STOWA werkt aan nieuwe strategienota (2019-2023)
Waar gaat STOWA zich de komende jaren op richten, en op welke manier? De
antwoorden op die vragen vormen het hart van de nieuwe strategienota van
STOWA. ‘Daar denken we binnen STOWA goed over na. Maar we hechten ook aan
de inbreng van ‘klanten’ en kennisproducenten. Met hen gaan we de komende
tijd nadrukkelijk in gesprek,’ aldus STOWA-directeur Joost Buntsma.
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