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PLATO MASTER

JONGE (BRYO) STARTERS CHAL-
LENGEN EN ERVARING BIEDEN

D
e PLATO Master-groep van 
Voka - KvK Limburg is dit jaar 
10 jaar samen en om dit in de 

verf te zetten richten de leden ervan 

dit initiatief willen de 17 Limburgse 
bedrijfsleiders een uniek en gediver-
sifieerd klankbord geven aan onder-
nemers die een jonge business case 
hebben en deze wensen te verster-
ken. In eerste instantie zullen starters 
die binnen Voka begeleid worden 

-
king komen.

De naam ABC is een afkorting van ‘Aristo-
teles Business Club’, de feitelijke vereniging 
die enkele jaren geleden werd opgericht als 
‘leerling van’ het peterschapsproject PLA-
TO en waarvan de leden als doel hebben 
om een zo universeel mogelijk onderne-
mer te zijn.

In de bijna 10 jaar dat de deelnemers elke 
maand opnieuw samenkomen, hebben ze 
de waarde leren kennen om vanuit ver-
schillende invalshoeken, disciplines en 
beroepservaringen van elkaar advies te 
krijgen.

“Nu is het tijd om die ervaring en al die 
knowhow die er in onze groep heerst te 
delen”, aldus Geert Hayen, Voorzitter van 
de Raad van Bestuur van ABC en Partner-
Vennoot bij Monard Law. “In onze groep 
zit een heel brede waaier van competen-
ties, gaande van juridisch en financieel tot 
technische en marketing vaardigheden. De 
meesten als bedrijfsleider-eigenaar, maar 
evenzeer uit het hoger kader. En dit zowel 
in productie-, handels- als dienstverlenen-
de omgevingen.” Regelmatig halen heel wat 
leden van de ABC ook het nieuws met hun 
verwezenlijkingen.

Het is net die diversiteit die de ABC Starter 
Academy zo uniek maakt voor kandidaten 
om hun nieuwe business case aan te toet-
sen. Geert Hayen: “Let op: het is geen klas-
siek coaching-traject. Maar de deelnemer 
gaat wel naar huis met een pak aanbevelin-
gen, kritische bemerkingen en opbouwen-
de adviezen om zijn of haar jonge business 
case nog sterker te maken. In een verder 
traject kan dan nog altijd coaching gegeven 
worden, maar dat is geen verplichting.”

Meer info: tom.janssen@voka.be of
www.aristotelesbc.be

Nieuw initiatief in het kader van ‘10 Jaar PLATO Master’ ism. 5 jaar Bryo. 

GEDIVERSIFIEERD KLANKBORD EN MULTIDISCI-
PLINAIRE ERVARINGEN MAKEN HET VERSCHIL

Plato Master.
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