Stichting CLOK | Lokaal krachtig ondernemen

online versie | inschrijven

Nieuwsbrief CLOK
27-oktober-2021

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?

gedeeld worden.

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

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 energieaudits en maatregelen op gebied van energiebesparing of hernieuwbare energie.
Lees meer

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!

geworden? Lees verder!

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

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

