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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 

   

  

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/cr7AAsZUCbw-b3mIE3-Gll-p4lwIj8Zory2GsozuChBMqHuv6XIcY7wVU1_1drtGeYXIxqEsd-UoGc9XueBg9Q/zdgBiRiUt6WXrEf
https://m19.mailplus.nl/wpYuBiYxkns6-1004-111355
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/vSIS3ZB9VoVmiENqpynPb1Laaf4SkRDTJFix3QZv4mLBWf_Quwg6kZkxcmN9GYH9lbtmEU1u1R1Q8-WNI3P3dQ/7yxpHuLWC24W3VX
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Um85PJlZFKmwp3sBc6uIcUfyEZEqEXCUIKvEdtcPXUvoYpQYmsZTw6ksZxVjre6uG_u-HquOax9wR6C5SKh3BQ/HUinRzRHiDct64I
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/9wayp8AdxJ3vTfrhoOcHYqLu8kRS5aKvZ8y9OBdYyBORcBB1SyY07R5ZkI7GrL7ePKIv30j4bBQp7oDVnpSANA/ZgkrWA6A3GX8z8T
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/q6SVUF48eU9CJMdYoVYsHF48ti1l9fjTyUABBy_hvJHrWhPSAy6tKpBvVG9MCeoEiD7ao9uSBxTPlBF9nu8lBQ/4TGEFkt4CewrFI6
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/7Ej1Kf-y4lTI6S-y1XaStkox6NphrgH4mHhX5omCFDCH-VbRePc1x1d067s3WmGk2FzXQjACjhAkT3AeTYZOtA/S8q6mivcGzUDqcR
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/6QGiB3mBtIjjnXq1P8mHN3snab8WqkUAB86s2KSXhugx2zsbpo8SKsr4DTMkEbALg_qsUidx_r2lFlWnCTuD2g/5QicAS9XXmAjvt2
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/nB8LHkm43QCgS5xIpLnm5WdzWwaoJtx8hbZIL1HcHHPYr3czLSpfaQOSRKHlflQPtWq0y6MSjPhI7ytWroAfsA/8aJ6RynKJBw7VMn


 

 

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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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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