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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 ondertekent Convenant 

Verduurzaming Bedrijventerreinen 
CLOK heeft samen met bijna 30 andere partijen het Convenant 

Verduurzaming Bedrijventerreinen getekend en ondersteunt 

daarmee een collectieve aanpak van de energietransitie waarin 

bedrijven zelf het voortouw nemen. Zij deden dit voorafgaand aan 

het EZK-evenement: Partners in Energie-uitdagingen in 

Barneveld. Het Convenant werd in ontvangst genomen door 

vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die het initiatief van harte 

ondersteunen. Het gehele convenant kun je via onderstaande button lezen. Benieuwd naar onze 

aanpak? Neem dan contact op via info@clok.nl 

 

Lees meer 
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Mini-symposium MKB-deals ‘Hoe deal jij 

voor een sterker mkb?’ 

Wat doe jij in jouw gemeente of regio om het mkb te versterken? 

Wat werkt wel en wat werkt niet? Ben je benieuwd hoe anderen 

dat doen en wil je op goede ideeën komen? Op 2 april 

organiseert het ministerie van EZK samen met o.a. CLOK en 

Platform31 een mini-symposium over dit onderwerp waar ook 

volop aandacht wordt besteed aan de rol die de accountmanager 

EZ daarin speelt. Noteer de datum alvast in je agenda! 

 

Lees meer 

   

  

 

 

 

CLOK partner BedrijvenInvesteringsZone 

CLOK, BedrijvenInvesteringsZone.biz en Geldstromen door de 

Wijk zijn een partnerschap aangegaan om samen te bouwen aan 

een sterke, vitale en duurzame lokale economie. Waar 

BedrijvenInvesteringsZone.BIZ zich met zijn website vooral toelegt 

op ontsluiting van voor BIZ-zen relevante informatie, vult CLOK dit 

aan met de praktische kant en het bredere perspectief van de 

lokale economie. Geldstromen door die Wijk staat voor meer 

rendement uit lokale geldstromen en lokaal vermogen. 

 

Lees meer 

   

  

 

 

 

Hoe ga je om met tijdelijke huur bij 

ondernemersfondsen? 

Stichting CLOK krijgt als Kenniscentrum voor 

Ondernemersfondsen regelmatig vragen uit de praktijk. We 

zoeken in zulke gevallen graag mee naar oplossingen, waarbij we 

ook ons uitgebreide netwerk in kunnen zetten op zoek naar 

antwoorden. Graag nemen we je mee in een vraag die we onlangs 

hebben gekregen. Veel gemeenten hebben te maken met 

leegstand in het centrum en trachten met tijdelijke 

huurconstructies reuring in te creëren in het centra. Wat is de 

invloed van een BIZ of ondernemersfonds hierop? En hoe gaat het 

met de verdeling over de bijdrage aan het fonds? 

Klik op de "lees meer" button om het antwoord te lezen.  

 

Lees meer 

   

  

 

Aankomende evenementen 
 

 

19 
MRT 

   

Regiobijeenkomst Zuid-Holland 

Op 19 maart zijn we welkom bij Stichting Green Businessclub Rotterdam-Alexander dat in 

2018 is opgericht om bedrijven, (semi-)overheden en kennisinstellingen te verenigen in de 

opgave het gebied te verduurzamen en te verlevendigen. Lees verder  
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Regiobijeenkomst Rivierenland 
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Op dinsdagmiddag 24 maart zijn we te gast bij Hitachi Data Systems in de 

Bommelerwaard. Regio Riviereland is een nieuwe regio binnen het netwerk van CLOK met 

een focus op casuïstiek specifiek voor de regio. Lees verder 
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Regiobijeenkomst Oost-Nederland 

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 .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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