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Netwerk voor centrummanagers, enquête ondernemersfondsen 2020, werklocaties en Kringen.

CLOK start netwerk voor centrummanagers
Meer dan ooit bestaat de behoefte bij centrummanagers om in
contact te komen met vakgenoten om kennis en ervaring uit te
wisselen, te horen over nieuwe ontwikkelingen en hoe collega’s
bepaalde zaken aanpakken. Op veler verzoek realiseert Stichting
CLOK daarom een netwerk voor centrummanagers op het
Kennisnetwerk Regionale Economie, waar de centrummanager
in contact kan komen met collega’s. Op 20 en 21 mei zijn de eerste intervisiebijeenkomsten gepland
over de financiële ruimte voor herstel van centrumgebieden.
CL

Lees meer

Enquête Ondernemersfondsen 2020
Samenwerken geeft ondernemers meer slagkracht om de
economie te versterken. Daarom zijn ondernemersfondsen zo
belangrijk. Zij zijn bedoeld om gezamenlijke initiatieven van
ondernemers in een gebied te organiseren en te financieren.
CLOK heeft eind 2020 een enquête uitgezet om inzicht te krijgen
in het aantal ondernemersfondsen, in welk ondernemersfondsmodellen zijn gebruikt, wie de initiatiefnemers zijn en wat de omvang van de budgetten zijn
waarover de fondsen beschikken. Hier treft u samengevat een aantal uitkomsten uit het onderzoek aan.
Lees meer

Werklocaties: energiemotor van Nederland
In Nederland hebben het bedrijfsleven (VNO-NCW) en de
overheden afgesproken dat we niet meer afhankelijk willen zijn
van fossiele grondstoffen. Om geo-politieke en om milieu redenen.
We gaan naar een circulaire economie: materialen worden
hergebruikt. En we zijn op weg om goed om te kunnen gaan met
het warmer worden van de aarde: klimaatadaptatie.

Lees meer

Kringen: Anticiperen
In de nieuwste Kringen staat het thema anticiperen centraal. In
deze editie belichten we klimaatadaptatie tijdens de
rondetafelconferentie, spreken we de eerste winnaar van de
verkiezing Beste Economisch ambtenaar en maken we ons sterk
voor het openen van winkels en horeca
Lees meer
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Samen met de 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 de website

