

klimaatdoelen 
van 2050 

naar 2035.”

Begin 2021 zijn wij samen gestart met het project schiliso-
latie 2021. Dit jaar staan er circa 125 woningen van Fien 
Wonen op de planning om geïsoleerd te worden door 
jullie. Hoe gaat dat in zijn werk?
 ‘Voordat we langskomen voor een opname nemen we 
contact op met de bewoner. We bespreken samen wat 
we gaan doen en welke stappen er gezet zullen worden, 
elke woning is anders en dat vraagt om maatwerk. Als we 
de woning compleet in beeld hebben en helder hebben 

hoe lang we daarover gaan doen wordt er een akkoord-
verklaring gemaakt met de huurder. We geven tips over 
het voorbereiden van de woning en vervolgens worden er 
afspraken gemaakt over de uitvoering.’

We staan bij een voorbeeldwoning. Bij deze woning is ook 
het dak geïsoleerd. Kun je mij meenemen in het proces 
als het dak van een huurder geïsoleerd wordt? 
‘De meeste warmte gaat verloren via het dak, warmte stijgt 

op en verdwijnt door het dak. Dat merk je ook in de 
kosten. Onze ploeg komt ’s morgens vroeg langs en con-
troleert of de zolder is zoals afgesproken. De trap wordt 
eventueel afgedekt en de platen worden naar boven 
gebracht. Dan begint de ploeg met het aanbrengen van 
de isolatie. Dat kan een dag tot anderhalve dag duren, 
afhankelijk van hoe groot de zolder is en of er materiaal 
verwijderd moet worden. Is er elektra aanwezig, dan 
komt er de dag voor het isoleren een elektrabedrijf de 
elektra verleggen. Dit proberen we zo kort mogelijk op 
elkaar te plannen.
Het isoleren van de spouwmuur is daarentegen een 
makkelijker proces. Bij een hoekwoning duurt dit een 
halve dag, bij een tussenwoning ongeveer twee uur. Het 
enige wat nodig is, om het isolatiemateriaal aan te bren-
gen, is toegang tot de gevel.’

Er zijn huurders die twijfels hebben over isolatiewerk-
zaamheden. Hoe gaan jullie daarmee om? 
‘Wanneer er geïsoleerd is zal er in de winter en in de zo-

Groen, groener, groenst 
Kim Bassa en Edwin Verspui
Takkenkamp Isolatie en Fien Wonen werken al meerdere jaren samen aan de verduurzaming van 
het woningaanbod van Fien Wonen. Takkenkamp Isolatie verzorgt daarbij de schilisolatie van 
de woning; dakisolatie, spouwmuurisolatie en vloerisolatie. Kim Bassa van Fien Wonen en Edwin 
Verspui van Takkenkamp Isolatie gaan met elkaar in gesprek. 

mer een merkbaar verschil te voelen zijn, het wooncom-
fort zal sterk toenemen. Bij gelijkblijvend energiegebruik 
zal ook de energierekening dalen. In de voorbeeldwo-
ning kan de bewoner zien hoe het eruit komt te zien als 
de werkzaamheden uitgevoerd zijn.

Sommige bewoners hebben de zolder vol staan met 
spullen en dan is het begrijpelijk dat er tegen de ver-
huizing wordt opgezien. Belangrijk is dat de werkzaam-
heden goed uitgevoerd kunnen worden. Daarom zijn 
we bereid om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. 
Als iemand zelf niet in staat is om de voorbereidingen 
te treffen kunnen we helpen bij het leeghalen van de 
zolder. Ook is er eventueel ruimte voor opslag tijdens 
het aanleggen van de vloerisolatie. Een keukentafel 
gesprek met Fien Wonen en/of Takkenkamp Isolatie be-
hoort ook tot de mogelijkheden. We kijken samen naar 
hoe we de werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen 
organiseren, zodat alle partijen tevreden zijn met het 
resultaat.’ 
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