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In 2005 begon Annemie haar carrière als octrooigemachtigde bij V.O. Zij houdt zich bezig met
allerlei aspecten van een breed scala aan werktuigbouwkundige uitvindingen. Annemie is
hoofd van de Leuvense vestiging van V.O.
Zij is opgeleid tot ingenieur lucht- en ruimtevaarttechniek en daarnaast in bedrijfskunde. Na haar afstuderen op
het gebied van helikopters bij Eurocopter Germany heeft Annemie meerdere jaren bij een onderzoeksorganisatie
in de lucht- en ruimtevaart gewerkt. Na een aantal jaar maakte ze de overstap naar de offshore, waar zij aan een
technisch project gewerkt heeft en tevens betrokken was bij offshore installatieprojecten.
Annemie is betrokken bij meerdere aspecten van het beschermen en handhaven van intellectueel eigendom.
Daarbij heeft zij samen met cliënten gewerkt aan het opbouwen van hun IE-portefeuille in lijn met hun
bedrijfsstrategie en cliënten bijgestaan bij hun IE-onderhandelingen.

Werkervaring
Octrooigemachtigde, V.O. (2005-heden)
Project engineering voor offshore bedrijven (2001-2005)
Research projecten in de Ruimtevaartindustrie (1998-2001)

Opleiding
Drs., Rotterdam School of Management (2006)
Ir., Lucht- en Ruimtevaarttechniek, Technische Universiteit Delft (1999)
Burg. Ir., Toegepaste Wetenschappen, KU Leuven (1995)

Directories
Annemie Jaeken has been selected to appear in the 2021 edition of IAM Strategy 300 – The World’s
Leading Strategists
“Annemie Jaeken’s collaborative style is a boon to clients; she partners closely with R&D departments and
the C-Suite in ways that enlighten all and elevate company IP approaches. Her strategies for prosecution
and portfolio management are extremely well designed” (IAM Patent 1000, 2021).

Recommended Individual (IAM Patent 1000, 2020).
“Annemie Jaeken is in her element when advising start-ups and small and medium-sized enterprises
(SMEs), and handles business strategy and IP negotiations with assurance” (IAM Patent 1000, 2019).
“Annemie Jaeken makes her IAM Patent 1000 debut, garnering praise from foreign associates who value
her ‘technical expertise and quick thinking’. Combining efficiency with a profound understanding of client
technology, she assists in offering a clearer picture of novelty and scope of protection” (IAM Patent 1000,
2018).
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