
TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE  
OVERSTAP OP ELEKTRISCH KOKEN

 4 TIPS OM UW BEWONERS ENTHOUSIAST TE MAKEN 

Vaak zien we dat plannen om van het kookgas af te stappen, stuiten op weerstand bij 
bewoners. Men denkt al snel dat elektrisch koken niet lekker smaakt. Of dat het erg duur is. 
Terwijl het soms nodig is dat 70% van uw bewoners instemt met uw verduurzamingsplannen. 
Hoe maakt u bewoners enthousiast? Wij delen onze ervaringen graag met u.

1.  Maak inzichtelijk voor bewoners dat de jaarlijkse kosten voor koken op 
elektriciteit en aardgas ongeveer gelijk zijn. 

  Koken op inductie kost een bewoner ongeveer € 1,- per maand meer aan variabele 
kosten. Daar staat tegenover dat het vastrecht voor gas van ongeveer € 10,- per 
maand vervalt. Bovendien is de verwachting dat de gasprijzen in de nabije toekomst 
gaan stijgen. 

2. Stap af van kookgas op een voor bewoners logisch moment. 
  Een renovatie, nieuwe huurder of de noodzaak om een gasleiding te vervangen vinden 

bewoners een logisch moment om de overstap te maken naar elektrisch koken.  
Ook de overlast blijft dan beperkt. 

3. Ontzorg bewoners bij het maken van een overstap. 
  Maak heldere afspraken met installateurs en zorg dat service en beperking van 

overlast een belangrijk onderdeel van de opdracht is. Des te sneller zijn de 
werkzaamheden gereed. 

4. Organiseer kookworkshops.
  Op die manier kunnen bewoners zelf ervaren hoe het is om hun favoriete gerecht klaar 

te maken op een elektrische kookplaat. Onze ervaring is dat dit veel bewoners over de 
streep trekt. 



2 TIPS OM VOOR U DE OVERSTAP ZO SOEPEL  
MOGELIJK TE MAKEN

Uit onze testcases hebben we geleerd wat werkt voor u als woningcorporatie.  
Hieronder vindt u onze tips voor u. 

1. Betrek ons zo vroeg mogelijk bij uw renovatieplannen.
  Als meer dan 5 woningen tegelijk ‘van het gas afgaan’ betekent dit meestal dat het 

elektriciteitsnet verzwaard moet worden. Deze werkzaamheden hebben een lange 
doorlooptijd. Betrek ons daarom al vroeg bij uw renovatieplannen, zodat wij uw 
plannen niet onnodig vertragen. 

2.  Combineer het afstappen van aardgas met andere (renovatie)werkzaamheden. 
 Zo krijgt u een positieve financiële businesscase. 

MEER WETEN? LEES DE ERVARINGEN

Samenwerking is de sleutel tot succes. Lees over de aanpak die we bedachten samen 
met woningcorporaties Mitros, voor de Utrechtse wijk Overvecht. We vertellen u ook 
graag meer over hoe we samen met gemeente Den Haag en diverse woningcorporaties 
werken aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.Z
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https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/stedin-en-mitros-vinden-oplossing-voor-kookgas-in-overvecht
https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/stedin-en-mitros-vinden-oplossing-voor-kookgas-in-overvecht
https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/ook-den-haag-kiest-voor-aardgasvrij

