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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 informatiebehoefte verduurzaming
Stichting CLOK is door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland gevraagd om onderzoek te doen naar de informatiebehoefte omtrent verduurzaming en het gebruik van de RVOwebsite. 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

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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