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Hét bulletin voor Parkmanagers, Centrummanagers en Medewerkers Economische Zaken 
 

 

Het belang van ondernemers op de politieke agenda, Leergang 

MEZ/AMB najaarseditie, Dag van EZ en Verkiezing Beste EZ-er 2021 
 

 

  

 

 

Ondernemersklimaat in verkiezingsprogram 
Als je ondernemers in de gemeenteraad wilt hebben, of later in 

het college, dan dient er nu actie ondernomen te worden. 

Informeer als bestuur bij je mede-ondernemers of ze interesse 

hebben in een plaats op de politieke lijsten. Dat vergt nu 

misschien wat inspanning, maar het zal na maart 2022 uw 

bestuurswerk aanmerkelijk verlichten wanneer er personen in de 

gemeenteraad zitten die ondernemers begrijpen, die weten hoe 

het is een bedrijf te hebben, die de ambities van de ondernemers 

kunnen vertalen in een gemeentelijk beleid gericht op een excellent ondernemersklimaat vanuit een 

breed welvaartsdenken. Lees meer! 

 

Lees meer 

   

  

 

 

Samenwerken doe je samen! 
Het doel van de Nationale Dag van EZ van CLOK: De 

deelnemers inspireren, motiveren, prikkelen en aan het denken 

zetten over relevante thema's op het gebied van lokale economie. 

Deze editie staat de samenwerking tussen overheid en 

ondernemers centraal en gaan we in op de rol die jij hierin kunt 

pakken. Al je collega's uit het hele land weer zien en spreken, 

presentaties, keynotes van interessante sprekers! In de ochtend 

en middag is er ruimte voor interactieve deelsessies. We roepen vooral ook de besturen van 

Ondernemersverenigingen en hun ondernemers op om hun nominatie voor de Beste Economisch 

Ambtenaar bij ons in te dienen! Kijk op onze website! 

 

Lees meer 

   

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/6XRZDDO-jsbTuw2Lp5CePaIZWtZnK3ew4Ma_T5exezEj2NssbBPwKUOevFGQNJe9R0XtRUn155OZvv6anBc25w/66D3En2mDvPreRZ
https://m19.mailplus.nl/wpYuBiYxkns6-1004-111355
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/U_MPmvg5wHOqXBvGe5c7DYd6IbYLRLYQQLAIguD1As58yjaKsc4yvZC9hCZwaCW8bZ8WbesenWxBIkr98C2ivA/JCZRPmCuY97dDPs
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/vUgEa4M_-4t8dffMpogng6Wg88EbDxBm7b2pn-6LqFxYJoCOS8PRwZUqsDdMAE9mSubYgprYG_IwkiPLpGEpwg/YwTbsqHg5VhV9I2
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/elXP5S75HQ2AJRR7GunnKqr2x58iRHJl8W5VXNKH5_UfWPDNRf-Zk9nFKk7tcVC1LiTFoQxU55h65Aer-a5dnA/y5aSihsskihvgZd
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/4mBAlSRFcVSE2JrCyTdyjYSOkyqLDNUwDtc2nvGqs7gYUV5H4ulFNO-NOXPJPPxrwnvdvZCtpkBd9BwBe2Hl-A/tZGFLkYEsQYNC6T
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Wc96FP1hHYSuSAwhd557eNB8NLFKUzDbQB94e979SSYiyHJdBxfP9KqJF5iTg1_ztn86LleA1LILKYG4vF5gig/YnZwLfyIyHS7Ccz
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/mTqSahHmUEvbdrlyYBSnL2sb9K10tF9Fss3CKNWeb7AydKsvZYrHjwZthxWkWDeh4dQeSonkk8E7mFzP8reU6A/XGhUv9DjI8zRb5P
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/wC2sY0HJsDYyKAn5gEu5H9k376soAyyoOuVgPdJ6KT4pO5K-22v6nPVF2PbGrSaCJ9C25DDAUlI_j1SGBkIbiA/fkEC9mtuf9IU9ux


  

 

 

Intervisie voor thuisblijvers: Organiserend 

vermogen en Energietransitie 

Voor iedereen die niet op vakantie gaat in het hoogseizoen 

organiseert het Kennisnetwerk Regionale Economie een tweetal 

thuisblijvers sessies! De sessies zijn in de vorm van intervisie aan 

de hand van een casus. Op 4 augustus 16:00 - 17:00 

Organiserend Vermogen: 'Hoe zet ik een stap verder?' 

Aanmelden: https://lnkd.in/e8sSwdM  Op 18 augustus 16:00 - 17:00 Energietransitie: 'Hoe betrek ik 

ondernemers bij de energietransitie?' Aanmelden: https://lnkd.in/eTHqmSx 

 

Lees meer 

   

  

 

 

Leergang MEZ/AMB editie najaar 2021 

Zoek jij als Beleidsadviseur of Accountmanager bedrijven extra 

kennis, instrumenten en vaardigheden om je werk met nog meer 

plezier en succes te doen? Dan is de CLOK Academie jouw 

partner! De Leergang medewerker EZ / accountmanager 

bedrijven reikt tips en tools aan om je functie zo goed mogelijk in 

te vullen en te ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Met de 

kennis die je opdoet tijdens de leergang draag je na afloop 

gegarandeerd positief bij aan het versterken van de lokale economie. Meld je nu aan! 

 

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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