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Training Toekomstbestendige Werklocaties 
En het veranderende klimaat… 

 
 

Nederland staat voor een aantal diverse transities. Deze transities vinden voornamelijk 
plaats op bedrijventerreinen en werklocaties. Als je kijkt naar de transitie van werklocaties 
naar een toekomstbestendige werklocatie, dan blijkt dit vaak lastig. Er is onvoldoende 
aandacht voor de transitie op de bedrijventerreinen en werklocaties, plus zij staan 
onvoldoende benoemd in de klimaatplannen op het gebied van energie.  
 

Stichting CLOK lanceert een training Toekomstbestendige Werklocaties (bedrijventerreinen en 

centra) bestaande uit meerdere clusters met daarin de verschillende modules (modulaire 

opgebouwd). Het doel van de training is het geven van inzicht in de transitie naar een 

toekomstbestendige werklocatie. De training bestaat uit meerdere clusters met modules die 

aansluiten bij het thema. In de training komen de volgende clusters terug: 

 

1. Samenwerken 

2. Verduurzaming 

3. Middelen 

4. Veranderende werklocaties 

5. Toekomstgericht werken 
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Cluster 1: Samenwerken 
Het eerste cluster is gericht op collectieve samenwerking. In dit cluster wordt ingegaan op de wijze 

waarop de transities naar toekomstbestendige werklocaties collectief aangepakt kunnen worden en wat 

daarvoor nodig is. 

 
 

 

Organiserend vermogen (1 dagdeel) 

Versterken van het organiserend vermogen op bedrijventerreinen en in winkelcentra is de sleutel tot het 

succesvol aanpakken van klimaatopgaves op werklocaties. Een mooie doelstelling, maar hoe pakken we 

het aan? De module ‘Organiserend Vermogen’ staat in het teken van het beantwoorden van de vraag: 

Wat is organiserend vermogen? Wat zijn de elementen van organiserend vermogen? En hoe organiseer ik 

organiserend vermogen? Daarnaast wordt ook ingegaan op hoe een Toekomstbestendig bestuur van 

Ondernemersverenigingen eruit ziet. Door middel van het volgen van deze module krijg je concrete, 

praktische handvatten om organiserend vermogen op te zetten of uit te breiden. 

Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 

 

Organisatievormen (1 dagdeel) 

Bij het opzetten en opbouwen van het georganiseerd vermogen  op werklocaties van ondernemers en 

ondernemersverenigingen  is het van belang de juiste financieringsvorm te kiezen. Er bestaan namelijk 

verschillende financieringsvormen voor collectieve samenwerking, onder andere een Bedrijven 

Investeringszone (BIZ) of Reclame(belasting). In de module ‘Organisatievormen’ worden de volgende 

vragen beantwoord: Welke verschillende vormen bestaan er? Wat zijn de voor- en nadelen van de 

verschillende financieringsvormen? En welke vorm sluit aan bij jouw terrein of gemeente? 

Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 

 

Effectief samenwerken 

Effectief samenwerken is van essentieel belang voor het slagen van organiserend vermogen (draagvlak) 

in de transitie naar een toekomstbestendige werklocatie. Het gaat hierbij niet alleen om interne 

samenwerking, maar ook om de samenwerking met externe stakeholders en andere (potentiële) partners. 

Het is daarom belangrijk dat zowel privaat-publiek effectief wordt samengewerkt, maar ook tussen en 

binnen overheden (ook intern), tussen ondernemers en met oog voor alle belang(hebbend)en. In deze 

module wordt ingegaan op de vraag: ‘Hoe werken we effectief samen en wat is daarvoor nodig?’. 

Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 

 

Toekomstbestendig bestuur ondernemersfondsen  

De veranderende omgeving vraagt vooral nu een nieuw, toekomstbestendig bestuur voor 

ondernemersfondsen. Het is van belang dat de fondsen in kunnen spelen op de trends voor een 

bloeiende (lokale) economie en een toekomstbestendig bedrijventerrein. In een aantal opzichten 

staat het profiel van de ondernemer lijnrecht tegenover het profiel van een ambtenaar. Echter is het 

van belang samenwerking op te zoeken en gezamenlijk actie te ondernemen om de kwaliteit van 

bedrijventerrein te behouden en verder te ontwikkelen. In de module ‘Toekomstbestendige bestuur 
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Ondernemersfondsen’ staat de transitie naar een toekomstbestendig bestuur centraal en hetgeen 

daarvoor nodig is. 
Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers 
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Cluster 2: Verduurzaming 
Bij het cluster ‘Verduurzaming’ gaat het om de vraag: Wat zijn de effecten van het veranderende klimaat 

op werklocaties? De modules van dit cluster worden afgesloten met een module praktijkvoorbeelden 

(verplicht), waarbij we op locatie kijken naar de manier waarop het geleerde in de praktijk wordt 

gebracht. Het betreft een nader te bepalen locatie. 

 
 

 

Circulaire economie 

Een hot item van deze tijd is de economische en industriële circulariteit. Een economisch en industrieel 

systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig 

opnieuw worden ingezet in het systeem. Een belangrijk onderdeel van de transitie naar een 

toekomstbestendige werklocatie. In deze module leren we wat circulariteit betekent voor een 

werklocatie en op welke manier het ingezet kan worden in de transitie naar een toekomstbestendige 

werklocatie. 

Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 

 

Energietransitie 

Een belangrijke opgave voor werklocaties is de energietransitie. De werklocaties staan voor verschillende 
uitdagingen, onder andere de energietransitie, digitale transformatie en het veranderende milieu. Voor 
de transitie naar een toekomstbestendige werklocatie is het van belang dat we weten hoe we kunnen 
inspelen op deze uitdagingen. In deze module leren we wat de energietransitie betekent voor een 
werklocatie en hoe we deze uitdaging aan kunnen gaan. 
Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 

 

Klimaatadaptatie 

Een van de uitdagingen voor een toekomstbestendige werklocatie is klimaatadaptatie. De komende jaren 

zet de verandering in het klimaat door, waardoor warme periodes en veel regenval steeds normaler 

worden. In de module ‘Klimaatadaptatie’ staat de aanpassing van de werklocatie aan het veranderende 

klimaat centraal. Hoe kunnen de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering beperkt worden? Ook 

worden concrete, praktische handvatten geboden, waarmee je gelijk aan de slag kunt. 

Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 
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Cluster 3: Middelen 
Cluster 3 is gericht op de middelen die nodig zijn om de transitie naar een toekomstbestendige 

werklocatie aan te gaan. De modules binnen dit cluster zijn gericht op (collectieve) financiering, een 

plan van aanpak en de digitale transformatie.  

 

 

(Collectieve) Financiering 

Er zijn erg veel werklocaties in Nederland, een groep met een hoog energieverbruik. De transitie naar 

toekomstbestendig is van belang, maar het doorvoeren van energiemaatregelen is voor ondernemers een 

uitdaging. Een mogelijkheid om de transitie naar een toekomstbestendige werklocatie mogelijk te maken 

is door collectieve financiering. De module (Collectieve) Financiering staat in het teken van de volgende 

vragen: Welke vormen van (collectieve) financiering zijn op dit moment al beschikbaar? Hoe kom je tot 

(collectieve) financiering? En wat heb je daarvoor nodig? 

Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 

 

Plan van aanpak 

Werklocaties veranderen in een rap tempo. De arbeidsmarkt met meer zelfstandigen, 
bereikbaarheidsvraagstukken, netwerkorganisaties, de massale omarming van werken op afstand en de 
steeds schaarser wordende ruimte vragen om een transitie naar toekomstbestendige werklocaties. Hoe 
ziet die werklocatie eruit? Wat zijn de veranderingen op de werkplek? Hoe faciliteren we medewerkers 
en ondernemers? En hoe richten we onze organisaties in? Een goed plan van aanpak helpt om antwoord 
te geven op deze en andere vragen. In deze module leer je hoe je vanuit een gedragen 
toekomstperspectief komt tot een concreet plan van aanpak. Je schets de contouren van het plan, 
benoemt de onderdelen die van belang zijn, zorgt voor gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid in de 
uitvoering en koppelt er een urenraming en begroting aan om het plan uitvoerbaar te maken. 
Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 

 

Digitale transformatie 

De échte ‘game changer’ van deze tijd voor lokale economieën zijn die van de digitale transformatie. 

Letterlijk élke economische sector gaat op zijn kop door de digitale transformatie, de ene na de ander. 

Tijdens de module krijg je een goed beeld van de grote impact van Digitale Transformatie. De module 

staat in het teken van het beantwoorden van de vragen: Wat gaat er de komende tijd gebeuren in de 

binnenstad en op het bedrijventerrein? Wat is de langere termijn context van de Digitale Transformatie? 

En welke invloed heeft dat op de economie, welke verbinding is er tussen die twee en hoe gaat dat het 

werkveld beïnvloeden?  

Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 
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Cluster 4: Veranderende werklocaties 
Het cluster veranderende werklocaties gaat in op de transities op de fysieke locaties. Er wordt ingegaan 

op de transformatie van centrumlocaties en bedrijventerreinen. Daarnaast wordt ingegaan op de 

manieren waarop ingespeeld kan worden op deze veranderingen en wat daarvoor nodig is. 

 

 

Centrumlocaties: Transformatie van rol en functie 

Steeds meer transformeert het centrum, de favoriete ontmoetingsplaats. Naast winkels en horeca is dit 

het gebied voor startups en voor ondernemen in de zorg, cultuur en wordt wonen belangrijker. Niet 

zelden ook het gebied met de meeste start ups. Een ontmoetingsplaats met verblijfswaarde. Vergroenen 

is daarbij een grote wens van bezoekers en ondernemers. Met vergroenen kan zowel de verblijfswaarde 

en aantrekkingskracht worden versterkt, en kunnen doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en 

klimaat adaptie worden gerealiseerd. Groene terrassen, water en samenwerken op het gebied van 

duurzame energie en circulaire economie geven vorm aan het nieuwe centrum, een innovatieve 

ontmoetingsplaats en motor van een groenen en circulaire lokale economie. 

Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 

 

Herstructurering van bedrijventerreinen 

Vitale en toekomstbestendige werklocaties zijn cruciaal voor continuïteit en groei van bedrijven en 

werkgelegenheid. De module draait vooral om de rol van de parkmanager/de ondernemersvereniging in 

herstructureringsprojecten. We laten aan de hand van voorbeelden zien hoe de eerste stappen richting 

herstructurering op bedrijventerreinen er uit kunnen zien. Bijvoorbeeld hoe de parkmanager/de 

ondernemersvereniging de gemeente kan helpen om gebieden te identificeren en de zittende 

ondernemers mee te krijgen in het proces. Welke bedrijven zien bijvoorbeeld kansen voor groei in het 

gebied en welke pandeigenaren zoeken liever een andere plek? Hoe zit het met inbedding van het te 

herstructureren gebied in de overige bedrijventerreinen in je gemeente? Welke stakeholders heb je nodig 

om herstructurering tot een succes te maken? Welke stappen moeten er gezet worden voordat de 

daadwerkelijke herstructurering plaats kan vinden? Welke partijen kunnen een rol spelen in de 

financiering? En veel meer.  

Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 
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Een gedragen omgevingsvisie 

De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het schrappen, vereenvoudigen en bundelen van allerlei 
(milieu)regels voor de nieuwe Omgevingswet moet de economische motor in Nederland gaan helpen. 
Gaat een defensief toetsende overheid echt plaats maken voor een vraaggerichte flexibele houding? 
Bedrijfsleven, organisaties en bewoners worden uitgedaagd elkaar meer dan ooit op te zoeken en samen 
aan de slag te gaan met nieuwe initiatieven. Wat zijn de kansen en waar liggen de valkuilen? Speel er 
vanuit economie en accountmanagement proactief op in! 

Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 

 

Ondermijning 

Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen 

de bovenwereld en de onderwereld vervagen. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, 

vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Ondermijning is een risico in het komen tot een 

toekomstbestendige werklocatie. In deze module leren we signalen van ondermijning te herkennen en 

te bestrijden.  

Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 
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Cluster 5: Toekomstgericht werken 
Het cluster toekomstgericht werken richt zich op inzicht in een nieuwe manier van werken. Daarnaast 

wordt ingespeeld op inzicht in elkaars werkzaamheden, zodat publieke en private partijen weten wat ze 

aan elkaar hebben. 

 
 

Toekomstbestendige medewerker EZ 

De veranderende omgeving vraagt een nieuwe, toekomstbestendige medewerker EZ. Het is van belang 

dat de gemeentelijke organisatie kan anticiperen op de trends voor een bloeiende economie. In een 

aantal opzichten staat het profiel van een ambtenaar lijnrecht tegenover het profiel van een 

ondernemer. Dat heeft eenvoudigweg te maken met het verschil in corebusiness van de overheid versus 

de corebusiness van het bedrijfsleven. In de module ‘Toekomstbestendige medewerker EZ’ staat de 

transitie naar een toekomstbestendige medewerker Economische Zaken centraal. 

Doelgroep: Medewerkers EZ 

 

Kennismaking met de gemeentelijke organisatie 

In de module ‘Kennismaking met de gemeentelijke organisatie’ staat een eerste kennismaking met de 

gemeentelijke organisatie centraal. Het is van belang dat je als ondernemer of ondernemersvereniging 

de route kent naar de gemeente. Voor de transitie naar een toekomstbestendige werklocatie is het 

inzicht in een mogelijke bijdrage in de financiering hiervan van belang. Het wederzijdse inzicht is van 

belang voor de publiek-private samenwerking. Tijdens de module wordt de volgende vraag beantwoord: 

Hoe lopen de wegen binnen de gemeentelijke organisatie? En wat is de juiste ingang? 

Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers 

 

Introductie Parkmanagement 

In de module ‘Introductie Parkmanagement’ staat de eerste kennismaking met het werk van een 

parkmanager centraal. Het is bijvoorbeeld van belang dat stakeholders op bedrijventerreinen zoals 

bedrijven, gemeenten en provincies meer inzicht krijgen in collectieve aanpak van uitdagingen en kansen 

op bedrijventerreinen en de rol van parkmanagement daarin. Het wederzijdse inzicht is van belang voor 

de publiek-private samenwerking op bedrijventerreinen. Tijdens de module wordt de volgende vraag 

beantwoord: Wat zijn de basistaken van een parkmanager? Wat zijn mogelijke aanvullende taken die 

veelal afhankelijk zijn van de ambities van de stakeholders? Wat is zijn/haar rol? Met welke stakeholders 

heeft deze te maken en wat zijn de krachtenvelden op bedrijventerreinen waar de parkmanager rekening 

mee dient te houden? 

Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 

 

Lobby 

Wat geeft meer professionele voldoening dan een voorstel, een idee of een project gerealiseerd te 
krijgen. Dat is niet makkelijk, want 80% van de voorstellen haalt de start niet. Dat kan beter. Hoe krijg 
je steun voor je project, voor je doel? Of het nu gaat over uitbreiding van je team, het pleiten voor extra 
infrastructuur, het uitbouwen of opzetten van een ondernemersfonds of het organiseren van 
evenementen in de binnenstad. Hoe krijg je dat voor elkaar? De komende jaren is de trend nog meer dat 
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we samen werken. Dat betekent continue in projecten schakelen tussen private en publieke partijen, 
tussen financiers en uitvoerders, tussen de diverse besturen. En iedereen wil praten en 
meebeslissen.  Hoe krijgt je met een goede lobby je voorstel geaccepteerd? In deze module tips en tricks 
om een goede lobby neer te zetten. 
Doelgroep: Ondernemersverenigingen, Parkmanagers, Medewerkers EZ 


