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Maandelijkse nieuwsbrief Stichting CLOK
Het najaar is begonnen! Een nieuw seizoen waarin zoeken naar wat wel kan centraal zal staan. Het is
een bijzondere tijd die het aanpassingsvermogen van ons mensen aanspreekt. CLOK wil daarin met
jullie meedenken en meebewegen. We kijken voor Leergangen en Seminars naar het nieuwe jaar
waarin meer potentie zal liggen.

Winterterrassen
De roep van de Horeca om winterterrassen neemt toe. In veel
gemeenten in het land wordt nu gekeken hoe dit mogelijk gemaakt
kan worden. Wat kan binnen de kaders van wet- en regelgeving
en wat kan in tijden van Corona en wat is wenselijk? Kiezen we bij
een winterterras voor een tent of een overkapping? Is het
gebouwde veilig en kan het de weersomstandigheden aan? Hoe
maken we het behaaglijk? Kan het verwarmd worden en hoe dan
(duurzaam)? Kortom: aan welke aanvullende eisen moet het
allemaal voldoen? En voor hoelang mag het winterterras blijven staan? Kwaliteit kost geld en dat moet
wel terugverdiend kunnen worden door de ondernemers. Dan komt ook de vraag van de ruimtelijke
kwaliteit om de hoek kijken: Past het ‘bouwwerk’ wel in de omgeving? Afgelopen maandag vond via
ons nieuwe online Kennisnetwerk Regionale Economie een intervisie-uur plaats over dit onderwerp.
Klik op de button Lees meer.
Lees meer

Update Nationale Dag van EZ 2020
Na lang overleg heeft CLOK besloten om de Dag van
Economische zaken 2020 dit jaar niet fysiek door te laten gaan
i.v.m. de aangescherpte corona-regels. De fysieke Dag van EZ is
verplaatst naar donderdag 3 juni 2021. Zet deze datum alvast in
de agenda! In plaats daarvan zullen we dit jaar op 5 november
2020 vanaf 11:30 uur een EZ-talkshow organiseren die live te
volgen is: EZ-live 2020. Het centrale thema van EZ-live 2020 is

Digitalisering en tijdens deze interactieve talkshow komen interessante sprekers aan bod en wordt de
Beste Economisch Ambtenaar 2020 gekozen. Kijkers kunnen tijdens de show meestemmen op hun
favoriet voor deze prijs! Meer informatie en de uitnodiging met de link naar EZ-live 2020 zullen
binnenkort via de CLOK-kanalen gedeeld worden.

Trends ondernemersfondsen in uw
gemeente?
Ondernemersfondsen zijn een cruciaal onderdeel van een sterke
lokale economie en daarom doen we bij CLOK regelmatig
onderzoek naar dit thema. Sinds 2016 houden we namelijk de
Enquête lokale ondernemersfondsen onder gemeenten en
ondernemersfondsen om landelijke en regionale trends inzichtelijk
te maken. Wilt u ons ook meehelpen? Deelnemers ontvangen het
Trendrapport OF 2020 waarin we de bevindingen van het onderzoek presenteren. Daarnaast verloten
we onder de respondenten een voucher ter waarde van 195 euro voor een seminar naar keuze via de
Stichting CLOK! Het invullen van de enquête duurt ca. 5-10 minuten en uw deelname wordt door ons
bijzonder gewaardeerd! Klik op onderstaande button om de enquête in te vullen.
Lees meer

Stic hting C LOK doet mee aan een ni euw Europees project GEAR@ SME! H et proj ect richt zich op het v ers nell en van de energietransiti e op bedrijventerreinen. Mk b’ers in D uitsl and, Italië, R oem enië en N ederland wor den door het proj ect ondersteund bij het v erduurz amen.
Om di t v oor elk aar te krijgen werkt het pr ojec t m et vi er bel angrijke pijlers : Activ eren , Organiser en, M ogelijk m aken en Integreren.

GEAR@SME: versnellen van
energietransitie op bedrijventerreinen
Stichting CLOK doet mee aan een nieuw Europees project GEAR@SME! Het project richt zich op het
versnellen van de energietransitie op bedrijventerreinen. Mkb’ers in Duitsland, Italië, Roemenië en
Nederland worden door het project ondersteund bij het verduurzamen. Om dit voor elkaar te krijgen
werkt het project met vier belangrijke pijlers: Activeren, Organiseren, Mogelijk maken en Integreren.
Lees meer over dit project via onderstaande button.
Lees meer

CLOK heeft potentie! Kringen 2020 - 3
Velen hebben hem al in handen: ons Magazine Kringen nr. 3.
In deze editie van Kringen staat het thema Potentie centraal.
Ondernemers, Parkmanagers en Overheden zoeken naar
mogelijkheden om energietransitie op bedrijventerreinen te laten
slagen. Bereikbaarheid, mobiliteit, samenwerking, collectieve
aanpak en adviestrajecten op maat zijn de keynotes in dit
nummer. Lees het gehele magazine via onderstaande button.
Lees meer
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