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CLOK is er voor jullie, ook in 2021. We zetten diverse thema's die leven op de agenda, 
bijvoorbeeld Ondernemersfondsen, Energietransitie, Toekomstbestendige bedrijventerreinen, 
Recreatie & Toerisme. De Regiobijeenkomsten zijn ook in voorbereiding. Houd onze website in 
de gaten voor nieuws en evenementen! 
Voor nu wenst het CLOK Team iedereen fijne feestdagen toe! 

 

   

 

 

Webinar Staat van het MKB 2020 
Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap nodigt u uit voor 

de digitale presentatie van de Staat van het mkb 2020. Op 

woensdag 16 december wordt het jaarbericht ‘Ondernemen is 

vooruitzien’, in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin 

Máxima, aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer van 

Economische Zaken en Klimaat. Lees meer voor de link naar het 

Webinar. 

 

Lees meer 

   

   

 

 

Terugkoppeling RVO enquête informatie-

behoefte verduurzaming 
Stichting CLOK is door de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland gevraagd om onderzoek te doen naar de informatie-

behoefte omtrent verduurzaming en het gebruik van de RVO-

website. Graag bedanken we iedereen die de enquête heeft 

ingevuld! Met de inzichten uit dit onderzoek gaat de RVO aan slag 

met het optimaliseren van de informatievoorziening richting 

parkmanagers, accountmanagers bedrijventerreinen en ondernemersverenigingen. Lees hieronder 

meer.  

 

Lees meer 

   

   

Nieuwsbrief CLOK 
15-december-2020 
 

 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/KLbVC36zrGSlr98TqcTiO?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/yl5nC46AvJSOw9jHBIPDN?domain=m19.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/H3hTC57Bwgf7rpnt2GBEx?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/0vnXC79EykIKBVPCRurpu?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/11A8C08woBC5AgESoxdqs?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/LOdkC6WDxjFv403txbls-?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/iSz6C83Gzlt0yPJTzCbq-?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/2AkcC99JAmIXwNZfZLM5Y?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/mfFTCgpRDPCRzwgc69vjP?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/COTSC28yqECXDZxfnJzA_?domain=content.mailplus.nl


 

 

Samenwerking Nederland Schoon en CLOK 

voor schone bedrijventerreinen 

Recentelijk is Nederland Schoon samen met Stichting CLOK een 

samenwerking aangegaan om te komen tot een aanpak van 

schone bedrijventerreinen. In deze samenwerking ontwikkelen we 

een werkwijze waarbij bedrijventerreinen komen tot een aanpak 

om het bedrijventerrein schoon te maken en te houden. Lees 

hieronder verder! 

 

Lees meer 
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Samen met gemeenten en besturen en managers van werklocaties werkt CLOK aan een sterke, vitale 

en duurzame lokale economie. Hoe we dat doen? Kijk op www.clok.nl 
  

 

https://protect-de.mimecast.com/s/8VbNCk2YjPUjJXLtGo4UK?domain=content.mailplus.nl
mailto:Info@Clok.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/zuP3Cmq10Pt3QP0UM-Daf?domain=clok.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/VFxGCqQgp9I3Mk4UjlIK7?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/OT5uCr2jq6UYBnNt2FG7o?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/GldICvQnxkI5kLBSvAnXR?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/yl5nC46AvJSOw9jHBIPDN?domain=m19.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/zuP3Cmq10Pt3QP0UM-Daf?domain=clok.nl/
https://protect-de.mimecast.com/s/9nQiCjYXgPtXxG6fgbug5?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/wpikClRZkPU8YP9ClIaRE?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/sOtQCnR2mPU2R3yUMphZK?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/tOQlCoZ3nPURyPocBEjPd?domain=content.mailplus.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/lZZVCpZ4oPUWROli5nJUo?domain=content.mailplus.nl

