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13 november Drenthe
13 november Groningen
14 december Overijssel

Een keer deelnemen aan een Regiotafel? Dat
kan! Mail naar pouwer@zorginnovatieforum.nl
of bel ons op 050 800 3245.
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Het Zorg Innovatie Forum faciliteert Platform
Pouwer

en organiseert o.a. de Regiotafels.

Voor meer informatie kunt u kijken op
www.zorginnovatieforum.nl
www.andersoud2030.nl.

● Platform Pouwer is een gezamenlijk initiatief van partners van het ZIF, voormalig Anders Oud 2030 en Beter Oud ●
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