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Dag van EZ, Training Toekomstbestendige Werklocaties en Versnellingsprogramma  
 

 

Dag van EZ, Energiebesparen bij MKB bedrijven, en Magazine Kringen 
nr. 3 met thema Samenwerken 
Dit zijn o.a. de onderwerpen van deze nieuwsbrief van CLOK. Ondernemers van bedrijventerreinen 
roepen we op om mee te doen met het Versnellingsprogramma. Beluister het interview van Jeroen 
Bosma hierover! En Kringen staat bol van Samenwerken tussen ondernemers en overheden. 
 

 

  

 

 

De Dag van EZ, zien we je daar? 
Het is bijna zover! Donderdag 4 november a.s. verwelkomen we 
graag Medewerkers EZ en Accountmanagers Bedrijven bij Beeld 
& Geluid in Hilversum. Elkaar ontmoeten, kennis delen en 
kennismaken staat centraal deze dag. Tijdens een talkshow 
onder leiding van Roos Moggré, die via livestream te volgen 
is, wordt ook de winnares Beste Economisch Ambtenaar 2021 
bekend gemaakt. Op onze website zal de link naar de livestream 

gedeeld worden.    

  

 

 

Gear@SME Samen energie besparen 
Energiebesparing bij MKB bedrijven krijgt minder aandacht in het 
klimaatbeleid dan die bij huishoudens of de energie-intensieve 
industrie. In alle Europese landen vormen MKB bedrijven een 
diverse, moeilijk aan te spreken doelgroep. Er is dan ook veel 

behoefte aan effectieve aanpakken die MKB bedrijven stimuleren tot het laten uitvoeren van energie-
audits en maatregelen op gebied van energiebesparing of hernieuwbare energie. 

 

Lees meer 

   

  

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/vXpraIgnR8uT7aZVfHv6St4s2bMSk5quCNfWPKKURrvJy3a42t2S2V8oQejoH7H66yJjTlVPAuMC-vUuarAX3Q/cICWKB55WmB7rtK
https://m19.mailplus.nl/wpYuBiYxkns6-1004-111355
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/kdEWjIOAtoF6Lc_aNgrf1zneOb7066xQmqOBPn2T4ifeJa9c2IYkLa4_dn_kgHpPWfyWbLLoVyZegK2zeBkGbw/pnzxE5K7hai2QmZ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/A1Lz3fDD_iasRqD0LmU3VugqNwOcDhDR4RXQeBdUsRH1EaG_t4-dcO4tuqnuR82vsLFOB4N3XOlFdnZz7dQsuw/fy23AIBqE6RJBNc
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/beaGPe8Th0qWEVnsvYW-TlOK5suhGh1UkvhckbHzG3YNpBWDHk5Tt-o1ojDgH1LFZ5y5xUPaCyjdnOh3O0cNvg/NVYrbsXY7IDsiT3
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/AUzqySOxU7TFZGO57hT9bZc4E-Dewm1AAKb_46g9vgIWq_LsPRBowtSP6WNC-Y7Ul7zy_a86ISZ9ZeGXr0tOtg/Kr22xqQ9pyBDSI4
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/cSHwFS8xwGejZ4Mbzd9WUMhKWvsEAMf2WdpAEkUHTy7PGsGPmgexWEg1iDeOe2UZVhQd661o-tPDHWtfQc5d9Q/QYkxYnb5a22CfHB


 

 

Interview met Jeroen Bosma: 
Versnellingsprogramma in het kort 
In het kader van de webinar reeks van TKI interviewde Guus 
Mulder van TKI Jeroen Bosma van CLOK 
over Energierenovaties op bedrijventerreinen en het 
Versnellingsprogramma. Bekijk de video via Lees meer! 

 

Lees meer 

   

  

 

 

CLOK adviseert Ondernemersverenigingen: 
stuur een brief aan politieke partijen! 
De politieke partijen bij u in de gemeente zijn gestart met de 
voorbereiding van hun verkiezingsprogramma’s. Het is nu een 
goed moment om als ondernemersvereniging kenbaar te maken 
welke onderwerpen u graag opgenomen ziet in de 
verkiezingsprogramma’s, wat u belangrijk vindt en wat u de 
komende jaren van de gemeente verwacht. Uit onderzoek van 
CLOK blijkt dat bij een deel van de lokale politieke partijen 
economie bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen plek 
had in de programma’s. Dus het is belangrijk dat lokale economie 

en vestigingsklimaat bij alle politieke partijen een onderwerp wordt.  

 

Lees meer 

   

  

 

 

Magazine Kringen 2021-3 is verschenen! 
Dit nummer staat thema Samenwerken centraal, maar ook 
waardebepaling van bedrijventerreinen en regelingen voor 
Ondernemersfondsen. De discussie bij de Rondetafelconferentie 
ging over Brede Welvaart. Na het onderzoek dat CLOK uitvoerde 
om te inventariseren hoe afdelingen EZ versterkt kunnen 
worden zijn een aantal resultaten te melden. In de gemeente 
Gemert-Bakel is een generatiepact gesloten. Nieuwsgierig 

geworden? 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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