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Verkiezing Beste Economisch Ambtenaar, CLOK Opinie en Organiserend Vermogen
In dit informatiebulletin diverse interessante onderwerpen voor onze achterban. Op onze
website delen we een aantal vacatures en CLOK doet een oproep aan Besturen van
Ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen voor een gezamenlijke
ondernemersdoelstelling voor energiebesparing.

CLOK adviseert Besturen van
bedrijventerrein: maak een energiebedrijf op
het terrein
Iedereen heeft een mening over het klimaatrapport en over de
klimaatafspraken. We zijn tenslotte het land met de 17 miljoen
meningen. Wat ieders mening ook is: er moet en gaat wat gebeuren op bedrijventerreinen. En laten we
niet vergeten: we starten niet nu pas: er gebeurt al veel. De voorbeelden zijn er. Maar het is nog te
weinig. CLOK roept besturen op: “Maak nu een plan voor een energievoorziening op
bedrijventerreinen. Bespaar en verdien op energie.” Hoe dan? Lees verder...
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 geef jij op als “Beste
Economisch Ambtenaar 2021”? De inschrijving is verlengd en
loopt tot en met 10 september 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

Ontmoet elkaar weer op de Dag van EZ!
Zien we jou op donderdag 4 november in Hilversum? Het doel
van deze dag is om jullie te inspireren, motiveren, prikkelen en
aan het denken zetten over relevante thema's op het gebied van
lokale economie. Op deze dag staat de samenwerking tussen
overheid en ondernemers centraal en gaan we in op de rol die
jij hierin kunt pakken. Een van die rollen is ook: nomineer iemand
voor de Verkiezing Beste Economisch Ambtenaar 2021! De dag
bestaat verder uit presentaties, keynotes, maar ook uit voldoende netwerkmomenten. Enthousiast
geworden? Geef je dan op via onze website.
Lees meer

Seminar Waardevol Toerisme op Slot
Loevestein
Na twee succesvolle digitale Masterclasses over Waardevol
Toerisme organiseert CLOK op 14 oktober van 9:30-15:00 uur het
seminar Waardevol Toerisme op Slot Loevestein. We gaan dieper
in op het onderwerp en bouwen verder aan ons netwerk van
vakgenoten. We horen ervaringen uit de praktijk van de sprekers
Ed Dumrese (directeur Slot Loevestein) en Dennis Potter
(regiomanager ANWB). Een interactief programma met rondleiding over het terrein. Meer informatie
over het programma volgt binnenkort op onze website!
Lees meer

Intervisie voor thuisblijvers
Op het Kennisnetwerk Regionale Economie zijn twee thuisblijvers
sessies georganiseerd in de vorm van intervisie. CLOK streeft
ernaar om kennisdeling te stimuleren en de leden van het netwerk
onderling kennis te laten maken. De ene intervisie ging over het
thema Energietransitie, de andere over het
thema Organiserend Vermogen. Nieuwsgierig naar de
uitkomsten? Lees verder!
Lees meer
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