De positie van EZ/AMB
Nu…. en in de toekomst!
25 januari 2018

Belang ECONOMISCHE ZAKEN
Het gaat om de verdiencapaciteit van de gemeente
De functie van EZ/Accountmanager Bedrijven in de gemeente is
cruciaal zegt de een, EZ haalt het geld op. Zonder EZ
functioneert de gemeente gewoon door, zo verklaart de ander.
EZ is een vakgebied. Het is de stuwende afdeling achter
beleidsvisies als detailhandelsvisie, bedrijventerreinenplannen,
economische visies. En daarmee de langere termijn visie voor dit
deel van de gemeente. EZ is een beleidsafdeling!
EZ vervult de makel -en schakelfunctie. EZ is ook dé
accountafdeling waar bedrijven gekoesterd en geacquireerd
worden. Ze heeft een buitendienstfunctie en maakt deel uit van
gemeentelijke organisatie.
EZ ondersteunt de steeds belangrijker wordende
Ondernemersfondsen, BIZ, de Ondernemershuizen, het Park- en
Citymanagement etc.
Kort gezegd: Het vakgebied van een bekwame EZ medewerker is
erg divers! Te divers?

Voor wie is deze workshop…
Deze workshop is specifiek voor
medewerkers van afdelingen Economische
Zaken en Accountmanagers Bedrijven van
gemeenten
(Bedrijvencontactfunctionarissen)
Doel van de bijeenkomst…
Doel van dit seminar is de
medewerkers/accountmanagers van de
afdeling EZ te informeren door deskundigen
met een duidelijke mening over de
versterking van het functioneren van het
werkveld Economische Zaken van de
gemeenten en daarmee de
kennisbevordering van de medewerkers EZ.
De deelnemer gaat naar huis met…
Een goed beeld over het mogelijke werkveld
van Economische Zaken.

Datum en Locatie
Deze bijeenkomst vindt plaats in:

De Reehorst in Ede

Denk aan de indeling van Economische
Zaken, ondernemersvisie, Klantcontact
Centra en de
rol van Accountmanagement.
De vorm van het seminar bestaat uit een
informatief deel en een aantal werksessies,
verdeeld over de middag.

Donderdag 25 januari 2018
Bent u niet in de gelegenheid om hierbij aanwezig
te zijn, maar is wel uw interesse gewekt?
Laat het ons weten!

Aangeboden door:

CLOK Academy

Programma donderdagmiddag 25 januari
maart
2014
11.30 Ontvangst
met broodje, koffie en thee
12.15 Welkom en Opening
door Herman Timmermans, voorzitter CLOK
12.20 “Over drie jaar bestaat EZ niet meer!”
door Herman Timmermans
12.30

Meten van de waarde van EZ: dat kan en is
noodzakelijk: het Bruto Lokaal Product
door Dennis Potter, senior adviseur EZ

13.00 Ronde 1 met 2 praktijkvoorbeelden van
goed lopende EZ afdelingen EZ van:
Gemeente Súdwest-Fryslân (84.000+) door
Hendrik Buwalda, Accountmanager Ondernemen
Gemeente Uden (42000) door José Wilms,
Omgevingsregisseur Bedrijven
13.45 Pauze
14.15 Ronde 2 (wissel ronde 1)
15.00 Werken met accountplan en MLEK
Door Reinard Doggenaar, AMB EZ Woerden en
Oudewater
15.15 Formuleren praktijkvoorbeelden
Onder leiding van Dennis Potter
15.45 Afsluiting en opening netwerkborrel

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via email info@CLOK.nl onder vermelding van uw naam, gemeente, postadres en emailadres. Vergeet niet de datum van deelname te vermelden.
PE Punten: Het volgen van dit seminar Economische Zaken intern, levert u 2 PE-punten

Kosten
De kosten voor dit seminar bedragen € 295, - Na aanmelding ontvangt u een factuur. Wanneer u deelnemer bent van CLOK ontvangt u
een aantrekkelijke korting en betaalt u slechts €225,- Prijzen zijn excl. BTW. Bij deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van
kracht.

Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA Waddinxveen
www.clok.nl

Graag tot
25 januari!

