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Wanted: staatssecretaris werklocaties, in gesprek met Nicole de Laender en CLOK weert ongure types. 
  

   

 

 

Bedrijventerrein Aalsvoort, Lochem 
Stichting CLOK begeleidt het traject op Aalsvoort en heeft 
ervaring met meerdere soortgelijke trajecten. Om de 
samenwerking te bekrachtigen is een 
samenwerkingsovereenkomst getekend door een aantal 
ondernemers, doel is het collectief verbeteren van het 
bedrijventerrein, waaraan iedereen een bijdrage levert. 

Om die samenwerking tot een succes te maken, is het van belang te achterhalen wat er leeft op 
Aalsvoort en waar de ondernemers energie van krijgen. Naar aanleiding van een enquête wordt in 
kaart gebracht met welke onderwerpen gewerkt gaat worden. 
De Stentor schreef er een smaakmakend artikel over: Ongure types en onvindbare bedrijven: 
Ondernemers op Lochems industrieterrein pakken problemen aan 
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Wanted: Staatssecretaris Werklocaties  
Het is zeer belangrijk dat er een staatssecretaris Werklocaties 
komt, onder de minister van Economische Zaken en Klimaat. Een 
staatssecretaris die de komende jaren prioriteit geeft 
aan het Toekomstbestendig maken van Werklocaties, met een 
directoraat werklocaties op het Ministerie van EZK.  
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Creëren van een duurzame verbinding 
tussen mens en werk 
CLOK raakte in een inspirerend gesprek met Nicole de Laender. 
Zij helpt mensen die vastzitten in hun huidige baan of een nog 
geen vaste baan hebben. Ook helpt zij organisaties die talent 
zoeken. Bedrijven die openstaande vacatures hebben en 
begrijpen dat een werknemer meer toegevoegde waarde kan 

bieden dan de functie die hij uitvoert. Een werknemer helpt namelijk ook bij het vervullen van de missie 
die zij hebben als organisatie. Nicole de Laender van De Netwerkers vertelt in haar blog meer hierover. 
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Save the dates 2021 
CLOK nodigt iedereen van harte uit voor verschillende  
activiteiten. In de nabije toekomst nog online, verder in het jaar 
weer fysiek op locatie! 
 
De volgende activiteiten staan gepland, houdt de website in de 
gaten voor nog meer nieuwe activiteiten. 

 Regiobijeenkomsten - Acht regio’s delen in de online voorjaarsbijeenkomst ervaringen uit het 
werkveld met elkaar 

 Masterclass Waardevol Toerisme – Krijg meer inzicht in actuele landelijke thema’s en 
ontwikkelingen en wat dit betekent voor jouw gemeente 

 Masterclass Digitale Transformatie & Circulaire Economie - Dompel je onder in de waterval 
van kennis van Jan van Ginkel! 

 De Dag van Economische Zaken 2021 op 4 november 2021 – Ontmoet je collega’s uit heel 
het land! 
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Stichting CLOK 
Bezoekadres: Amerikalaan 199 
3526 VD Utrecht 
 
E:  Info@clok.nl 
W: www.clok.nl 
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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 onze website. 
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