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Stichting CLOK: lokaal krachtig ondernemen 
 

 

De ontwikkelingen in het land gaan bijna sneller dan dat de nieuwsbrief bij kan houden. Vers van de 

pers: MKB-deals gesloten! En we herinneren jullie graag aan de enquête van RVO: we horen graag 

jullie input!  
 

 

   

 

 

13 nieuwe MKB-deals voor regionale 

ondersteuning mkb 
Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionaal het midden- en 

klein bedrijf. De in totaal 7,5 miljoen uit het MKB-Actieplan geeft 

gemeenten en provincies meer middelen om te doen wat het mkb 

in hun regio nodig heeft. De tweede lichting MKB-deals gaat vandaag van start en is goed voor 4,5 

miljoen euro. Lees verder: 

 

Lees meer 

   

   

 

 

Webinar 'Toekomstbestendige 

Bedrijventerreinen LIVE' 
Op donderdag 10 december van 15:00 tot 17:15 uur 

organiseren CLOK en Transitiemakers met ondersteuning 

van MKB-Nederland het webinar ‘Toekomstbestendige 

Bedrijventerreinen LIVE’!  

Lees hieronder meer: 

 

Lees meer 
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Terugblik EZ-Live2020 

Op 5 november 2020 organiseerde CLOK voor het eerst EZ-

live 2020, het digitale alternatief van de Dag van EZ. In dit 

artikel blikken we terug op deze bijzondere editie en kijken we 

alvast vooruit naar de toekomst… 

Onder de button meer informatie! 

 

Lees meer 

   

   

 

 

CLOK verbindt: nieuwe vacatures in de 

lokale economie 

Ook deze maand zijn er weer interessante vacatures bij 

gemeentes binnengekomen bij Stichting CLOK.  

Ben je benieuwd of er iets voor jou tussen zit? Lees verder! 

 

Lees meer 

   

   

 

 

CLOK denkt mee: zijn alle budgetten benut? 

Bij veel gemeenten is aan het eind van het jaar nog 

opleidingsbudget of onderzoeksbudget over. 

Dit is niet altijd duidelijk, maar het loont zich wel om dit uit te 

zoeken. En de regel is, als het budget niet op is gaat het terug 

naar de algemene middelen. Dat is dan een gemiste kans! CLOK 

kan meer voor je betekenen dan je op eerste gezicht wellicht zou 

denken. Lees hieronder meer: 

 

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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