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Maandelijkse update met CLOK nieuws
Stichting CLOK denkt mee over initiatieven omtrent corona, ontwikkelt haar producten en durft een
voorzichtige blik te werpen om de toekomst.

Verkiezing Beste Economisch Ambtenaar
2020
Na het succes van voorgaande jaren zal ook dit jaar de verkiezing
“Beste Economisch Ambtenaar 2020” plaatsvinden tijdens de
Nationale Dag van EZ op donderdag 5 november 2020. Er is voor
gekozen om de focus van de verkiezing weer terug te brengen bij
de kern van de Dag van EZ: de medewerkers EZ zélf. Stichting
CLOK vindt dat de medewerkers die zich met Economische Zaken
bezighouden extra aandacht verdienen en doet dat door
opleidingen, kennisuitwisseling en dus ook door deze verkiezing!
Het profiel en juryreglement vind je via onderstaande button.
Lees meer

Inventarisatie creatieve initiatieven omtrent
corona
We leven in een tijd waar corona – en de effecten hiervan – veelal
(negatief) in het nieuws komen. Daarom wil Stichting CLOK juist
de andere kant belichten, het laten zien van de creativiteit en
innovatie die wordt geïnspireerd door deze crisis. De afdeling EZ
die zelf, met en door de ondernemers, door de park- en
centrummanagers nieuwe activiteiten opzet en realiseert. Daarom
hebben wij een inventarisatie gemaakt van deze initiatieven. Met
deze kennis kunnen we elkaar helpen de lokale economie te ondersteunen. Dit overzicht wordt
geregeld geactualiseerd.
Lees meer

Update Economisch Activiteitenplan
Je bent gevraagd om een economisch activiteitenplan op te
stellen of de nota economisch beleid te actualiseren. En uiteraard
wil je dat dit via een interactief proces met ondernemers en
andere belanghebbenden tot stand komt. Bovendien heb je ook
een uitvoeringsprogramma nodig waarin duidelijk naar voren komt
wie wat en wanneer oppakt en ondernemers ook zelf nadrukkelijk
het voortouw nemen. Voor de gemeente zie je vooral een
faciliterende rol weggelegd. Maar hoe pak je zoiets aan? Lees meer in onze vernieuwde folder via
onderstaande button!
Lees meer

Gemeente Breda deelt vragenlijst ter
ondersteuning ondernemers
Binnen de gemeente Breda wordt er hard gewerkt om haar
ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarin is een
korte vragenlijst bijna onmisbaar. Andere gemeentes zijn
ongetwijfeld ook bezig met dit item. Daarom deelt gemeente
Breda, ter inspiratie en om niet wéér het wiel opnieuw uit te
vinden, de vragenlijst die zij gebruikt hebben. Je kan de lijst terugvinden via onderstaande button.
Lees meer
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