
Innovaties op basis van kunstmatige  
intelligentie en machinaal leren (‘machine 
learning’) door computers zien wij  
steeds vaker. V.O. is vanzelfsprekend  
ook geïnteresseerd in de gevolgen die  
dit heeft voor octrooien. 
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In 2016 won AlphaGo, een systeem 
van DeepMind, het spel Go van  
Lee Sedol, de beste speler ter wereld.  
Go is een strategiespel uit China van 
meer dan 2.500 jaar oud met een 
vrijwel oneindig aantal mogelijke 
zetten. Bij dit experiment leek Alpha-
Go over intuïtie en creativiteit te 
beschikken; twee belangrijke mense-
lijke trekken die een computer nooit 
eerder leek te vertonen. 

Hiermee was een belangrijke mijlpaal 
gezet in de ontwikkeling van kunst-
matige intelligentie, meestal afgekort 
tot AI (‘artificial intelligence’). AI heeft 
betrekking op apparaten die gege-
vens uit hun omgeving opnemen  
en daarop reageren door zelfstandig 
beslissingen te nemen op basis van 
patronen die het systeem in de 
gegevens herkent. Het gaat bij  
AI dus niet in de eerste plaats om de 
rekenkracht, maar om het vermogen 
(zelfstandig) te leren en beslissingen 
te nemen. AI wordt gevoed door 
machinaal leren, een techniek  
die leert patronen te herkennen in 
grote verzamelingen van gegevens.  
Veel van wat er nu gebeurt, was  
al bekend, maar door met name de 
toenemende rekenkracht van compu-
ters kan deze bekende technologie 
steeds beter in de praktijk worden 

toegepast. Octrooigemachtigde  
Dirk de Jong heeft een jarenlange 
ervaring met de ontwikkeling van AI. 
Tijdens zijn loopbaan was hij bij 
Philips actief op het gebied van 
patroonherkenning en beeldverwer-
king: ‘Het is fascinerend dat we nu 
zover zijn dat we bijna zelfdenkende 
systemen hebben, vanzelfsprekend 
heeft dat gevolgen voor het octrooi-
vak. Ten eerste met betrekking tot 
bescherming van de techniek, maar 
het werpt ook de vraag op wie de 
uitvinder is van technologie ontwik-
keld door of met behulp van een 
AI-systeem.’

Eindeloos veel toepassingen
Een bekend toepassingsgebied van 
machinaal leren is gezichtsherken-
ning. Gezichtsherkenning is complex: 
computersystemen analyseren mil-
joenen plaatjes, van globaal niveau 
tot in kleine details. Hierdoor worden 
overeenkomsten gevonden in  
gezichtskenmerken. De portretten 
zijn soms klein, maar dat is genoeg 
voor een wiskundig model dat over-
eenkomsten tussen afbeeldingen kan 
vinden. Zo analyseren de fotodien-
sten van Google, Apple en Instagram 
je digitale foto’s. AI-systemen worden 
ook steeds meer toegepast in de 
medische sector. De Jong: ‘Al in de 
jaren zeventig werden expertsyste-
men, zoals het MYCIN-systeem, 
ontwikkeld die door middel van  
logisch redeneren in combinatie met 
kansberekening een diagnose kon-
den stellen. Van recentere datum zijn 
de op neurale netwerken gebaseerde 
systemen. Een neuraal netwerk  
wordt getraind met door de specialist 
gelabelde voorbeelden, bijvoorbeeld 
beelden van goedaardige en kwaad-
aardige tumoren, en ‘ontdekt’ zelf de 
regels waarmee het een diagnose 
kan stellen aan de hand van een 
ongelabeld beeld.’

Technologische toepassingen
Octrooigemachtigde Jasper Groot 
Koerkamp verwacht veel innovaties 
de komende jaren vanuit de hoek 

van machinaal leren en AI. ‘Ik zie 
steeds meer klanten die vragen 
hebben over dit onderwerp. Dat 
gesprek ga ik graag aan. Vanuit een 
octrooiperspectief is een belangrijke 
vraag of het gaat om een techno-
logische toepassing, bijvoorbeeld  
de verwerking van beeld- of meet-
gegevens, of de besturing van een 
apparaat op basis van die gegevens. 
Als dat het geval is, heeft een  
octrooiaanvraag meer kans van 
slagen, omdat het technische aspect 
van een uitvinding een eis is voor het 
verkrijgen van octrooibescherming.’

Europees Octrooibureau
Overigens is de manier waarop het 
Europees Octrooibureau octrooi-
aanvragen op dit gebied beoordeelt 
aan verandering onder hevig. Groot 
Koerkamp: ‘Dat maakt het niet  
makkelijker om in te schatten of een 
octrooiaanvraag kansrijk is. We zien 
ook veel startups in het AI-veld die 
maar weinig kennis hebben van 
octrooirecht en soms ook bang zijn 
dat ze geconfronteerd worden met 
enorme kosten. Daarom, en vanwe-
ge de onzekerheid van de kans  
van slagen, aarzelen ze om octrooi 
aan te vragen. Daarentegen willen 
toekomstige investeerders zeker 
weten of er kans is op een octrooi.  
In een kennismakings gesprek kun-
nen wij al deze aspecten bespreken 
voor een specifieke uitvinding.  
Wij denken ook mee hoe innovaties 
beschermd kunnen worden voor 
andere toepassingen, want inno-
vaties op dit vak gebied zijn vaak op 
andere terreinen toepasbaar.’

 
Meer weten over kunst
matige intelligentie en 
octrooimogelijkheden?
Octrooigemachtigde Jasper 
Groot Koerkamp praat je graag 
bij over alle ins en outs. E-mail: 
j.grootkoerkamp@vo.eu.

‘AI-systemen worden 
ook steeds meer  
toegepast in de  

medische sector.ʼ



Bedrijf in beeld

De Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair 
Medisch Centrum Groningen en de Hanzehoge
school Groningen hebben de VoiceMint via V.O. 
laten patenteren. Het is een apparaatje waarmee je 
kunt spreken zonder de stembanden te gebruiken. 
Het is een mooi voorbeeld van valorisatie, het 
geschikt maken van academische kennis voor 
economisch en maatschappelijk nut. 

VoiceMint  
maakt spreken 
zonder stem
banden mogelijk

De VoiceMint is een idee van Ward van der Houwen, 
parttime docent Design Engineering op de Hanzehoge-
school, zelfstandig ontwerper en innovatiebegeleider. 
De VoiceMint heeft de vorm en grootte van een peper-
munt en maakt gebruik van technologie uit de telecom. 
Het is een draadloos schijfje met een luidspreker,  
processor, sensor en een batterij. ‘Je plaatst het los  
in de mond, tegen de wang. Doordat de sensor licht 
detecteert wanneer je de mond opent, produceert het 
een brommend, sonor geluid. Met de stand van de 
mond, tong en kaak kunnen dan verstaanbare woorden  
gemaakt worden’, legt Van der Houwen uit.

Hulpmiddel én speelgoed
Van de VoiceMint is een prototype gemaakt, waarbij  
Van der Houwen ook zijn idee wilde beschermen.  
Karel de Jong, octrooigemachtigde bij V.O., begeleidde 
hem hierbij. ‘Het patenteren van de vinding was een 
uitdaging. We moesten bijvoorbeeld rekening houden 
met het patent op een al bekende intra-orale stem-
prothese, die echter aan het gebit bevestigd wordt. 
Interessant is verder dat de VoiceMint niet alleen een 
medische toepassing heeft. Het kan zelfs als speelgoed 
dienen, je kunt er namelijk ook stemmetjes mee maken. 
We moesten dus vindingrijk zijn bij het opstellen van  
de patentclaims.’ Uiteindelijk verkreeg RUG/UMCG in 
februari 2019 het patent voor de VoiceMint.

Samen verder ontwikkelen
Het patent wordt onder licentie gebruikt door de  
Hanzehogeschool bij de opleidingen in Assen. Heinrich 
Johannes Wörtche, lector ICT & sensortechnologie is 
enthousiast: ‘Het is uniek dat we dit prachtige stukje 
technologie aangereikt krijgen. Het is een project  
waarbij we zelf het businessplan mogen schrijven,  
een mooi leerproject voor onze studenten. In onze 
Innovatiewerkplaats in Assen werken Hanzestudenten-
teams aan verschillende leerprojecten. Ze gaan hier  
ook de VoiceMint verder ontwikkelen.’ De Hanzehoge-
school wil met een succesvolle startup uiteindelijk de 
interesse van de zorg- en gezondheidssector in de regio 
wekken. De Jong van V.O.: ‘De ervaring leert dat een 
vinding pas een commercieel succes wordt als een 
ondernemende partij er vol voor gaat. Het is mooi om  
te zien dat kennisinstituten zoals universiteiten en  
hogescholen steeds harder aan de weg timmeren op 
het gebied van ondernemerschap.’

Nieuwsgierig naar andere cases? 
Zie www.vo.eu/nl/home/klantcases.
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Forum

De tweetaktmotor wordt anno 2019 nog altijd  
toegepast in bromfietsen en grasmaaiers.  
De technologie van deze motor komt recht
streeks voort uit het brein van de Franse  
uitvinder Lenoir, ruim 150 jaar geleden.

De uitvinder
Étienne Lenoir (1822-1900) werd geboren in het  
Belgische dorpje Mussy-la-Ville. Op twaalfjarige leeftijd 
had hij al een grote fascinatie voor machines. In de  
jaren die volgden maakte hij zichzelf de beginselen  
van techniek en scheikunde eigen. In 1850 vertrok hij 
naar Parijs en in 1859 ontwierp hij de eerste motor met 
inwendige verbranding. In 1859 verwierf hij hiervoor 
octrooi Nr. 43624 voor 15 jaar. In Frankrijk werd hij 
genaturaliseerd tot Fransman.

De uitvinding
Machines werkten in die tijd voornamelijk met stoom. 
Lenoir wilde kleine toestellen die konden werken op 
steenkoolgas en stads- of lichtgas dat in Parijs overal 
beschikbaar was. Het principe was een stoommachine 
waarbij in de eerste helft van de eerste slag een  
mengsel van 6% stadsgas en 94% lucht werd  

aan gezogen. Halverwege de eerste slag werd het  
niet gecomprimeerde mengsel met een bougie - 
ook een geoctrooieerde uitvinding van Lenoir - tot ont-
steking gebracht. Het brandende gasmengsel zette  
uit en duwde de zuiger met grote druk naar buiten.  
Tijdens de ingaande tweede slag werd het verbrande 
gasmengsel uitgedreven. 
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In Lenoirs machine komt diverse kennis uit zijn tijd sa-
men: zowel de stoommachine als de recent uitgevonden 
bobine van Ruhmkorff voor de ontsteking, en de bougie, 
Lenoirs eigen uitvinding. De eerste motor met inwendige 
verbranding, dubbelzijdige werking, tweetakt en zonder 
voorafgaandelijke compressie was uitgevonden.

Het vervolg
Niet veel later ontwikkelde de Duitser Nikolaus August 
Otto (1832-1891) een op die van Lenoir geïnspireerde 
motor die werd aangedreven door gasoline: de atmos-
ferische gasmotor, de flugkolbenmotor. Dit was een 
voorloper van de uiteindelijke viertaktmotor. Deze motor 
werkte al beter en baarde opzien op de Wereldtentoon-
stelling in Parijs van dat jaar. In 1876 volgde de definitieve 
doorbraak. Toen ontwikkelde Otto de viertaktmotor die 
het prototype zou worden voor latere verbrandings-
motoren. Viertakt gaat efficiënter met brandstof om, 
omdat het brandstofmengsel optimaal wordt ververst. 
Deze kwam bekend te staan als de ottomotor. 

Otto vroeg octrooi aan voor een verbeterde versie  
(verleend als DE532C). Onafhankelijk van Otto waren 
anderen (Beau de Rochas) met soortgelijke ontwikkelin-
gen bezig. Het octrooirecht van Otto werd daarom nietig 
verklaard. Hij trof een schikking en het product werd een 
groot succes.‘Op twaalfjarige  

leeftijd had hij al een  
grote fascinatie  
voor machines.’

De verbrandingsmotor 
van Lenoir

Historische uitvindingen
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V.O. Services

Een overzicht  
van alle activiteiten
Kijk op www.vo.eu en 
kom meer te weten.

Leren op de IP Academy
Allereerst zijn daar de IE-cursussen 
die ons kantoor ieder jaar organi-
seert voor klanten, onder de noemer 
IP Academy. Daarbij worden in een 
beginnersgedeelte de belangrijkste 
basisbegrippen en IE-rechtsgebie-
den behandeld. In het gevorderden-
deel wordt vooral ingezoomd op het 
mogelijke strategisch belang van IE. 
Het directe contact met een groep 
klanten uit diverse geledingen geeft 
ons meer inzicht in hoe de klant 
aankijkt tegen bepaalde aspecten, 
inzichten die wij verwerken in onze 
dienstverlening. Voor dit jaar staat 
weer een gloednieuwe editie van de 
IP Academy op stapel, en wel op 26 

september en 14 november. Zie ook 
onze website, onder Evenementen.

Sparren met de IEexpert
Een andere tool voor het actief delen 
van kennis zijn onze Meet the  
expert-locaties. Via een netwerk  
van satellietkantoren op diverse 
innovatie-hubs in Nederland en 
België onderhouden we persoonlijk 
contact met kenniscentra en start-
ups. Op die manier zijn wij op de 
hoogte van de specifieke wensen en 
behoeften van deze doelgroep en 
kunnen we direct inspelen op vragen. 
Omdat we aanwezig zijn op hun 
eigen terrein, lopen (beginnende) 
ondernemers makkelijk bij ons bin-
nen voor advies. Dat hoeft niet per 
se tot een octrooiaanvraag te leiden. 
Waar het om gaat, is om het IE-be-
wustzijn te creëren bij deze onder-
nemers, zodat zij hun IE-rechten op 
de juiste momenten kunnen inzetten. 
Voor een overzicht van de Meet the 
expert-locaties wordt verwezen naar 
de kantorenpagina van onze website.

Innovatiecompetities  
prikkelen ondernemerschap
Universiteiten promoten ondernemer-
schap tegenwoordig veel actiever. 
Studenten worden gestimuleerd om 

Kennis delen is niet alleen  
het basisprincipe van het 
octrooi systeem – de uitvinding 
publiceren in ruil voor het recht 
anderen ervan te weerhouden 
om die uitvinding te gebruiken 
– maar is ook een steeds  
belangrijkere drijfveer geworden 
voor IEdienstverlening. V.O. 
heeft de afgelopen jaren diverse 
tools ontwikkeld waarmee het 
uitwisselen van waardevolle 
kennis tussen de klant en ons 
kantoor wordt gestimuleerd.

zich naast hun wetenschappelijke 
vorming bezig te houden met een 
marktgerichte toepassing van hun 
kennis en vaardigheden. In dat 
kader worden er aan diverse univer-
siteiten jaarlijks terugkerende inno-
vatiecompetities georganiseerd. V.O. 
sponsort dergelijke initiatieven van 
harte. Ook organiseert het kantoor 
spelsessies waarbij groepen studen-
ten tegen elkaar wedijveren om een 
uitvinding vanuit een IE-perspectief 
te beoordelen. Een groter IE-bewust-
zijn bij studenten zorgt er uiteindelijk 
voor dat meer uitvindingen hun weg 
naar de markt vinden. Daarnaast 
biedt de wereld van IE hen een 
mogelijk arbeidsperspectief. We zijn 
regelmatig op zoek naar veelbelo-
vende trainee octrooigemachtigden! 

Sleutelrol voor innovatie
Naast bovengenoemde initiatieven 
zijn er meer voorbeelden te noemen 
van kennisuitwisseling, zoals onze 
lidmaatschappen bij diverse 
beroeps verenigingen voor weten-
schappers en deelname aan tal van 
conferenties waar innovatie een 
sleutelrol speelt. Op deze manier 
houdt V.O. elke dag feeling met de 
wereld van wetenschap en innovatie. 

Kennis delen  
als sleutelwoord 
voor optimale 
dienstverlening
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Inzicht in IE

Een uitgekiende octrooistrategie is waardevol 
voor een bedrijf. Neem bijvoorbeeld Mirror  
Controls International (MCi), producent van  
onderdelen die autospiegels laten bewegen.  
De waarde van hun intellectueel eigendom speel
de een belangrijke rol bij de overname door het 
Amerikaanse moederbedrijf Flextronics in 2015. 
Bij de overname was de waarde van MCi in vijf  
jaar verviervoudigd.

MCi ontwerpt en produceert actuatoren voor autospie-
gels. Dat zijn elektromechanische onderdelen die de 
stand van het spiegelglas verstellen en die de spiegel 
kunnen laten inklappen. Jaarlijks produceert MCi wereld-
wijd meer dan 80 miljoen spiegelactuatoren. Met een 
marktaandeel van 35% is zij marktleider op dit gebied. 
MCi levert voornamelijk aan spiegelfabrikanten die hun 
spiegels leveren voor vele automerken. 

Innovatie in het DNA
Bij MCi zit innovatie in het DNA. Het beschermen van 
intellectueel eigendom door octrooien is hierdoor  
geïntegreerd in het ontwerpproces van het bedrijf.  
Stefan Brouwer, senior research engineer bij MCi,  
vertelt: ‘We brengen niets op de markt dat niet de  
potentie heeft om gepatenteerd te worden. Met een 
octrooi willen we namaak van onze producten tegen-
gaan, waarmee we onze marktpositie en marge  
zoveel mogelijk veiligstellen.’

Krachtige octrooistrategie
Zeker in de competitieve markt waar MCi in opereert,  
kan een krachtige octrooistrategie het verschil maken. 
‘We beschermen onze nieuwe producten natuurlijk.  
Maar ook bij een verbetering van een bestaand product 
kijken we heel sterk naar de manier waarop een concur-

rent zijn producten zou kunnen verbeteren. We proberen  
die oplossingsrichting dan te blokkeren met een eigen 
octrooi’, zegt Brouwer.

Rechtszaak inbreuk octrooi
MCi heeft haar octrooistrategie en -portefeuille goed op 
orde. Het was een van de eerste Nederlandse bedrijven 
met een patent in China. In 2014 signaleerde MCi een 
inbreuk op een van haar patenten door een Chinese 
concurrent. Zij besloot een rechtszaak te starten bij de 
Chinese patentrechtbank. ‘Voor ons is dit de moeite 
waard. De winst die we uit deze zaak kunnen halen is 
tientallen keren groter dan de kosten van de rechtszaak 
zelf. Daarnaast remmen we de groei van onze concur-
rentie af’, legt Brouwer uit. V.O. nam het voortouw in dit 
juridische traject. Octrooigemachtigde Bernard Ledeboer: 
‘We hebben er samen veel van geleerd. Al werkt het in 
het rechtssysteem in China heel anders dan in Neder-
land, het is ons nu al gelukt om ons gelijk te bewijzen.’

Blik op de toekomst
Autofabrikanten maken steeds meer gebruik van  
camera’s, die zowel voor- als achteruitkijken. MCi heeft 
de blik op de toekomst gericht. Brouwer: ‘We anticiperen 
op de nieuwe marktwensen, doordat we alvast strategi-
sche octrooiposities innemen.’

Sterke octrooi
positie MCi  
betaalt zich uit

'We brengen niets op de 
markt dat niet de potentie 

heeft om gepatenteerd  
te worden.'
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Nieuws
Vraag naar octrooibescher
ming in Europa blijft groeien
Het jaarverslag 2018 van het  
Europees Octrooibureau (EOB) 
toont een stijging van 4,6 % van het 
aantal Europese octrooiaanvragen, 
dat daarmee op 174.000 uitkwam.  
Deze groei is vooral toe te schrijven 
aan aanvragen door Europese 
onder nemingen, maar ook wereld-
wijd is een stijging waar te nemen. 
De meeste octrooiaanvragen  
kwamen uit de VS, gevolgd door 
Duitsland, Japan, Frankrijk en China. 
Door Nederlandse bedrijven werden 
in 2018 maar liefst 7.140 Europese 
octrooiaanvragen ingediend. Een 
toename van 1,4 % ten opzichte
van 2017. 

Promoties V.O.
Annemie Jaeken (kantoor Leuven) 
en Huub Maas (kantoor Utrecht)  
zijn tot partner benoemd, en Marlon 
Blood (kantoor München), Martin 
Klok (kantoor Den Haag) en Rutger 
Timmer (kantoor Eindhoven) zijn nu 
senior associate. Het kantoor is blij 
met deze ontwikkeling en feliciteert 
de vijf octrooigemachtigden dan  
ook van harte met hun promotie.

Van 23 tot 25 september organiseert ons kantoor weer een editie van 
het European Patent Seminar in München. Het seminar richt zich  
met name op in-house IE-afdelingen en IE-agenten van buiten Europa 
die hun praktijkkennis van het Europese octrooisysteem willen actuali-
seren en op ondernemingen die zich met hun octrooien (en merken)  
op Europa als afzetgebied richten en een actief IE-beleid voeren. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer het unitair  
octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht (Unified Patent Court),  
EU en Duitse merken en modellen, het effect van Brexit op IE-procedu-
res, oppositie- en beroepsprocedures bij het Europese en Duitse 
octrooi bureau, aanvullende beschermingscertificaten en het Nagoya 
Protocol. Diverse specialisten van V.O. en het EPO geven presentaties.  
Op de laatste seminardag staat een excursie naar Salzburg op het 
programma. Voor meer informatie en inschrijving:  
www.vo.eu/nl/evenement/european-patent-seminar/

V.O. organiseert European Patent Seminar in München

V.O. ondersteunt studenten via innovatiecompetities
De universiteiten van Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen 
hebben allemaal innovatiecompetities. De (twee)jaarlijkse competi-
ties zijn een ultieme uitdaging voor studenten om hun vindingrijkheid, 
creativiteit en intelligentie uit te testen, om hun out-of-the-box denken 
te stimuleren en om dit alles te combineren met de juiste zakelijke 
instelling. Businessplannen, prototypen en praktijkvoorbeelden worden 
ontwikkeld, getest, geanalyseerd en beoordeeld, en de beste ideeën 
worden beloond met financiering en begeleiding. V.O. ondersteunt  
de initiatieven enthousiast en neemt eraan deel via het leveren van 
IE-advies en –diensten. Activate your ideas! Meer weten: 

•  Eindhoven University of Technology - TU/e Contest (www.tuecontest.nl)
•  TU Delft - TU Delft Ideation Contest (www.tudelft.nl)
•  Universiteit Twente - UT Challenge (www.utchallenge.nl)
•  Universiteit Wageningen - WUR Challenge (www.wur.nl)

Winnaar MIP Award en 
WTR1000 aanbeveling
Voor 2019 is V.O. wederom de trotse 
winnaar van de Netherlands Firm 
of the Year Award, die wordt  
toe gekend door Managing Intellectual 
Property. Verder heeft het kantoor 
een ‘Recommended Firm’-aanbeve-
ling gekregen van World Trademark 
Review 1000. 

FIRM   YEAR
2019

OF
THE
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Nieuws

Nieuwe voorzitter V.O.
Per 1 september is Herman Witmans 
(foto) de nieuwe voorzitter van V.O. 
Hij neemt deze functie over van 
Cees Jansen. Cees is meer dan  
26 jaar werkzaam geweest bij V.O., 
waarvan ruim 12 jaar als voorzitter. 
Hij zal als adviseur aan de organisatie 
verbonden blijven. 

V.O. verwelkomt nieuwe  
collega’s
De octrooi- en merkenteams zijn 
onlangs versterkt met twee ervaren 
experts. Op kantoor München is 
Philipp Reichl verwelkomt. Philipp 
is Europees en Duits octrooigemach-
tigde binnen de sectie Hightech & 
Electronics. De sectie Trademarks  
& Designs heeft versterking gekre-
gen van Raquel Alvarez. Zij is 
Europees en Benelux merken-  
en modellen gemachtigde. Vanuit 
kantoor Den Haag beheert zij de 
merken portefeuille van verschillende 
nationale en internationale klanten.

Gerard en Anton Awards 2019

Ieder jaar staat Brainport Eindhoven in de ban van het Gerard en  
Anton Awards-festijn, vernoemd naar de twee illustere Philips-broers. 
Daarbij worden prijzen uitgereikt aan de 10 meest veelbelovende 
startups uit Eindhoven die opvallen door de combinatie van toegepaste 
innovatieve technologie en ondernemerschap. De prijsuitreiking van 
editie 2019 vond plaats op 27 juni. Als sponsor biedt V.O. alle winnaars 
vier uur gratis octrooi- of merkadvies aan, zodat ze goed inzicht krijgen 
in welke uitvinding of welk merk beschermd moet worden, en welke 
IE-strategie daar het best bij past. Voor een overzicht van de winnende 
startups, zie innovationorigins.com/nl/start-ups-to-watch-10-nieuwe- 
gerard-anton-awards/

Nieuwe Meet the expertlocatie in Luik 
 
Sinds april is ons kantoor een tweede Meet the expert-locatie rijker  
in België, namelijk in Luik, een economische hotspot van het land.  
De andere Meet the expert-locatie bevindt zich op de Corda Campus in 
Hasselt. Waar ons reguliere kantorennetwerk bestaat uit permanente 
full-service teams, kenmerken de Meet the expert-locaties zich vooral 
als inloop-desks waar één of twee van onze experts enkele dagen 
van de week aanwezig zijn. Dergelijke satellietkantoren zijn ideale 
oplossingen voor kantoorverzamelgebouwen, universiteitscampussen 
en science-parken, waar ze goed integreren in een door business en 
wetenschap gedreven gemeenschap. Onze octrooigemachtigden in 
Luik zijn Eva Eulaers en Isabelle Surdej. Adres: LIEGE Science Park, 
Rue Bois Saint-Jean 29, 4102 Ougrée. Telefoon: 04 228 05 03. Kijk 
voor een routebeschrijving op de kantorenpagina van onze website.

Schrijf u in voor de 
IP Academy 

Op 26 september en 14  
november vindt onze jaarlijkse 
basis- en gevorderden cursus 
IE plaats. Locatie: V.O. 
Utrecht. Er zijn nog plaatsen 
beschikbaar. Voor meer  
informatie, zie de pagina  
Evenementen op www.vo.eu.
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Column

Op werkbezoek op High Tech Campus Eindhoven beklaagde een directeur 
van een gloednieuwe campus in het Midden-Oosten zich eens. ‘Zijn’ gebou-
wen zagen er allemaal fantastisch uit en de campus was zelfs gelanceerd 
met een video van een Hollywood-regisseur. Maar er gebeurde niks. Pas  
na een paar bezoeken aan Eindhoven begreep hij het: het gaat om de vibe. 

Jaren daarvoor kwam ik als hr-adviseur en alfa in een wereld van beta’s 
terecht bij Natlab, de beroemde proeftuin van Philips. Daar zag ik hoe  
ongelofelijk belangrijk de factor sfeer en vertrouwen is en hoe je ervoor kunt 
zorgen dat mensen elkaar makkelijker ontmoeten. Later kreeg ik de kans  
om dat als operationeel directeur van The Strip te doen. Op The Strip komen  
alle horeca- en conferentievoorzieningen bij elkaar, voor de 11.000 campus-
bewoners en de buitenwereld. Dit is uitgegroeid tot het dorpsplein, het  
kloppend hart waar ideeën en bedrijven aan elkaar worden gekoppeld.  
Hier doen we er alles aan om toevallige ontmoetingen te faciliteren en te 
stimuleren. Juist die ontmoetingen spelen een grote rol bij innovatie.

Innovatie is een manier van denken en doen die in de Brainport-regio van 
Eindhoven tweede natuur is geworden. Dat danken we niet alleen aan onze 
kennis en kunde, maar vooral aan ons geloof in sociale innovatie. Slechts een 
kwart van het innovatiesucces is afhankelijk van de technische doorbraak. 

Van het succes wordt 75% bepaald door de sociale innovatie, samenwerken 
in slimme, horizontale netwerken gebaseerd op wederzijds vertrouwen  
en gezond verstand. Bijna iedereen heeft wereldwijd toegang tot kennis,  
het gaat er juist om wat je er mét elkaar mee doet. Bijkomend voordeel  
van Eindhoven: we zitten hier in West-Europa waar we minder hiërarchisch  
ingesteld zijn en elkaar makkelijker durven op te zoeken. Sinds een paar  
jaar hebben we ook de Gerard en Anton Awards voor de beste startups.  
Van de twee Philips-broers was Gerard de techneut en uitvinder, Anton  
had het zakelijke instinct. Bij zo’n initiatief is het voor mij logisch om onze 
contactpersoon bij V.O. te bellen voor ondersteuning. En dat leidde weer tot 
een sponsorschap. En zo werken we allen samen aan (sociale) innovatie. 
Dat is de kracht van Eindhoven.

Succesvol ecosysteem  
voor innovatie

BertJan Woertman
Eigenaar Social Machines  
en voormalig directeur marketing  
High Tech Campus Eindhoven  
en directeur Brainport Industries 
Campus 

Over V.O. 
V.O. is een van de grotere dienstverleners binnen Europa op het gebied  
van octrooien en merken. Meer dan zestig specialisten ondersteunen onze 
klanten bij het maximaliseren van de waarde van hun intellectuele eigendom. 
We hebben ruime expertise en ervaring in de Chemie, Life Sciences, Engi-
neering en Hightech & Electronics. Onze klanten variëren van  tech-starters 
tot multinationals. Met negen kantoren in Nederland, België en Duitsland 
opereren wij in een wereldwijd netwerk van professionals. 
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ontmoetingen 
spelen een grote 
rol bij innovatie’


