
Vesteda, Vesteda Platform en Atrivé maken samen een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst 
 

 
Het bestuur van het Vesteda Platform en Vesteda met v.l.n.r.: Henny Westerik, Peter Verburg, Jaap Engel, Astrid 
Schluter (Vesteda), Frits de Voer, Fred Lindeman, Alexander Rose, Lex Enklaar, Kees Korver (Vesteda),  
Rémon Olsman en Jo Ploumen. 
 
Goed nieuws! De fusie tussen het Vesteda Platform en het Platform Delta-Lloyd huurders is 
afgerond.  Op 23 maart 2019 gingen beide verenigingen tijdens de algemene ledenvergadering 
met het fusievoorstel akkoord. Inmiddels is ook de fusieakte vastgesteld en heeft het Vesteda 
Platform een vernieuwd bestuursteam waarmee zij volle kracht vooruit kan!  
 
Tijd voor de volgende stap: komen tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het 
Vesteda Platform en Vesteda. Wij gaan daar samen mee aan de slag, onder professionele 
begeleiding van adviesbureau Atrivé.   
 
Waarom een samenwerkingsovereenkomst? Samenwerking tussen Vesteda en het Vesteda 
Platform is noodzakelijk én waardevol, want samen kom je verder. Maar dan is enige houvast wel 
wenselijk. De samenwerkingsovereenkomst biedt ons deze houvast. Daarin staan de afgesproken 
richtlijnen voor houding en gedrag evenals rechten en plichten in het onderlinge overleg tussen de 
verhuurder en het huurdersplatform.  
 
Onze uitdaging: komen tot een bondig en leesbaar document waar Vesteda en het Vesteda 
Platform maar vooral ook de huurdersbelangenverenigingen en huurders zich in kunnen 



herkennen. We zetten geen ellenlang verhaal op papier, maar stellen een heldere richtlijn op – die 
de huurdersbelangenverenigingen ook kunnen gebruiken als uitgangspunt.  
 
Input gevraagd! Om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst waar ook 
huurdersbelangenverenigingen zich in kunnen vinden, hebben we input nodig. We leggen de 
besturen van huurdersbelangenverenigingen een concept samenwerkingsovereenkomst voor om 
gezamenlijk te bespreken. Zo nemen we jullie ideeën tijdig mee. Wij verwachten het eerste 
concept in september klaar te hebben. De uitnodiging hiervoor volgt na de zomer. 
 
Wordt vervolgd dus wij houden u op de hoogte! 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Alexander Rose 
 
Hartelijke groet, 
Het Vesteda Platform en Vesteda.  
 


