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Netwerk Toerisme en Recreatie van start 

 

De toerisme sector is enorm in beweging, ook in overheidsland. 

Daarbij draait het allang niet meer om alleen maar meer toerisme, 

omzet en toeristenbelasting. De kwaliteit en de balans zijn daar 

inmiddels aan toegevoegd: het gaat om Waardevol Toerisme. 

 

De zoektocht naar hoe goed invulling te geven aan het begrip “Waardevol Toerisme” is volop bezig. 

Stichting CLOK organiseerde daarom dit voorjaar twee digitale masterclasses Waardevol Toerisme. De 

masterclasses met goede intervisiegesprekken smaakten naar meer. Bovendien is het onderwerp te 

belangrijk om te laten liggen. We willen graag met elkaar en met jou in gesprek blijven en zijn daarom 

een netwerk toerisme en recreatie gestart. Klik op lees meer om te weten te komen wat we gaan doen 

en hoe je mee kunt doen. 

 

Lees meer 

   

  

  

 

Regiobijeenkomsten 2021 

 

Maar liefst 140 medewerkers EZ hebben deelgenomen aan de 

voorjaars regiobijeenkomsten van CLOK. Het waren geanimeerde 

en drukbezochte online sessies. Daar zijn wij heel blij mee. 

 

Volgens de aanwezigen zijn veel zaken tijdens de crisis positief 

veranderd, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in de 

relatie met de lokale ondernemers. Binnen de gemeente blijken 

de lijntjes korter te zijn geworden, wordt er sneller geschakeld, worden zaken sneller geregeld en is de 

flexibiliteit toegenomen. De samenwerking tussen Economische Zaken en Sociale Zaken is in deze 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/z0GkSGS4n67Qbwpvkjbv4L0Sl67NYf0dNghNIw0YRnIFU0npQhukLaYnGKnzy-AAug7pOMsCI7JZUs5n2E_zPg/U4rgJq6d6jcXNCj
https://m19.mailplus.nl/wpYuBiYxkns6-1004-111355
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ULM61IrKgnpc05TUFRh36hv2rMtHI0JCqWc37tTN2P-86EmzRWMnmWN0JwbXDOuFqFgDfTjouzHvb5GGkj9VBg/8sQwvsNLPTAjkif
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/wlLlpX6fXZ-2oVU0HvOmEqQJ0jGbH_uVdvbNveil1ZETBX7_ZRz2oYZ-sw9kWL_z9W46BRgOnQNaISuQaCU75g/mGcRAH29FAwE8VE


 

crisistijd geïntensiveerd en verbeterd. 

 

De verwachting is dat contacten met ondernemers na corona zowel digitaal als fysiek zullen 

plaatsvinden. 

 

Lees meer 

   

  

  

 

 

Welke EZ-topper nomineer jij? 

 

Wie maakt er verbinding tussen gemeente en ondernemers en 

creëert daarmee onderlinge toegevoegde waarde en stimuleert 

het organiserend vermogen? Wie wil jij voordragen voor “Beste 

Economisch Ambtenaar 2021”? 

 

 

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! 

 

De inschrijving loopt tot en met 10 september 2021. De jury, met onder andere Jan van Ginkel, zal half 

september de top drie kandidaten bekend maken. Deze drie kandidaten en hun werkgevers zullen 

extra belicht worden in de publicaties van CLOK. De finaleronde zal worden gehouden op de Dag van 

EZ 2021. 

 

Tip: stuur deze verkiezing ook door naar je teamleider en naar de besturen van 

ondernemersverenigingen. 

 

De Verkiezing is onderdeel van de Dag van EZ op 4 november 2021. 

 

Voor meer informatie, de voorwaarden en vragen klik hier onder op lees meer. 

 

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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