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Waterstofconvenant, verkiezing Beste Economisch Ambtenaar, WBTR & Nationaal Groeifonds 
 

 

Er zijn weer nieuwe evenementen aangekondigd, bekijk ze hier: Evenementen 
 

 

   

 

 

Wie is de Beste Economisch Ambtenaar? 
De inschrijving voor de verkiezing van de Beste Economisch 

Ambtenaar 2021 is geopend.  

 

Op 4 november 2021 zal tijdens de Nationale dag van 

Economische Zaken weer de Beste Economisch Ambtenaar van 

het jaar worden gekozen. Wie wordt de opvolger van de winnaar 

van 2020, Wiel Verhaegh? Stichting CLOK vindt dat de 

medewerkers die zich met Economische Zaken bezighouden extra aandacht verdienen en doet dat 

door opleidingen, kennisuitwisseling en dus ook door deze verkiezing! 

Ken je een topper die genomineerd zou moeten worden voor “Beste Economisch Ambtenaar 2021”? 

Meld hem of haar dan nu aan! Dat kan door hier onder op lees meer te klikken voor alle informatie en 

het regelement voor de inschrijving. 

 

Lees meer 

   

   

 

Maak bedrijventerreinen duurzaam 
Gezocht: Gemeenten en bedrijventerreinen met ambitie voor 

klimaatadaptatie en vergroening. 

 

De ruim 3000 bedrijventerreinen in Nederland zijn essentieel voor 

de werkgelegenheid. Vele zijn echter niet toekomstbestendig: 

grijze, versteende gebieden met weinig groen en water. 

Bedrijventerreinen kunnen een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker.  

Een brede coalitie van partijen bestaande uit ministers, provincies, onderwijsinstellingen en 

ondernemers bereidt een aanvraag voor bij het Nationaal Groeifonds voor een programma om 

bedrijventerreinen te vergroenen: Werklandschappen van de toekomst; groene, gezonde en 
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klimaatbestendige bedrijventerreinen. 

 

Bedrijventerreinen en gemeenten worden betrokken bij het aan te vragen programma en kunnen zich 

tot 14 juni 2021 hiervoor aanmelden. Voor meer informatie en om je als gemeente en bedrijventerrein 

aan te melden: 

 

Lees meer 

   

   

 

 

Convenant waterstof, provincie Utrecht 
Stichting CLOK ondertekende mede het waterstofconvenant in 

mobiliteit provincie Utrecht, een initiatief van de provincie Utrecht, 

EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven en het KWR Water 

Research Institute. Inmiddels zijn er zo'n 90 ondertekenaars. 

 

Lees meer 

   

   

 

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen 

aan de nieuwe Wet Bestuur en en Toezicht Rechtspersonen 

(WBTR). 

 

Dit wetsvoorstel verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht 

bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hiermee wordt 

aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze vennootschap (vn) en de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) in het Burgerlijk Wetboek. 

 

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 
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