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Digitalisering, Verkiezing Beste EZ Ambtenaar 2020 en meer! 

 

Op de valreep van oktober delen we interessante onderwerpen die aansluiten bij jullie 

werk: Digitalisering als thema van de digitale Dag van EZ, Organiserend Vermogen 

bedrijventerreinen, en natuurlijk de Verkiezing Beste EZ Ambtenaar 2020! 
 

 

   

 

 

5 november: EZ-live 2020  
Op 5 november 2020 om 11:30 uur presenteert Stichting CLOK 

voor het eerst EZ-live 2020, het digitale alternatief voor de Dag 

van EZ. Tijdens de live te volgen talkshow zullen gastsprekers Jan 

van Ginkel (concerndirecteur Provincie Zuid-Holland), Joost de 

Koning (strategisch adviseur gemeente Hilversum) en Joost 

Reimert (projectleider MKB Digital Workspace) samen met host 

Fabienne de Vries het hebben over thema’s als digitalisering, de 

virtuele stad, smart city platforms en digitale MKB-werkplaatsen. 

Daarnaast zullen genomineerden Loes Franken-Leenaars, Michel Veenma en Wiel Verhaegh strijden 

om de titel van Beste Economisch Ambtenaar 2020!  

 

Kijk je ook live mee op 5 november om 11:30 uur? Klik hieronder om naar onze website te gaan, hier 

vind je ook de link naar EZ-live 2020! 

 

Lees meer 

   

   

 

Provincie Gelderland steunt 

Centrummanagement met Leergang 
Centrummanagers werken in een uitdagende omgeving. De 

coronacrisis versterkt en versnelt trends die al langere tijd impact 

hebben op Gelderse centra en maakt het herstel en het behoud 

van de vitaliteit van de binnensteden en dorpskernen nog 

urgenter. Opgaven in het centrumgebied veranderen niet alleen 

onder invloed van Covid. Ook andere ontwikkelingen zoals digitalisering, energietransitie, circulaire 
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economie zijn bepalende trends. Daarvoor biedt de provincie Gelderland aan Centrummanagers een 

leergang aan.  

 

Lees meer 

   

   

 

 

Gemeente Medemblik zoekt ondernemende 

Adviseur Economie 
Lever jij als ondernemende en innovatieve Adviseur Economie 

een bijdrage aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat? 

Als Adviseur Economie ben jij de verbindende schakel tussen 

ondernemers en de gemeente. Het versterken van een 

aantrekkelijk ondernemersklimaat is een belangrijk speerpunt van 

de gemeente Medemblik. Ben jij die pragmatische strateeg en 

netwerker die out of the box denkt?  Dan is de gemeente 

Medemblik op zoek naar jou! 

 

Lees meer 

   

   

 

 

Organiserend vermogen om ondernemers te 

ondersteunen 
Bedrijventerreinen liggen in de periferie; ruimtelijk gezien en in het 

beleid. We signaleren dat bij thema’s als duurzaamheid, 

energietransitie en circulariteit. Toch is er op het gebied van 

verduurzaming wel een kentering zichtbaar in het enthousiasme 

waarmee gemeenten en ondernemers dat op meerdere plekken in 

het land aanpakken. Het vraagt vooral organiserend vermogen en een actieve overheidshouding. Lees 

het hele artikel van ROm via de onderstaande knop. 

 

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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