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De woonwijk als 
thuiswerkwijk
Op bedrijventerreinen werkt ca 30% van de beroepsbevolking. Maar hoeveel % van de 
beroepsbevolking werkt in woonwijken? Volgens mij is daarnaar nog niet veel onderzoek naar 
verricht. 

Wonen en werken liggen traditioneel ver uit elkaar. ‘S morgen gingen drommen bewoners naar 
hun werk buiten de wijk en keerden  ’s avonds terug voor het eten van de piepers. Er werd vooral 
gewoond. Dat is ook in bestemmingsplannen vastgelegd. In woonwijken heerst rust. Daar wordt 
niet gewerkt. De laatste 50 jaar is er veel aan gedaan om werken uit de woonwijken te halen. Naar 
nieuwe winkelcentra en naar daarvoor aangelegde bedrijventerreinen.

Die strikte scheiding is achterhaald. We zien dat veel zzp-ers vanuit hun huis in de woonwijk 
werken. Het corona-virus heeft dat versterkt.  Nee, veel meer. Waar een paar jaar geleden 
medewerkers op het bedrijf werken, stimuleren veel organisaties en bedrijven nu het thuis werken. 

• De mogelijkheden voor digitaal werken zijn enorm en in een sneltreinvaart toegenomen.  
 Het is nu gewoon, wat voor enige jaren voor onmogelijk werd houden. Je kunt de hele  
 week digitaal je werk doen als je wilt.
• Een extra impuls voor thuiswerken in de woonwijk geven de energiekosten. Die werken  
 ook door in de kosten voor mobiliteit. Alleen niet verreden kilometers geven geen kosten.
• Er is nog een overweging. Partners met kinderen kunnen meer uren thuiswerken als ze de  
 werktijden slim afspreken en de kinderen naar een nabij gelegen kinderopvang brengen.
• Het werk is stiller geworden. Het past meer bij het rustige wonen.
• De druk op bedrijventerreinen blijft toenemen. Daardoor zullen bedrijfsmatige   
 activiteiten die daarop niet noodzakelijker wijs plaatsvinden, elders ruimte gaan zoeken.  
 Dat betreft dus ook dienstverlening die in woonwijken kan worden uitgeoefend.

Woonwijken worden naast de bestaande werklocaties als winkelcentra, binnensteden 
en bedrijventerreinen, ook werklocaties.  Woonwijken waar in huizen gewerkt 

wordt, mogelijk kleine en middelgrote f lex-kantoren bij de woonwijken voor 
fysiek overleg. En het betreft niet alleen zzp-ers, maar ook medewerkers van bij 

de gemeente zelf, of overheidsorganisaties, van bedrijven die hun personeel 
verzoeken thuis te werken. Kortom, misschien dat in de toekomst wel meer 
dan 50% van de beroepsbevolking bijna altijd helemaal of enige dagen per 
week thuis werkt. De woonwijk als thuiswerkwijk. 

1. Dit betekent dat de afdeling Economische Zaken van de gemeenten 
meer betrokken gaat worden bij de aanleg van nieuwe  en renovatie van 
bestaande woonwijken. 

2. Dit betekent voor de besturen van ondernemersverenigingen dat er aan 
de lokale agenda een nieuw punt wordt toegevoegd: werken in 

woonwijken.  

3. En dat in het gezamenlijke overleg van 
ondernemers en gemeenten dit item op korte 
termijn verkend gaat worden.

Herman Timmermans,
Voorzitter Stichting CLOK
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Benieuwd hoe we jou kunnen helpen? 
Stuur een mail naar  j.bosma@clok.nl 

LOKAAL KRACHTIG
ONDERNEMEN
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September

07 -  Regiobijeenkomst Noord-Holland
 Locatie: wordt z.s.m. bekendgemaakt
 Voor wie: Gemeenten regio Noord-Holland:   
 Medewerkers Economische Zaken en    
 Accountmanagers bedrijven 

08 -  Regiobijeenkomst Midden
 Locatie: wordt z.s.m. bekendgemaakt
 Voor wie: Gemeenten regio Midden: Medewerkers  
 Economische Zaken en Accountmanagers Bedrijven

15 - Regiobijeenkomst Noord
 Locatie: wordt z.s.m. bekendgemaakt
 Voor wie: Gemeenten regio Noord:    
 Mede-werkers Economische Zaken en   
  Accountmanagers Bedrijven

21 -  Regiobijeenkomst Oost
 Locatie: wordt z.s.m. bekendgemaakt
 Voor wie: Gemeenten regio Oost:    
 Mede-werkers Economische Zaken   
  en Accountmanagers Bedrijven

27 -  Regiobijeenkomst Zuid-Holland
 Locatie: wordt z.s.m. bekendgemaakt
 Voor wie: Gemeenten regio Zuid-Holland:   
 Medewerkers Economische Zaken en    
 Accountmanagers Bedrijven

 29 -  Regiobijeenkomst West-Brabant 
 en Zeeland   

 Locatie: wordt z.s.m. bekendgemaakt
 Voor wie: Gemeenten regio West-Brabant   
 en Zeeland: Medewerkers Economische Zaken   
 en Accountmanagers Bedrijven

Oktober

04 -  Regiobijeenkomst Zuidoost 
 Nederland (ZON)
 Locatie: wordt z.s.m. bekendgemaakt
 Voor wie: Gemeenten regio ZON: Medewerkers   
 Economische Zaken en Accountmanagers Bedrijven 

05 -  Dag van Ondernemersfondsen 
 Locatie: wordt z.s.m. bekendgemaakt
 Voor wie: Iedereen die zich bezighoudt    
 met ondernemers- en reclamefondsen en BIZ’en

11 -  Regiobijeenkomst Rivierenland
 Locatie: wordt z.s.m. bekendgemaakt
 Voor wie: Gemeenten regio Rivierenland:   
 Medewerkers Economische Zaken en    
 Accountmanagers Bedrijven

November

24 - De Nationale Dag van     
 Economische Zaken 2022
 Locatie: Beeld & Geluid, Hilversum
 Voor wie?: Gemeenten: Medewerkers   
  Economische Zaken en Accountmanagers Bedrijven

Agenda
Opkomende bijeenkomsten en evenementen
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Eduard Plate  
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Winkels: hoe zorg je voor groei?

1.  Organisatiekracht ondersteunen
2.  Ondernemersfonds als BIZ
3.  Gericht Centrummanagement
4.  Integraliteit in beleid
5.  Begeleiden start-ups
6.  Unieke positionering
7.  Loyalty organiseren

Mail voor meer informatie naar:  
e.plate@clok.nl
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Herman Idema
Directeur-bestuurder bij Ondernemend Emmen
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‘Doet CLOK dat ook?’
Hoe CLOK jouw team EZ kan versterken 
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“De rol van CLOK als 
kennisinstituut groeit nog 
steeds”

Vertrekkende Maarten Mulder over toegevoegde waarde CLOK:
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In samenwerking met Seinpost en Van Kraaij Ed-
ucatie biedt Stichting CLOK in 2022 kosteloos de 
Leergang Centrummanagement aan. 

Mede dankzij de ‘Nederland Leert Door’ subsidiere-
geling zorgen wij er samen voor dat niet alleen 
jijzelf, maar je gehele team EZ de juiste expertise 
aangereikt krijgt om de uitdagingen vol vertrouw-
en aan te gaan. 

Waarom deelnemen aan de Leergang Centrum-
management?
• Focus op de specifieke opgave(n) in jouw cen-

trumgebied;
• Volop aandacht voor de rol en handelingsmo-

gelijkheden van jou als centrumprofessional, of 
je nu Centrummanager bent of werkzaam bij 
een gemeente;

• Kennis, trends en ontwikkelingen vertalen naar 
eigen praktijk;

• Vijf cursusdagen deels op locatie en deels on-
line;

• Intensief programma gericht op een blijvend 
effect in je centrum;

• Vergroot je netwerk.

Kortom, het gebruikelijke maatwerkprogramma 
op basis van actuele trends en ontwikkelingen van 
de CLOK Academie, nu kosteloos aangeboden. 
Zo maak jij en je gehele team écht impact richt-
ing een vitale binnenstad. Bekijk de brochure voor 
meer informatie. 

Regio’s waar de cursus gegeven wordt:
Assen, Deventer, Goes, ‘s Hertogenbosch, Rotter-
dam, Utrecht, Weert, Zaanstad.

LOKAAL KRACHTIG
ONDERNEMEN

Meer weten?

Neem voor meer informatie gerust contact 
op met Fokelien Haije| 085-0602565| 
info@clok.nl.

Meer weten?

Neem voor meer informatie gerust contact op met 
Fokelien Haije| 085-0602565| info@clok.nl.

LOKAAL KRACHTIG
ONDERNEMEN
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Jos van Asten
onder andere lid van de Kwaliteitscommissie en 

het kernteam Parkmanagement van CLOK 
(bron: Jos van Asten)
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In sommige edities van Kringen lichten we iemand uit ons 
vakgebied uit, die zijn of haar werkzaamheden combineert 
met een interessante hobby of nevenactiviteit. Dit keer vertelt 
Beliamin Ezzarouali je graag iets meer over zijn drive om 
sociaal-maatschappelijke impact te maken. Dit komt tot uiting 
in zijn werk als Accountmanager Bedrijven en Beleidsadviseur 
Economie bij de gemeente Montfoort, maar ook naast zijn werk 
speelt maatschappelijke betrokkenheid een grote rol. 

Impact maken bij de gemeente Montfoort
Sinds augustus 2021 is Beliamin werkzaam bij de gemeente Montfoort 
als Beleidsadviseur Economie. Geen vreemde keus, want de afgelopen 
jaren zijn economie en het contact met ondernemers de rode draad 
geweest in de opleidingen die Beliamin volgde en de banen die hij 
heeft gehad. Beliamin is eerst jarenlang actief geweest in het Bank- en 
verzekeringswezen, daarna doorgestroomd naar een sales-functie 
waarbij hij – wat nu enorm van pas komt – veel contact had met 
ondernemers, tot de functie die hij nu heeft. 

Waarom dan nu deze functie? Daar kan Beliamin heel kort over zijn: 
‘Ik heb echt gekeken wat bij mij past. Ik heb affiniteit met economie 
en relatiemanagement, houd van organiseren en werk het liefst samen 
met mensen. Mijn competenties, mijn doelen in het leven, dat wat 
ik leuk vind én kan, komen samen in de functie Accountmanager/
Beleidsadviseur Economie. Binnen deze ben ik maatschappelijk 
betrokken en kan ik onder andere de belangen van de ondernemers 
in onze gemeente vertegenwoordigen. Zo is de gemeente Montfoort 
bijvoorbeeld betrokken bij een initiatief dat jongeren kennis laat maken 
met de arbeidsmarkt. Middels een beroepenfeest voor jongeren raken 
ze zo in contact met bedrijven uit verschillende branches. Dit is iets wat 
ik vroeger enorm mistte, ik wist niet wat je allemaal voor banen had en 
waar je kon werken. Dit initiatief is zo belangrijk: jongeren kunnen zo 
hun opties verkennen.’

Jongeren inspireren en motiveren
Beliamin zet zich ook buiten het werk om in voor jongeren. Als 
bestuurslid van diverse stichtingen die zich inzetten voor de nieuwe 
generaties, brengt hij jongeren bij elkaar. Hij organiseert workshops en 

laat hen kennismaken met inspirerende personen, zoals bijvoorbeeld 
een profvoetballer of de Burgermeester. Beliamin hoopt hen zo te 
laten zien welke rol zij zelf kunnen pakken in deze samenleving. ‘We 
proberen hen inzicht te geven in wat er mogelijk is, wat ze kunnen 
bereiken en hoe. 

Toveren met woorden
In zijn werk als Accountmanager heeft Beliamin veel contact met 
ondernemers en zelf is hij ook één van hen. Tegenwoordig heeft hij 
veel klussen als copywriter. Zo schrijft hij ondernemingsplannen, 
webteksten, maar ook beleidsstukken voor stichtingen. Door 
teksten te schrijven voor ondernemers en er zelf een te zijn, weet hij 
inmiddels wel hoe een ondernemer denkt en doet. En ook hier komt de 
maatschappelijk gedrevenheid weer terug: ‘Ik help ook vaak studenten 
met het schrijven van een Plan van Aanpak of bijvoorbeeld een scriptie, 
omdat ik het belangrijk vindt dat zij verder komen en net als ik hun 
doelen kunnen bereiken.’

De Hobby van 
Beliamin Ezzarouali 
Door Frederiek de van der Schueren

Beliamin Ezzarouali
beleidsadviseur economie en accountmanager 

bedrijven bij de gemeente Montfoort
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CLOK heeft in het verleden een 
Beroepsregister gehad waar over de jaren 
heen vele Accountmanagers van Bedrijven 
en Managers van Werklocaties lid van 
zijn geweest. Aangezien alle certificaten 
reeds zijn verlopen blaast CLOK het 
Beroepsregister nieuw leven in. We hebben 
de afgelopen maanden de werk-processen 

uitgelijnd, ons informatiesysteem ingericht en de standaarddocumenten op orde 
gebracht. We zijn klaar voor een nieuwe start! 

Het Beroepsregister 
Het Beroepsregister is een instrument wat 
een onafhankelijke beoordeling geeft van 
de professionele vaardigheden, waarmee 
wordt aangetoond dat de kwaliteit van het 
werk belangrijk is en het is een vorm van 
waardering voor het vak en vakmanschap. 

Bovendien is het de bevestiging van de wil om continu te blijven leren en wordt hij/
zij onderdeel van een netwerk van mede gecertificeerde waarmee onderlinge kennis 
wordt uitgewisseld. Aanvullend daarop is er de mogelijkheid om tijdens de tweemaal 
per jaar georganiseerde intervisies in contact met vakgenoten te komen om kennis en 
kunde uit te wisselen. 

Daarnaast krijgt de desbetreffende persoon een gepersonaliseerd logo, zoals 
hierboven is weergegeven,  en is hij/zij gerechtigd deze te gebruiken op 
visitekaartjes, briefpapier, website en in de handtekening van de e-mail.

In het nieuwe Beroepsregister kunnen 
mensen zich registeren als Medewerker 
Economische Zaken, Parkmanager 
of Centrum Manager. Wanneer 
de inschrijfprocedure succesvol is 
doorlopen wordt  
iemand op de geregistreerde titel 

opgenomen in het online Beroepsregister op de website van CLOK, waar alle 
geregistreerde personen te vinden zijn. 


