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

 

  

 

 

Pleidooi openstelling winkels en horeca 

Stichting CLOK stuurde een pleidooi voor openstelling van 

winkels en horeca naar de Minister van Economische Zaken en 

Klimaat, de heer Bas van ’t Wout, en de Staatsecretaris van 

Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Mona Keijzer. 

Met dit pleidooi ondersteunt CLOK de vele oproepen om 

openstelling van winkels en horeca per 3 maart 2021 met in 

achtneming van de opgestelde protocollen en aanpassingen.. 

 

Lees meer 

   

  

 

 

Eerste resultaten Enquête Lokale 

Ondernemersfondsen 2020 

Iedere twee jaar houdt Stichting CLOK de Enquête Lokale 

Ondernemersfondsen om inzicht te kunnen delen in de landelijke 

en regionale trends onder ondernemersfondsen. Zo ook 

afgelopen jaar middels de ELO 2020. De enquête is afgelopen 

jaar 216 keer ingevuld en de belangstelling voor het onderwerp is 

dan ook zeer positief. In dit artikel lichten we alvast kort een paar 

resultaten toe. Klik op Lees meer voor verdere informatie. 

 

Lees meer 

   

  

 

Webinar Veilig digitaal ondernemen 
Samen met Platform31 organiseert CLOK het webinar Veilig 

digitaal ondernemen op het Kennisnetwerk Regionale 

Economie. Wil je met ondernemers het gesprek aangaan over 

cyberweerbaarheid? Dan is dit webinar voor jou! Digitalisering speelt in veel ondernemingen een 

steeds grotere rol. Dat biedt kansen, maar brengt ook nieuwe veiligheidsvraagstukken met zich mee. 

https://content.mailplus.nl/m19/links/stichtingclok/txt281004/pj3fC5Q6aBysEPg
https://m19.mailplus.nl/wpYuBiYxkns6-1004-111355
https://content.mailplus.nl/m19/links/stichtingclok/nct2843663/pj3fC5Q6aBysEPg
https://content.mailplus.nl/m19/links/stichtingclok/nct2843665/pj3fC5Q6aBysEPg
https://content.mailplus.nl/m19/links/stichtingclok/nct2843667/pj3fC5Q6aBysEPg
https://content.mailplus.nl/m19/links/stichtingclok/nct2843664/pj3fC5Q6aBysEPg
https://content.mailplus.nl/m19/links/stichtingclok/nct2843666/pj3fC5Q6aBysEPg
https://content.mailplus.nl/m19/links/stichtingclok/nct2843661/pj3fC5Q6aBysEPg


 

Denk bijvoorbeeld aan hackers, de beruchte phishing-mails en malware. In veel ondernemingen in het 

brede mkb is er nog onvoldoende bewustzijn van deze gevaren, of weet men niet goed waar te 

beginnen. Lees verder voor meer informatie en het programma van dit interessante webinar! Direct 

aanmelden kan direct via de aanmeldpagina 

 

Lees meer 

   

  

 

 

CLOK steunt de Landelijke Opschoon Dag  
Ondernemers gaan op 20 maart de strijd aan voor een 

schone omgeving zonder zwerfafval 

Een goed moment aan het begin van de lente om te laten zien 

dat je een opgeruimde buurt zonder zwerfafval belangrijk vindt. 

Meld een opschoonactie aan op Supportervanschoon.nl, bestel 

gratis opschoonmaterialen en maak op 20 maart een extra 

ommetje waarbij je zwerfafval dat je tegenkomt opruimt. Hou wel 

rekening met de corona-maatregelen uiteraard. De opbrengst? 

Een zichtbaar, schone buurt met betrokken ondernemers. Deel 

na je actie je foto mét #verliefdopjebuurt op socials en inspireer 

zo andere ondernemers in de buurt, vrienden, familie en collega’s 

om ook in actie te komen tegen zwerfafval. 

 

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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