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We kijken terug op een geslaagd 2019 en bouwen in 2020 verder aan de lokale economie 
 

 

Hartelijk dank voor jouw inzet en deelname in 2019.  

Samen zorgen we voor een voortdurende beweging richting een sterke en duurzame lokale economie. 

De samenwerking tussen de ondernemers en gemeenten gaat steeds beter. Er zijn grote stappen 

gezet dit lustrumjaar. We spreken onze waardering uit voor de inzet van de afdelingen Economische 

Zaken van gemeenten, de besturen van ondernemersverenigingen en -fondsen en de besturen van 

park- en centrummanagement. In het netwerk van CLOK merken we dat ook, die positieve 

beweging. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe gemeenten, nieuwe parkmanagers en nieuwe 

ondernemersfondsen aangesloten bij het netwerk van CLOK. Daarnaast heeft de Stichting nieuwe 

bestuursleden, zitten er nieuwe leden in de kwaliteitscommissie, is er een nieuwe brede redactieraad, 

nieuwe leden bij de kernteams, nieuwe leden bij de regioteams én ook nieuwe collega’s bij CLOK. 

CLOK is en blijft er voor jullie. Dat zetten we in 2020 versterkt door met nog meer activiteiten rondom 

actuele thema's. Houd onze communicatie in de gaten en graag tot ziens in 2020!  
 

 

  

 

 

Nieuwe deelnemers 
Wij heten graag de gemeenten die in 2019 deelnemer zijn 

geworden van harte welkom bij het CLOK netwerk: Het Hogeland, 

Noardeast-Fryslan, de Ronde Venen, Enschede, Neder-Betuwe, 

Barendrecht, Albrandswaard, Roosendaal en Oude IJsselstreek. 

Deze gemeenten hebben er voor gekozen om samen met ons te 

werken aan een sterke, duurzame en vitale lokale en regionale 

economie. Wil je ook weten wat het CLOK netwerk voor jou en je 

gemeente kan betekenen? Kijk dan eens op onze website of neem 

contact met ons op via info@clok.nl. En wie weet tot ziens in jouw 

gemeente!  

 

Lees meer 
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Enerverende evenementen en seminars 

Ook in 2019 heeft CLOK weer een aantal enerverende 

evenementen mogen organiseren voor haar doelgroepen. 

Verscheidene seminars, themabijeenkomsten, de Dag van 

Parkmanagement en natuurlijk de Dag van Economische Zaken 

waren allen weer geslaagd. Ook benieuwd welke bijeenkomsten er 

voor 2020 op de agenda staan? Kijk dan op onze website. 

 

Lees meer 

   

  

 

 

Leergangen, cursussen en trainingen 

We kijken in het afgelopen jaar ook terug op meerdere succesvolle 

leergangen en cursussen. Niet alleen die door onszelf in Utrecht 

worden gegeven, maar ook intern bij gemeenten zijn incompany 

cursussen gegeven en succesvol afgerond. Ook het nieuwe jaar 

goed starten? Denk dan eens aan de Leergang MEZ, de cursus 

Ondernemende Ambtenaar of andere incompany cursussen uit 

ons aanbod. Al meer dan 200 collega’s gingen je voor!  

 

Lees meer 

   

  

 

 

Laatste Kringen van 2019 is uit! 

Bij het einde van het jaar hoort ook de laatste editie van Kringen. 

In deze uitgave blikken we terug op de grootste evenementen van 

afgelopen jaar, waaronder de Dag van Parkmanagement en de 

lustrumeditie van de Nationale Dag van Economische Zaken. 

Ook krijgen we een interessante inkijk in hoe mensen zich hebben 

laten beïnvloeden door werkbezoeken, zien we voorbeelden van 

goed overleg tussen afdelingen en hoe ze dit implementeren 

binnen hun vakgebied en overbrengen naar collegae. Daarnaast 

zijn er prikkelende stukken terug te vinden die stof tot 

nadenken geven om in 2020 mee aan de slag te gaan. Kortom 

een enerverend magazine dat kennis samenbrengt, met 

handvaten voor nu en in de toekomst. Lees nu het gehele 

magazine via onderstaande button! 

 

Lees meer 
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Samen met gemeenten en besturen en managers van werklocaties werkt CLOK aan sterke, vitale en 

duurzame lokale economie. Hoe we dat doen? Kijk op www.clok.nl 
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