
  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Inschrijven: 

Mail naar: plato.vb@voka.be  of surf naar: www.plato.be  
 
 

Meer info over PLATO: Contacteer het PLATO-coördinatorenteam: 

Bram Boutsen, 016 89 19 83 of via bram.boutsen@voka.be 

Cathy Van Kerckhoven, 02 255 20 27 of via cathy.vankerckhoven@voka.be 

1-jarig traject  

PLATO-traject georganiseerd door  
VOKA – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant 
 
 

Sales & Marketing 
 

Focus van het traject 
 

Als bedrijfsleider is het uiterst belangrijk om op het juiste moment stil te 
staan bij uw salesstrategie.  Wat is het verhaal van uw bedrijf en sluit dat 
aan bij de verwachtingen van uw klanten?  Hoe behoudt u uw klanten en 
hoe vindt u er nieuwe?  Hoe wilt u uw klanten benaderen?  
 
Op een gestructureerde manier neemt u het marketingbeleid van uw 
onderneming onder de loep en stelt u dit op punt.  Hoe pakken collega-
ondernemers hun marketingplan concreet aan?  Wat is de kostprijs?  Met 
welke eventuele externe bureaus hebben ze goede ervaringen?  
 
Kortom, hoe kan u uw sales en marketing optimaal uitbouwen om tot de 
beste resultaten te komen?   

Dat is PLATO Ondernemers Sales & Marketing! 

 
 

Mogelijke onderwerpen  
verkoopstructuur - actief prospecteren - meten van marketingacties -  

e-commerce – content marketing - aansturen van een commercieel 

team-  (non) - verbale communicatie - (re)branding - sales & marketing 

strategie - aanscherpen van verkooptechnieken – afsluittechnieken – 

website & verkoop – kostprijscalculatie – prijszetting – reclamebeleid – 

offertes – klantenopvolging – sales & marketingplan - … 

PLATO is… 
 

Kennisoverdracht, 

netwerking & 

ervaringsuitwisseling 

Maandelijks deelt u op 

een praktische en actieve 
manier - kennis en 

ervaring met een 15-tal 

enthousiaste 

PLATOnisten rond het 

thema dat u koos. 

 
Meters & Peters 

Een team van peters & 
meters met een 

uitgesproken affiniteit voor 
het onderwerp van uw 
traject staat klaar om u te 
coachen. Ze delen met u 
hun kennis en ervaring en 
zijn uw klankbord voor uw 
ideeën, vragen en 
knelpunten. Ook buiten de 
maandelijkse sessies 
stellen ze hun expertise ter 
beschikking.  
 
Kick-Off 

Hier bepaalt u samen met 
uw mede PLATO-nisten de 
topics die aan boord zullen 
komen tijdens de 
verschillende sessies. 

 
Overkoepelende sessies 

2X per jaar worden 

overkoepelende sessies 

georganiseerd. Het 

uitgelezen moment om te 

netwerken en ervaringen 

uit te wisselen over de 

verschillende PLATO-

groepen heen. 

 

Zakelijke opportuniteiten 

Een PLATO-traject is een 

forum waar contacten en 

relaties vaak uitmonden in 

zakelijke opportuniteiten. 

 Inschrijven: 

Mail naar: plato.vb@voka.be  of surf naar: www.plato.be  
 
 

Meer info over PLATO: Contacteer het PLATO-coördinatorenteam: 

Filip Van Assche, 0478 70 28 94 – filip.vanassche@voka.be  
Cathy Van Kerckhoven, 0474 09 01 11 - cathy.vankerckhoven@voka.be 
Sieglinde Steylemans, 0497 86 92 18 – sieglinde.steylemans@voka.be  

http://www.plato.be/
http://www.plato.be/
mailto:filip.vanassche@voka.be
mailto:cathy.vankerckhoven@voka.be
mailto:sieglinde.steylemans@voka.be


 

 

Daarom is PLATO iets voor u! 

 Als kmo-bedrijfsleider is het belangrijk om in uzelf te investeren. Ontdek 
hoe PLATO mogelijkheden biedt om te professionaliseren in één of 
meerdere managementdomeinen. 

 U zoekt een klankbord, deskundig advies en relevante informatie over 
topics waar u in het dagelijkse beleid van uw onderneming mee wordt 
geconfronteerd en die u bezig houden. 

 PLATO biedt antwoorden. Tijdens een PLATO-sessie behandelt u 
thema’s rond ondernemerschap die bepaald worden door de behoeften 
en noden die leven bij ondernemers. Bij PLATO leert u in een 
vertrouwelijke en open sfeer uit de ervaringen van collega-ondernemers 
en verwerft zo meer nieuwe inzichten. Leg contact met uw mede-
PLATOnisten, de groepsbegeleiders en de gastexperten tijdens de 
netwerkmomenten. 

 Reflectie in kleine groepen. Bij PLATO komt u terecht in een groep die 
bestaat uit 15 kmo-bedrijfsleiders. Op basis van enkele criteria wordt u in 
een groep geplaatst die het best beantwoordt aan uw noden en 
verwachtingen.  

 Ervaren kaderleden begeleiden de PLATO-groepen.  Elke groep krijgt 
minstens twee meters en/of peters toegewezen die ofwel zaakvoerder 
zijn, een kaderfuncties bekleden binnen hun onderneming, of een 
doorwinterde PLATOnist zijn. Met al uw vragen kunt u bij hen terecht.  Zij 
staan klaar om advies te geven en de groep te begeleiden zodat groei en 
ontwikkeling verzekerd is.  

 
 

Wat zit er allemaal in het PLATO-pakket? 

Kick-off: De kick-off is het startschot van uw PLATO-traject.  U leert de 
PLATO-groep op een informele manier kennen. Samen maken we een 
eerste planning op obv de vragen en behoeftes van de groep.  Welke 
kick-off het startpunt wordt van uw traject, wordt bepaald door het aantal 
inschrijvingen. 

Maandelijkse sessies: U wisselt ervaringen en tips uit met collega-
ondernemers. Uw meters/peters modereren en stimuleren de 
ervaringsuitwisseling. Een expert zorgt voor inspirerende ideeën en 
inzichten. De sessies gaan door van 18u30 tot +- 22.00 uur. en kunnen 
om beurt plaatsvinden bij één van de deelnemende bedrijven.  De 
sessies worden gekoppeld aan een vrijblijvend bedrijfsbezoek of 
bedrijfsvoorstelling.  De data worden in overleg met de deelnemers van 
uw traject afgesproken. 

Collectieve sessie: Twee keer per jaar komt u samen met een 150-tal 
PLATOnisten uit Vlaams-Brabant. Laat u inspireren door sterke 
praktijkgetuigenissen en boeiende sprekers. Een netwerkreceptie geeft u 
de kans om de andere PLATOnisten te leren kennen. 

Individuele vragen: Naast de maandelijkse en collectieve sessies krijgt 
u de mogelijkheid om oneindig veel individuele vragen te stellen. Wij 
beschikken over diverse mogelijkheden om een antwoord te geven op al 
uw vragen. 

Nul-en eindmeting: Uw evolutie gedurende het PLATO-traject wordt 
gevisualiseerd en gemeten aan de hand van de PLATO-roos©.  

 
 
 
 

 
Prijs en 
annulatievoorwaarden 

 

Deelname aan 1-jarig traject: 

 

Voka-lid: € 950 (excl. 21% btw) 

Niet-lid: € 1235 (excl. 21% btw) 

 

10% korting voor tweede 

deelnemer van hetzelfde bedrijf 

en deelname in hetzelfde jaar. 

 

10% korting voor bring-a-friend. 

 

(Kortingen zijn niet cumuleerbaar) 

 

________________________ 

 

Onze PLATO-trajecten 

stimuleren onderlinge kennis- en 

ervaringsuitwisseling. Dit kan 

enkel 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 het 

recht heeft 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. 

 

 

 


