
Het Platform Amvest Huurders is een landelijk overkoepelend orgaan dat de belangen behartigt van 
Amvest-huurders in het algemeen en van alle Amvest huurdersverenigingen en bewonerscommissies - de 
leden - in het bijzonder. Iedere geformaliseerde Amvest huurderverenging is automatisch lid. Het Platform 
is samengesteld uit bestuursleden van de aangesloten verenigingen. Wat het Platform zoal doet en 
wellicht voor u als Amvest huurder kan betekenen, leest u in deze folder.

Overleg tussen Platform en Amvest
Het Platform overlegt één of twee maal per jaar met Amvest – de eigenaar van uw woning – over zaken die 
alle huurders aangaan. Het gaat dan vooral om beleidsmatige, portfoliobrede zaken. Thema’s als het landelijke 
huurprijsbeleid, investeringen, planmatig onderhoud en het mutatiebeleid staan als vaste onderwerpen op 
de agenda. Daarnaast komen vraagstukken als klanttevredenheidsmetingen, public relations en verbetering 
van de dienstverlening aan de huurders aan de orde. In een enkel geval worden bijzondere onderwerpen op 
woongebouwniveau besproken, met name wanneer het de onderbouwing van beleid en het functioneren van de 
beheerders van de woningen betreft. Het Platform en Amvest stellen de agenda in overleg op.

Input uit beide richtingen
Bent u als Amvest huurder lid van een huurdersvereniging, dan kunt u via uw vereniging uw mening over  
‘het wonen’  kenbaar maken. Uw huurdersvereniging maakt de meningen van alle leden vervolgens kenbaar 
aan het Platform Amvest Huurders. Tijdens de waardevolle overleggen tussen het Platform en Amvest worden 
deze meningen vervolgens in kaart gebracht. Via deze weg wordt uw mening gehoord en meegenomen in de 
overwegingen!
Andersom kan Amvest via het Platform de huurdersverenigingen informeren over bijvoorbeeld het beleid of 
regelgeving. De vereniging deelt deze informatie vervolgens weer met haar leden. U bent als lid dan ook altijd op de 
hoogte van wat er speelt.
De bijeenkomsten tussen het Platform en Amvest leiden tot nieuwe inzichten en ideeën waarmee Amvest haar 
huurders uiteindelijk nog beter van dienst kan zijn. 
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Specifiek voor huurdersverenigingen 
Jaarlijks organiseert het Platform een landelijke ledenvergadering en een themamiddag waarin een onderwerp over 
huren of wonen wordt gepresenteerd. Zo nu en dan levert Amvest op verzoek van het Platform een bijdrage tijdens 
deze bijeenkomsten. Bijvoorbeeld in de vorm van een toelichting op beleidsmatige zaken. Iedere aangesloten 
huurdersvereniging  is welkom op deze bijeenkomsten. Bent u lid van een van deze verenigingen? Dan bent u ook 
van harte welkom!

Bent u bewoner van een (nieuw) complex en wilt u een huurdersvereniging oprichten? Dan kunt u zowel bij het 
Platform bestuur als bij uw vastgoedmanager terecht voor hulp en ondersteuning. Een stappenplan, een financiële 
bijdrage en advisering zijn voorbeelden van ondersteuningsmogelijkheden. Zie ook onze folder ‘Meer woonplezier 
begint bij een goede huurdersvereniging’. 
Om alle aangesloten huurdersverenigingen te informeren en op de hoogte te houden informeert het  Platform  u 
middels verschillende kanalen, zowel schriftelijk als digitaal. 

Wilt u meer weten over het Platform Amvest Huurders? Dan kunt u kijken op www.platformamvesthuurders.nl .

Wat doet het Platform nog meer?
•	 Ondersteunt aangesloten huurdersverenigingen daar waar nodig
•	 Adviseert bij oprichting van een huurdersvereniging 
•	 Adviseert bij eventuele problemen
•	 Informeert over plannen van Amvest, overheden en landelijke organisaties
•	 Geeft gelegenheid tot het aankaarten van specifieke, complexgebonden 

aangelegenheden bij Amvest
•	 Staat altijd open voor suggesties en inbreng vanuit de leden
•	 Stimuleert de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen en wonen met zorg- 

en gemaksdiensten
•	 Neemt deel aan overleggen met andere platformen binnen de ‘Gezamenlijke 

Particuliere Huurders Platforms’ (GPHP) om kennis, kunde en ervaringen uit te wisselen

Missie Platform Amvest Huurders
Het Platform streeft naar verhoging van het woongenot voor haar leden. Wat wil zeggen: 
energiezuinig, comfortabel en gezond wonen in leefbare en veilige wijken tegen 
betaalbare huren.


