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Geachte heer, mevrouw,

In aansluiting op de Save the Date, die ik u eerder stuurde namens de ambassadeurs van de
Taskforce Wonen en Zorg Drechtsteden, nodig ik u uit om op 15 oktober 2021 deel te
nemen aan het webinar: Waarom wonen en zorg en welzijn hoog op de agenda moeten
staan.

In de bijlage treft u de uitnodiging met nadere gegevens waaronder de link naar het
webinar.
Als u zich heeft aangemeld voor het webinar, dan ontvangt u ook een persoonlijke
uitnodiging op het door u opgegeven e-mailadres.

Bij vragen, neem contact met mij op via de onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,
 
namens de Taskforce Wonen en Zorg Drechtsteden,

Met vriendelijke groet,
 
Arjan van den Oever

Team Ondersteuning Ambassadeurs
Taskforce Wonen en Zorg

M: +31 (0)6 24 38 25 34
E:  arjan.van.den.oever@bmc.nl
W: www.taskforcewonenzorg.nl

Over Taskforce Wonen en Zorg 
De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de
ministeries VWS en BZK en stimuleert en ondersteunt gemeenten,
woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de
woonzorgopgave. De Taskforce werkt met een landelijk dekkend netwerk van
ambassadeurs die het gesprek op lokaal/regionaal niveau aanjagen. Daarnaast
lost de Taskforce hardnekkige problemen op die de aanpak van de opgave in de
weg staan. Lees meer op https://www.taskforcewonenzorg.nl/ of deel ideeën,
vragen, goede voorbeelden en praktische handreikingen in onze LinkedIn groep.
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