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Stichting CLOK: samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. 
 

   

 

 

Verantwoordelijkheidshiaat 

"Niemand en tegelijk iedereen is verantwoordelijk voor het 

continue aanjagen van integrale kwaliteit op bestaande 

bedrijventerreinen: er bestaat een zogenaamd 

VERANTWOORDELIJKHEIDSHIAAT," zegt 

dr. Kjell-Erik Bugge, lector Ontwikkeling Werklocaties.  

Daardoor halen té veel projecten op bedrijventerreinen hun 

doelstellingen niet. Hoe bestaat dit? En wat zijn elementen voor 

de oplossing? Lees meer! 

 

Lees meer 

   

   

 

 

Organiserend Vermogen: wat is dat? 

Versterken van het organiserend vermogen op bedrijventerreinen 

en in winkelcentra. Een mooie doelstelling. Maar wat is dat 

eigenlijk: organiserend vermogen? Wat zijn de elementen? En 

welke vragen hebben we? 

  

CLOK wil een definiëring bereiken, waarmee diegenen geholpen 

zijn die zich de komende jaren bezig houden met dit werkveld. 

Wat verstaan we dan onder Organiserend Vermogen? 

Lees meer en denk mee over de definitie en hoe dit 

georganiseerd kan worden op bedrijventerreinen of andere 

werklocaties.  

 

Lees meer 
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Leergang MEZ/AMB: kennisverbreding op 

jouw vakgebied! 

Op dinsdag 2 maart start de volgende editie van onze Leergang 

Medewerker EZ/Accountmanager Bedrijven. Vanwege corona 

hebben we besloten dat de hele Leergang digitaal wordt 

aangeboden. Investeer met deze leergang niet alleen in jezelf, 

maar daardoor ook in de lokale economie! Een leergang die je helpt jouw kennis en kunde van je 

vakgebied te verbreden en te verdiepen. Meer weten of aanmelden? 

 

Lees meer 

   

   

 

 

Bespaar tijd en meld je aan op het 

Kennisnetwerk Regionale Economie 

Het doel van dit netwerk is om kennisdeling en intervisie tussen 

vakgenoten te bevorderen en eenvoudiger te maken. Over 

versterking van de lokale en regionale economie en 

ondersteuning van het MKB in het bijzonder. Vanuit Stichting 

CLOK breiden wij onze dienstverlening uit met dit digitale netwerk en geven we jou hiermee een extra 

instrument in handen om je te ondersteunen in je werk. Ga naar 

www.kennisnetwerkregionaleeconomie.nl om een account aan te maken en een kijkje te nemen op dit 

nieuwe netwerk. Hier vindt je ook een korte video met uitleg over het kennisnetwerk. 

 

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? Volg ons op LinkedIn of kijk op www.clok.nl 
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