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M/peterbrochure
Welkom bij PLATO, het lerend netwerk van Voka.



Begeleidt u, samen  
met ons, 15 KMO’s 
naar een betere  
bedrijfsvoering?

PLATO is het lerend netwerk van Voka -  
Vlaams netwerk van Ondernemingen. 
Wat PLATO uniek maakt is het peter- en 
meterschapsprincipe in combinatie met  
de juiste groepssamenstelling. 

Peters en meters zijn ofwel mature bedrijfsleiders met PLATO-ervaring 
of kaderleden (high potentials) uit grote ondernemingen die een groep 
PLATOnisten begeleiden en die bereid zijn om tijdens de maandelijkse 
sessie:

• hun expertise te delen

• ondersteuning te bieden bij alle aspecten van de bedrijfsvoering 

• een klankbord te vormen voor de vragen, knelpunten en ideeën die 
ondernemers hebben



Katrien Michielssens
Retec

P L AT O - D E E L N E M E R 

Bij PLATO leerde ik zelf de 

handgrepen kennen waarmee ik ons 

bedrijf beter, groter en sterker kon 

maken. Dat ik nu als meter mijn steentje 

mag bijdragen om andere ondernemers 

te ondersteunen, vind ik een eer en 

geeft me het gevoel dat de cirkel rond 

is. Lerend netwerken, enthousiast en 

professioneel ondernemen zijn hierbij 

mijn sleutelwoorden.



Brandend  
actuele  
trajecten.

PLATO heeft een continu aanbod dat aansluit bij de 
actuele uitdagingen van de ondernemerswereld.

De trajecten worden gebundeld in drie hoofdgroepen. Knowhow en 
inzichten rond specifieke thema’s staan hierbij centraal:

• PLATO  Ondernemers focust op thema’s die aansluiten bij de noden 
en behoeftes van bedrijfsleiders.

• PLATO Experten biedt trajecten rond tal van onderwerpen in het 
bedrijfsleven (HR, finance, etc.). Deze trajecten richten zich tot 
kaderleden, managers, leidinggevenden en professionals in de 
ondernemingen.

• PLATO Business legt het accent op onderwerpen die verband 
houden met specifieke markten en sectoren (bv. retail, zorgsector, 
business in bepaalde regio’s, …)



Sven De Weerdt
Globius

P L AT O - P E T E R

Uit het delen van elkaars ‘best 

practices’ halen we onze inspiratie om 

te groeien. Zonder PLATO stonden we 

niet waar we nu staan. Het is ook fijn 

om met je eigen ervaringen de anderen 

te inspireren. Het wakkert de ‘goesting’ 

om te ondernemen nog meer aan.



Wat, waar,  
wanneer?

De PLATO-trajecten worden georganiseerd door 
onze lokale Voka-entiteiten in Vlaanderen. 
Er worden voortdurend projecten opgestart. 
Waar, wat, wanneer? De keuze is aan de deelnemers. 
De mogelijkheden zijn eindeloos.

Een PLATO-traject verloopt als volgt:
• Inschrijving voor een traject naar keuze

• Kick-off: informele kennismaking – aflijnen van de vragen/behoeftes 
van de groep (maximaal 15 personen per traject) – voorlopige 
planning

• 10 groepssessies per jaar

• Minimum twee collectieve sessies met PLATOnisten uit diverse 
trajecten (getuigenissen, sprekers, netwerkreceptie)

• Ruimte voor rechtstreekse individuele vragen tijdens het traject



Via PLATO  
krijgt u de unieke  
mogelijkheid om:

 
• Kennis te maken met de 

bedrijfsvoering van een KMO

• Uw praktische beroepservaring 
aan de KMO-zaakvoerders 
door te geven 

• Uw managementvaardigheden 
en competenties ten volle in te 
zetten en te versterken

• Uw persoonlijk en zakelijk 
netwerk verder uit te bouwen

Wat 
bieden 
wij u 
aan? 

Wat 
verwachten 
wij van u? 

Wij verwachten van u 
dat u een actieve rol als  
m/peter opneemt:

 
• U maakt in uw agenda, naast 1 avond per maand  

voor de sessie, ook wat tijd vrij voor voorbereiding  
en opvolging

• U neemt graag initiatief en u bent betrokken

• U bent mee het uithangbord van PLATO

• U staat open voor de feedback  
die u van de coördinator krijgt

• U neemt deel aan het opleidingsprogramma  
voor m/peters

• U bent aanwezig op de infoavond ter  
voorbereiding van de opstart

• U bezoekt voor de opstart de deelnemers  
voor een intakegesprek

• U bent aanwezig op PLATO-events en  
maakt de PLATO-groep hiervoor warm



info over PLATO en  
de PLATO-trajecten 
vind je op www.plato.be

Koningsstraat 154-158

1000 Brussel

Tel.:  (32) 2 229 81 28

Fax:  (32) 2 229 81 00

E-mail:  info@plato.be 

Samen sterker ondernemen
www.sterkondernemen.be


