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Maandelijkse update met CLOK nieuws en enerverende evenementen 
 

 

Een korte update voor ons netwerk met aankomende evenementen en het laatste nieuws. We 

verwelkomen u graag op een van onze evenementen; de verschillende seminars die gepland 

staan in het voorjaar of kom eens kennismaken op een van de vele regiobijeenkomsten.  

 
Samen werken we aan een sterke en duurzame lokale en regionale 

economie! 
 

 

  

 

 

CLOK op excursie in de Plaspoelpolder 
Op 14 januari is een groep van de leergang op excursie geweest 

in de Plaspoelpolder in Rijswijk. De werklocatie valt onder het 

werkingsgebied van het industrieschap 'Plaspoelpolder' waar de 

gemeenten Den Haag en Rijswijk 50% aandeelhouder van zijn. 

Tijdens de excursie vertelde Jan Brugman, Directeur van het 

Industrieschap, over de rol van de gemeente als partner in het 

ontwikkelen van het gebied en wat voor een 

(grondexploitatie)plannen je hier voor kan maken. Dit wil in de 

praktijk nog wel eens anders uitpakken. Het gehele artikel en 

informatie over de leergang lees je via onderstaande button.  

 

Lees meer 
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Michel Veenma over CLOK 

Michel Veenma, adviseur Economie/Acquisiteur bij gemeente 

Emmen, kent stichting CLOK inmiddels al een decennium lang! 

Als lid van het kernteam is hij onderdeel van de denktank van het 

CLOK-netwerk AMB/EZ. Wellicht heb je al eerder een van zijn 

prikkelende columns voorbij zien komen in Kringen. Deze keer 

schrijft hij over de wijze waarop CLOK heeft bijgedragen aan zijn 

kennisontwikkeling binnen gemeenteland. Michel: "Niet alleen het 

netwerk van collega’s in het hele land is erg nuttig gebleken, maar 

ook de diverse bijeenkomsten hebben mijn kennis binnen 

gemeentelijke economische onderwerpen vergroot." Lees het 

volledige artikel via onderstaande button.  

 

Lees meer 

   

  

 

 

Lingewaard incompany 

CLOK wil graag de ambtenaren van de gemeente Lingewaard en 

de Omgevingsdienst Regio Arnhem hartelijk feliciteren. Zij hebben 

de incompany cursus "De Ondernemende Ambtenaar" succesvol 

afgerond! Gemeente Lingewaard en de Omgevingsdienst Regio 

Arnhem hebben hiermee geïnvesteerd in betere dienstverlening 

richting ondernemers en een sterkere relatie onderling. 

Gefeliciteerd aan de enthousiaste groep cursisten! Kijk op onze 

website voor meer informatie over de cursus en wat deze voor jou 

en jouw gemeente kan betekenen. 

 

Lees meer 

   

  

 

 

Regiobijeenkomsten voorjaar 

Ook dit voorjaar organiseert CLOK samen met de regioteams 

weer de welbekende regiobijeenkomsten.Wanneer je bij een 

gemeente werkt en deelnemer bent van Stichting CLOK kun je 

tweemaal per jaar naar een regiobijeenkomst. De 

regiobijeenkomst is de plek om te netwerken en kennis en ervaring 

te delen met collega’s uit de regio. Mocht je nog geen deelnemer 

zijn ben je altijd welkom om een keer de sfeer te komen proeven 

en te kijken wat het CLOK netwerk jou en jouw gemeente kan 

bieden.  

 

Lees meer 

   

  

Aankomende evenementen 
 

25 
FEB 

   

Regiobijeenkomst Noord-Nederland 

Graag nodigen wij, als regioteam Noord Nederland van CLOK, jullie uit voor de 

voorjaarsbijeenkomst van het kennisnetwerk van collega’s EZ. Lees verder 
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MRT 

   

Masterclass digitale transformatie & circulaire economie 

De twee echte ‘game changers’ van deze tijd voor lokale economieën zijn die van de digitale 

transformatie en de circulaire economie. Lees verder 
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Seminar Positie EZ 

EZ is een vakgebied. Het is de stuwende afdeling achter beleidsvisies als detailhandelsvisie, 

bedrijventerreinenplannen en economische visies. Lees verder 
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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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