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“Plato is thuiskomen  
bij gelijkgezinden.”



WAT ZIT ER IN ONS PAKKET ?

Kick-off:
- startschot traject
- eerste planning
- teambuilding

Meters en peters:
- stimuleren en modereren
- delen kennis en ervaring
- klankbord

Maandelijkse sessies:
- ervaringen uitwisselen
- ideeën en inzichten van experten

Collectieve sessie:
- 2 keer per jaar met 150-tal platonisten
- inspirerende getuigenissen en boeiende sprekers
- netwerkreceptie

Individuele vragen:
- zo vaak en zo veel als je wil
- altijd een antwoord

Nul-en eindmeting:
- meten evolutie door plato-roos©

plato



Mogelijke onderwerpen

plato

PERSOONLIJKE CASES NETWERKEN

LEAN MANAGEMENT

PERFORMANTIEMEETING

STRATEGIE

BRANDING & POSITIONERING

LEIDERSCHAPSSTIJLEN

PARTNERSCHIPS

SALES

Prijs (excl. 21% btw):
Leden: E 1.000
Niet-leden: E 1.300

1-JARIG TRAJECT

EXPLORE
Plato Explore is er uitsluitend voor jonge ondernemers met minimum 3 personeelsleden 
in dienst. Samen met andere jonge ondernemers neem je alle aspecten van bedrijfs-
voering kritisch door. Wil je jezelf professionaliseren op verschillende management-
domeinen (strategie, financieel, sales&marketing, personeel, innovatie...)? 
Dan is Plato Explore iets voor jou!
Dit traject stimuleert en ondersteunt elke jonge ondernemer die samen met zijn 
onderneming verder wil groeien. Via thema’s die jou het meeste aanspreken, plannen 
we een traject op maat, samen met gelijkgestemden die voor gelijkaardige uitdagingen 
staan.

Jonge ondernemers?
Verder professionaliseren?
Groeiambitie?

Plato is het antwoord!
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INFO EN INSCHRIJVING
Voor vragen, informatie en inschrijvingen kan je terecht bij je plato-coördinator
Sieglinde Steylemans:

 sieglinde.steylemans@voka.be
 of plato.vb@voka.be

 
 

0497 86 92 18

 
 

www.plato.be

Ben je benieuwd naar al de andere trajecten die plato je te bieden heeft? 
Neem dan zeker een kijkje op de website: www.plato.be

Onze plato-trajecten stimuleren onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling. 
Dat kan alleen gebeuren in een open context en vertrouwde omgeving met voldoende 
deelnemers. Voka behoudt zich daarom het recht om een plato-groep te annuleren 
wegens te weinig deelnemers (minimum 10). Als zich binnen de groep concurrentie 
voordoet, wordt de deelname van het concurrerende bedrijf voorgelegd aan de reeds 
ingeschreven deelnemer. Die heeft het recht om de deelname van de concurrent 
te weigeren omwille van concurrentiebeding en vertrouwelijke informatie. Door een 
beslissing van de Vlaamse Overheid komt plato niet meer in aanmerking voor de  
kmo-portefeuille.


