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Focus op samenwerking en kennisdeling: dat is de CLOK Community! 

CLOK legt deze maand de focus op het delen van kennis en de samenwerking die daarvoor nodig is. 

Dit doen we o.a. met de Leergang CM, het samenwerken met Kadaster, Nederland Schoon en de 

verbinding leggen tussen Gemeenten en Besturen van Ondernemersverenigingen.   
 

 

  

 

 

Succesvolle transities werklocaties: 

CLOK neemt stelling 

Belangrijke transities op werklocaties zijn succesvol door 

een sterk EZ van gemeenten. Dat is de stelling die Herman 

Timmermans neerzet. Maar wat is daarvoor nodig? Lees het hele 

artikel op het Kennisnetwerk regionale economie. 

 

  

 

 

19 maart De Landelijke Opschoondag 

Nederland Schoon organiseert op zaterdag 19 

maart  de Landelijke Opschoondag om zwerfafval op te ruimen. 

Hoe schoner de buurt, hoe meer het uitnodigt om dat zo te 

houden. De meeste verpakkingen kunnen gerecycled worden als 

ze op de juiste manier worden weggegooid. Dus elke verpakking 

telt. Ander zwerfafval laten we natuurlijk ook niet liggen. Ga jij met 

je collega’s een rondje wandelen in de week voorafgaand aan 19 maart? Meld hier jouw actie aan!  
 

  

 

 

Leergang Centrummanagement: schrijf je in 

Op 30 maart 2022 start de Leergang Centrummanagement. Het is 

een vervolg op de succesvolle leergang voor Gelderse 

centrummanagers. We doen dat samen met Seinpost. De 

leergang is bedoeld voor centrumprofessionals, zoals 

centrummanagers, bedrijfscontact functionarissen EZ managers, 

asset managers bij vastgoed- en retail-organisaties. Lees meer: 

 

Lees meer 

   

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/G2kch8qPNxyheRkfGyqKvUVhIRKnnyXsMarfh9mlKywTSxAl3GDeWnk5ICeDi7y6_U91n3N_B-E7_bSzWGOIDA/Ys3NrLkLXUdTVXk
https://m19.mailplus.nl/wpYuBiYxkns6-1004-111355
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/VVe3wnBdduc5d-C8HQX6H477rYgJ8dKSn01qAOxOzGsnjnLwfGSMBB8NidQefYmcD453DrkhuC_71qqurquuow/QZ8HcaHpdPTGjCq
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/I4NFJPoNdOx7TmtKpaESUBnoGtuiK4UsZjY-Ik_CSZ5lirqZz5xxA1luXiEcVkx3yBTlJBpacep_pJNDC53DHQ/mu73J7J5JA4jPQ8
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ILTb8A8serQnIrMdGXLwFtVZ6l7yKyTkVMNBqf9Ear7ewAedqCofgddeU9P0URXw2tYloz8MNmJ4g4mIW_PL0w/8BNAZdpgFcWr7Mc
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/gWbs6b7T0Yz2-hONvDsyFcuFqBePpgmt64h-mQNefFXxz0tO7mWcBzWA8QlvowTjToxpnfAMs5ZvCaqs-_BLAA/TQ8yY5U2aCtcaRC
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ONuV8k4mzb4SISJhS2UDoxVB8hOgfGLtFWobSBObt06CYpwv0JL0Jh4hzhS5yYgVZ8ixuzSEcGJdN9INwoIxtg/j6uCF6BLRCrfFFS
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/kGIotBDWo7sNePP1LF7jDXL4R-b0oCb9EAQlmxE3hNZ3NDnJno5cRPlbLIJdxFSBxNXea-Rj4EmAYo3n_O0HMA/PkBLPcRzF2wNyBW
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/1xeuQ2C1Ft3jdJ0_QH5w5UjvWdxs8VRGOmwOaKDYSYKih2fFCP9Jco6CPTPDMCeNw5mczIL-k-3gFjSm44ewyA/eNVEDamHQQBvHpk


  

 

 

Seminar Uitvoeringskracht voor 

toekomstbestendige bedrijventerreinen  

Op 24 maart organiseert CLOK in samenwerking met Kadaster 

het seminar Uitvoeringskracht voor toekomstbestendige 

bedrijventerreinen. Die middag lichten zij de techniek en de 

toepassing van de monitor toe. Het vergt inzicht in de situatie op 

het bedrijventerrein om de kansen goed in beeld te krijgen. Het 

inzichtelijk maken van welke bedrijven er zitten, is een eerste 

stap. Het koppelen van data over eigendom en plannen voor 

gebruik is een belangrijke basis. Het seminar vindt plaats op 

bedrijventerrein Lage Weide en is in ruil voor participatie in het 

mede bouwen gratis te bezoeken. Meer weten?  

 

Lees meer 

   

  

 

 

Kringen 2021-4 
Jullie hadden nog onze laatste editie van Kringen tegoed.  In dit 

nummer kijken we terug op de Dag van EZ en Verkiezing Beste 

Economisch Ambtenaar 2021, verkennen we de groeiende 

aandacht voor Ondernemersfondsen (BIZ) na de coronacrisis en 

nog veel meer interessante onderwerpen die nu actueel zijn of 

worden in de nabije toekomst.  

 

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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