
Als trainee kun je bij V.O. aan de slag om octrooigemachtigde  
te worden. Na een strenge selectieprocedure volgen de nieuwe 
talenten een officiële opleiding bij de Orde van Octrooigemachtig-
den. Aanvullend doorlopen ze bij V.O. een intern opleidingstraject 
dat ervoor zorgt dat trainees met praktijkkennis voor klanten aan  
de slag kunnen. ‘De talenten zuigen alle kennis als een spons op.’

voor een professioneler inwerk
programma dat ook opvalt in de 
krappe arbeidsmarkt. Coach  
Jeroen van der Kolk werd ingehuurd 
om, samen met de hrafdeling, een 
eigen opleidingsklas in te richten:  
‘Ze hebben allemaal technische 
opleidingen gedaan waarin weinig 
aandacht is besteed aan goede 
communicatievaardigheden. 

Een goede octrooigemachtigde  
is het schaap met de vijf poten: 
technisch onderlegd, juridisch 
bekwaam, taalgevoelig en communi
catief sterk. V.O. is volop bezig met 
het opleiden van nieuwe octrooi
gemachtigden. Binnenshuis  

gebeurde dat voorheen vooral  
via een octrooigemachtigde die  
als mentor fungeerde. Dat werkte 
inhoudelijk prima, maar er bleven 
ook kansen liggen. Bovendien  
neemt V.O. momenteel veel mensen 
aan waardoor er ook meer ruimte is 
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Hoe stel je een open vraag? Hoe 
lever je goede feedback?’ V.O. zette 
samen met hem het opleidings
programma in elkaar: elf opleidings
dagen waarin drie ‘studenten’ alles 
leren over het veelomvattende vak 
van octrooigemachtigde. Ervaren 
octrooigemachtigden leggen uit  
hoe je een goede aanvraag schrijft, 
backoffice-medewerkers geven 
inzicht in de administratieve hande
lingen en Van der Kolk gaat aan de 
slag met de soft skills, van advies
vaardigheden tot timemanagement. 
‘De trainees zijn al tijdens de 
werving bewust geselecteerd op hun 
ontwikkelingsmogelijkheden – zeker 
waar het gaat om die soft skills.’

Onbekend beroep
Je wilt alles, maar je kunt nog niet 
volledig aan de slag. Dat was 
voorheen een veelgehoorde klacht 
van aanstormende octrooigemach
tigden. Terwijl het hele kantoor 
zinderde van activiteit, moesten  
zij nog alles leren. De interne 
opleiding is erop gericht om jonge 
talenten sneller productief te laten 
zijn – dus voor klanten aan de slag, 
zodat het bedrijf daardoor ook 
kosteneffectiever opereert.  

Net zo belangrijk: het is bevredigend 
voor de trainees om snel echt te 
kunnen bijdragen. Maarten Reuver 
is een van de talenten uit het klasje. 
Hij studeerde geofysica en maakte 
via een scriptie bij TNO kennis met 
het bedrijfsleven. Toen een recruiter 
hem tipte hem over V.O. hoorde  
hij voor de eerste keer over een 
dergelijk bedrijf: ‘Ik kende het hele 
beroep van octrooigemachtigde niet, 
maar na een gesprek bij V.O. wist  
ik dat het iets voor mij was. Je bent 
bezig met de laatste stand van de 
techniek en geen dag is hetzelfde 
met allerlei uiteenlopende klanten.’ 
Een halfjaar geleden begon hij bij 
V.O. én met de interne opleiding.

Onderzoeksrapport
Niet alleen is er volop aandacht  
voor communicatieve vaardigheden, 
er wordt natuurlijk ook stilgestaan  
bij gewichtige onderwerpen als het 
analyseren van en adviseren over 
een onderzoeksrapport. Reuver: 
‘Nadat het octrooi is aangevraagd 
komt het Europees Octrooibureau 
soms met bezwaren en moet ik 
onderzoeken of die reëel zijn en 
onze aanvraag verdedigen. In ons 
klasje is er de tijd om daar diep op  
in te gaan, zonder de hoge werkdruk 
van alledag. Daar leer ik veel van.  

Ik denk dat we met dit opleidingstra
ject echt een kickstart maken in het 
bedrijf en sneller klaar zijn voor het 
echte werk.’ Hij geniet nu al van de 
keren dat hij met een octrooigemach
tigde meegaat naar een nieuwe klant: 
‘Je bouwt een vertrouwensrelatie op, 
de klant deelt belangrijke informatie 
over zijn uitvinding. In deze afspraken 
zie je de passie van een uitvinder.’   

Veilige omgeving
‘Wat ik mooi vind’, vertelt Van der 
Kolk, ‘is dat V.O. een bedrijf is met 
een lange historie waar mensen erg 
goed zijn in wat ze doen. Nu hebben 
ze ook heel grondig hun opleiding 
onder de loep genomen. Het is  
een bedrijf dat draait om inhoud, 
maar ook steeds beter beseft dat,  
complementair aan vakkennis, 
communicatie en de juiste advies
vaardigheden cruciaal zijn voor  
een succesvolle octrooigemachtigde. 
Zonder de vaardigheden die de 
trainees in de klas opdoen, zouden 
ze die hele ontwikkeling langzamer 
doorlopen. Op deze manier weten 
de nieuw komers beter wat er van  
ze wordt verwacht. Het is echt 
fantastisch om te zien hoe ze alle 
kennis en inzichten als een spons 
opzuigen en ermee aan de slag 
gaan in hun dagelijks werk.’

‘ Ik denk dat we met dit opleidings
traject echt een kickstart maken  
in het bedrijf.’

Maarten Reuver

Opleiding in het kort
De vier trainees komen elf studiedagen in een periode van een  
half jaar bijeen voor de interne opleiding. In de ochtend gaat het  
om octrooiskills (beginnend met het lezen van een octrooiaanvraag),
daarna komen kantoorskills aan bod (hoe word je een goede
octrooigemachtigde). Ten slotte wordt er in de middag hard gewerkt 
aan softskills, zoals adviesvaardigheden.
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Windenergie met 
vliegers ideaal voor 
afgelegen locaties

Customer insights

Patent en kennis delen
Samen met V.O. regelt hij alle 
patent   zaken. ‘We hebben veel 
geïnvesteerd en willen straks graag 
ook onze vinding op de markt 
brengen en daar dus van profiteren. 
Overigens delen we ook veel van 
onze onderzoeks resultaten. Deze 
technologie staat nog in de kinder
schoenen en de marktpotentie is 
groot. Juist door dit soort zaken te 
delen en samen te werken komt 
deze technologie verder.’

Kitepower heeft de laatste jaren de 
wind mee. In 2014 kregen ze een 
miljoenensubsidie van de Europese 
Commissie en vorig jaar wonnen  
ze de Dutch Innovation Competition 
(DIC) van het Ministerie van  
Defensie – dit initiatief wordt  
gesponsord door V.O. Het bedrijf 
staat inmiddels ook in de laatste 
ronde van de Accenture Innovation 
Awards, editie 2017. Berlijner 
Johannes Peschel is gek op vliegers 
en kite surfen en zag al jaren geleden 
de kansen van windenergie met 
vlieger. ‘Ik kwam erachter dat bij de 
TU Delft er veel expertise was op  
dit gebied, onder meer dankzij een 
onderzoeksgroep van Wubbo 
Ockels.’ Hij verhuisde naar Delft en 
dook vol in het project. Samen met 
zijn professor richtte hij vervolgens 
de startup Kitepower op, dat vanaf 
de campus in TU Delft onderneemt.

Hoe werkt het?
Windmolens zijn duur om te bouwen 
en duur in onderhoud. Peschel:  
‘De potentie van onze aanpak is echt 
een no brainer voor mij. Je hebt voor 
onze vliegers maar de helft van de 
materiaalkosten nodig en maar tien 

procent van onderhoudskosten, 
terwijl de energieopbrengst hoger is.’ 
Het werk als volgt: een robot laat 
een grote vlieger op aan een kabel. 
De vlieger drijft een dynamo aan 
op de grond aan totdat de kabel 
helemaal uitgerold is. Op dit punt 
stuurt de robot de vlieger uit de  
wind en wordt de dynamo een motor 
die de vlieger weer binnenhaalt. 
De techniek maakt het mogelijk de 
sterke winden tot honderden meters 
beter te benutten.

Defensie wil duurzamer worden
Een van de gedroomde klanten is  
het Ministerie van Defensie. Peschel 
legt uit: ‘Defensie is op afgelegen 
locaties afhankelijk van diesel als 
energiebron. Dat kost veel geld en 
ze willen toe naar meer duurzame 
energie. Dan is Kitepower een 
interessant en eenvoudig alternatief. 
Maar er zijn natuurlijk veel meer 
toepassingen te bedenken. Steeds 
meer afgelegen dorpen in China 
worden geëlektrificeerd, daarvoor 
kan dit natuurlijk ook ideaal zijn.  
Of voor festivals of veel ernstiger – 
in rampgebieden. Overal waar ze  
nu diesel gebruiken.’ 

Megagrote vliegers die op honderden meters hoogte energie  
genereren. Dat is het baanbrekende idee achter de Delftse startup 
Kitepower. Uitvinder en oprichter Johannes Peschel: ‘Eind 2018  
is het eerste commerciële model klaar en hopen we zes kites  
verkocht te hebben.’

Johannes Peschel

Kijk voor meer informatie op 
kitepower.nl. 
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Forum

Korte-termijnpolitiek
Ja, er is onenigheid over octrooien  
op klassiek veredelde planten. Maar 
nee, dit is een domme kortetermijn
politiek ingegeven beslissing. Juist 
voor de wereldvoedselvoorziening 
hebben we alle innovaties heel hard 
nodig om meer en gezonder voedsel 
met minder bestrijdingsmiddelen  
te produceren. Tegelijkertijd leggen 
klimaatveranderingen extra druk op 
de productie van voldoende voedsel. 
Het niet meer verlenen van patenten 
op klassiek veredelde planten remt: 
de impuls voor innoveren, het 
openbaar maken van uitvindingen en 
de brede verspreiding van innovaties 
door licentiëring. Deze ondoorwrochte 
beslissing is genomen door politieke 
beïnvloeding van de rechtspraak,  
wat op zich al een gotspe is in een 
geciviliseerde samenleving waar 
scheiding der machten essentieel is. 
Deze politiek is daarbij ook nog eens 
slecht en onvolledig geïnformeerd 
over dit complexe onderwerp, vooral 
door belangengroepen die geen 
oplossingen aandragen maar slechts 
hun eigen politieke gewin nastreven.

Onduidelijke situatie
De waarde van de wetswijziging  
is op zijn minst betwistbaar.  
Het besluit is in de wet gezet met 
terugwerkende kracht, waarbij het 
de vraag is of dat eigenlijk wel mag. 
Dit besluit is ook in de zogeheten  
Rules geplaatst, terwijl een dergelijke 
wijziging bij voorkeur in een  
wetsartikel had moeten gebeuren. 
Als een klant nu aan mij vraagt of  
hij wel of geen octrooi kan krijgen  
op een veredelde plant, dan weet  
ik het niet. Die duidelijkheid moet 
komen als een rechter hierover gaat 
oordelen, maar dat kan wel enkele 
jaren duren. En dan is er mogelijk 
nog een omweg om dergelijke 
vindingen te patenteren. Stel dat je 
een vinding claimt als product van 
een (niet octrooieerbare) biologische 
werk wijze, maar het kan ook op een 
andere manier gemaakt worden; is 
dat dan wel te patenteren? Het zal 
allemaal moeten blijken.

Intenties zijn goed
Patenten dienen een duidelijk doel, 
dat is zeker. Maar wat ik de laatste 
twintig jaar zag, is een oerwoud  
van toegekende patenten waarbij  
ik me regelmatig afvroeg: is dat wel 
terecht? Er worden vindingen 
geclaimd bij plantensoort X die we 
bijvoorbeeld al lang kennen van 
plantensoort Y. En dat de gepaten
teerde vinding dan, als je het zo 
bekijkt, in ieder geval voor iemand 
met kennis van zaken helemaal niet 
zo indrukwekkend of vernieuwend is. 
Dankzij al die patenten werd het 
kruisen zelf vrijwel onmogelijk 
gemaakt en dat zette in feite een  
rem op innovatie. Daar komt nog  
bij dat veel van die patenten in een 
dusdanig complexe taal zijn geschre
ven dat je als nietjurist ook niet meer 
weet wat er allemaal wel en niet 
onder valt. Ik hoop dat de patenten 
door deze maatregel beter worden. 
De intenties zijn goed, nu moet 
blijken of dat ook allemaal uitkomt.
 

Het Europees Octrooibureau heeft in juni 2017 besloten om geen octrooien meer te verlenen 
op planten die uitsluitend verkregen kunnen worden door klassieke kruisingsmethoden. 
Sommigen juichen dit besluit toe omdat ze vinden dat het octrooieren van planten de 
innovatie afremt. Anderen vinden het juist geen verstandig besluit, vanwege de onduidelijk-
heid die erdoor ontstaat en de tegenspraak met de bestaande wetgeving tot aan juni. 
Drie insiders geven hun mening.

Geen patent meer op  
klassiek veredelde planten

Pim Lindhout 
Directeur research &  
development Solynta

Richard Visser
Hoogleraar en hoofd  
Plantenveredeling Wagenin
gen University & Research
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Bart van Wezenbeek
Europees  
octrooigemachtigde
V.O. Patents & Trademarks
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V.O. Services

1. Het wijzigingsbesluit staat in het 
Uitvoeringsreglement (Regel 28). 
Deze regel is strijdig met Artikel 53 
van het Europees Octrooiverdrag.  
In de nieuwe Regel staat dat 
patenten niet mogen worden 
verleend voor planten verkregen 
door een klassiek veredelings
proces. Volgens het Artikel worden 
alleen planten en dierenrassen  
en wezenlijk biologische werkwijzen 
als zodanig van octrooiering uit
gesloten. De nieuwe Regel 28  
gaat daarmee een stap verder  
dan Artikel 53.

Wettelijk gaan de artikelen, bij een 
conflict tussen artikel en regel, 
boven de regels. Bovendien is  
het besluit ook in tegenspraak met  
twee recente uitspraken (TomatoII 
en BroccoliII) van de Grote Kamer 
van Beroep van het EOB.

2. De nieuwe regels zijn ook van 
toepassing op aanvragen die nog in 
behandeling zijn en reeds verleende 
patenten die in behandeling zijn bij 

het EOB. Dit is in tegenspraak met 
de uitgangspunten van juridische 
zekerheid. Burgers en bedrijven 
moeten er immers van uit kunnen 
gaan dat veranderingen in wetgeving 
geen gevolgen hebben voor reeds 
genomen besluiten, zoals een 
octrooiverlening.   

3. In een beslissing van de Grote 
Kamer van Beroep werd aangege
ven dat de patenteerbaarheid van 
menselijke stamcellen alleen 
verboden is als blijkt dat op de 
datum van aanvraag dergelijke 
cellen uitsluitend verkregen konden 
worden door de vernietiging van 
embryo’s. Naar analogie van deze 
uitspraak is het misschien mogelijk 
dat een patent op een veredelde 
plant toch verkregen kan worden als 
blijkt dat op de datum van aanvraag 
het technisch mogelijk was om deze 
plant ook te produceren op niet puur 
biologische wijze. 

Gevolgen einde octrooi 
klassieke plantenveredeling
Planten die via een klassiek 
veredelingsproces tot stand  
zijn gekomen kunnen niet  
langer worden geoctrooieerd  
in Europa. Dat heeft het  
Europese Octrooibureau (EOB) 
besloten in juli. Het wijzigings-
besluit heeft grote impact op  
de octrooi veredeling en de 
positie van de Nederlandse 
land- en tuinbouwbedrijven. 
Octrooigemachtigden van  
V.O. hebben de belangrijkste 
juridische gevolgen en nuance-
ringen van deze beslissing in 
kaart gebracht. Hieronder leest 
u een samenvatting. 

4. We adviseren om alle patenten, 
toegekend of in behandeling, te 
analyseren en daarbij de vraag te 
stellen of het technisch mogelijk was 
om de gepatenteerde plant via een 
nietbiologisch proces te verkrijgen. 
Voor vindingen waarvan dit niet 
duidelijk is, adviseren we om een 
alternatieve strategie te ontwikkelen 
waardoor u uw rechten kunt behou
den. En we adviseren geen beslis
sing direct te accepteren en beroep 
aan te tekenen als uw octrooiaan
vraag op deze grond wordt afgewe
zen. Er zullen de komende jaren 
veel beroepszaken volgen die, 
hopen we, voor meer duidelijkheid 
zullen zorgen. 

Wilt u sparren over uw eigen situatie? 
Neem dan contact op met octrooi   
ge machtigden Frits Michiels  
(f.michiels@vo.eu) of Bart van Wezenbeek  
(l.vanwezenbeek@vo.eu).
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Producten die een ‘eigen gezicht’ in de markt 
hebben, kunnen worden beschermd met een 
beroep op zogeheten ‘slaafse nabootsing’.  
In een zaak over hangers voor kettinkjes heeft  
de Hoge Raad onlangs weer een interessant  
arrest gewezen waarin de voorwaarden voor  
het inroepen van deze beschermingsvorm  
worden verduidelijkt.

Hoe zat de zaak in elkaar?
All Round is een producent van hangers voor kettinkjes 
en maakte bezwaar tegen Simstars, die soortgelijke 
hangers op de markt brengt. All Round deed een beroep 
op slaafse nabootsing, een vorm van onrechtmatige 
daad. Het conflict heeft uiteindelijk geleid tot een uit
spraak van de Hoge Raad.

Wat is slaafse nabootsing?
Deze beschermingsvorm staat naast het auteursrecht  
en het modellenrecht, en kan producenten een mooi 
alternatief bieden voor het geval men geen auteurs  
of modelrechten kan inroepen, bijvoorbeeld omdat de 
beschermingsduur is verstreken. De slaafse nabootsing 
stamt uit een tijd waarin er weinig wettelijke voorzieningen 
waren voor de bescherming van vormgeving, zoals 
auteursrecht en modellenrecht. Het is een grondslag  
die niet als zodanig in de wet is opgenomen, maar  
die in de rechtspraak is gevormd. De regeling biedt 
bescherming tegen ‘nodeloze verwarring’ doordat 
concurrenten eenzelfde product in de markt zetten en 
nalaten wijzigingen in de vormgeving aan te brengen, 
terwijl men dat wél had kunnen doen zonder afbreuk te 
doen de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product. 

Hoe werkt het?
Belangrijke voorwaarde is dat het originele product  
‘een eigen gezicht’ heeft in de markt. En dat het publiek 
daadwerkelijk in verwarring kan verkeren omdat men 
denkt dat de producten van dezelfde of verbonden 
onde rnemingen afkomstig zijn. De Hoge Raad verduide
lijkt dat met ‘een eigen gezicht’ wordt bedoeld: een 
verschijningsvorm die zich onderscheidt van andere 
gelijksoortige producten in dezelfde markt. 

Verlies ‘eigen gezicht’?
Een ‘eigen gezicht’ is volgens de Hoge Raad geen 
absoluut gegeven. Het kan ook weer verdwijnen,  

Belangrijke voorwaarde  
is dat het originele product  
‘een eigen gezicht’ heeft  
in de markt.

Door gezichtsverlies  
met lege handen

bijvoorbeeld doordat de markt overspoeld wordt  
met producten die op gelijke wijze zijn vormgegeven.  
Er ligt dan dus een taak bij de producent van het  
originele product om nabootsingen te bestrijden,  
om te voorkomen dat het zijn eigen gezicht verliest.  
De Hoge Raad gaat overigens niet zo ver om te  
stellen dat de producent tegen alle mogelijke  
concurrenten moet optreden. Maar de producent  
moet er wel op letten dat het originele product zijn  
eigen gezicht behoudt.  

En hoe luidde de uitspraak? 
All Round trekt uiteindelijk aan het kortste eind; de  
Hoge Raad oordeelt dat All Round niet aannemelijk  
heeft kunnen maken dat zij zich daadwerkelijk heeft 
ingespannen om nabootsingen in de markt te bestrijden 
– en dat zij het dus heeft laten gebeuren dat haar 
hangers hun ‘eigen gezicht’ hebben verloren. Een 
waarschuwing dus voor producenten: pak zoveel  
mogelijk nabootsers aan!  
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Nieuws

IP Service World in München
Van 2729 november vormt München voor de 
achtste maal het decor voor een van de grootste 
IEevenementen van Europa: IP Service World.  
Net als bij vorige edities van dit congres is V.O.  
als ‘exhibitor’ aanwezig. Ook leveren twee octrooi
gemachtigden, verbonden aan ons kantoor in 
München, een inhoudelijke bijdrage. Dr. Bettina 
Hermann en Dr. Jennifer Ebner von Eschenbach 
verzorgen op maandag 27 november een ronde 
tafeldiscussie over het Unitair octrooi en het UPC 
‘ondanks de Brexit’. Meer informatie is te vinden 
op www.managementcircle.de/ipserviceworld/.

Nieuw arbitragecentrum in Den Haag 
Begin 2018 wordt in het Haagse New Babylon 
The Hague Hearing Centre (THHC) geopend: een 
zittingszalencentrum voor arbitrage en mediation. 
Dit is waardevol voor klanten van V.O. als beide 
partijen een geschil via arbitrage of mediation 
willen oplossen. In dergelijke gevallen is behoefte 
aan een geschikte locatie om een mondelinge 
zitting met de arbiters te houden. Momenteel  
is een dergelijke voorziening niet beschikbaar  
in Nederland. Het Haagse Hearing Centre zet 
Nederland op de kaart als een centrum van  
juridische expertise. Het THHC is goed bereik
baar, naast Den Haag Centraal Station, en wil  
het beste Hearing Centre van de wereld worden. 
V.O. heeft input geleverd aan de ‘bouwers’ van 
THHC. Op deze locatie wordt misschien ook de 
nieuw op te richten lokale divisie van het Unified 
Patent Court gehuisvest.

EPO sluit overeenkomst 
met Cambodja
Afgelopen januari hebben het 
European Patent Office (EPO)  
en Cambodja een overeenkomst 
getekend die het mogelijk maakt  
Europese octrooien uit te breiden naar 
Cambodja. Het EPO heeft dergelijke overeenkomsten 
gesloten met Marokko, Moldavië en Tunesië. Het EPO 
spant zich al jaren in om in landen buiten de Europese 
lidstaten Europese octrooien gevalideerd te krijgen. 
Deze nieuwe mogelijkheid leidt in de landen zelf tot een 
verbetering van het innovatie en investeringsklimaat. 
Het biedt ook kansen voor bedrijven die hun grenzen 
willen verleggen en Cambodja als een interessante 
markt zien. Het Aziatische land importeert jaarlijks 
aardolieproducten, textiel, auto’s, groothandelgaren, 
sigaretten, elektronica en medicijnen. Voor innovatieve 
bedrijven die actief zijn in deze sectoren is het uitbreiden 
van hun Europees octrooi extra interessant. Patenten  
op farmaceutische producten zijn vooralsnog uitgesloten.

Het Delftse team van de TU is weer afgereisd naar  
Australië voor een nieuwe editie van de Bridgestone Solar 
Challenge, de race voor zonaangedreven auto’s. V.O.  
is ook dit jaar trotse sponsor van het superinno vatieve 
team. Down Under starten de racevoorbereidingen.  
Zo rijdt een deel van het team van Adelaide naar Darwin  
voor een tripup: onderweg schrijven ze alles op wat ze 
tegenkomen; waar de weg slecht is, waar je internet
verbinding hebt en waar er een doorgetrokken streep  
zit en je dus niet kan inhalen. De race gaat immers over 
de openbare weg. De Nuna9, de top favoriet, rijdt vanaf  
8 oktober van Darwin naar Adelaide, dwars door het 
binnenland van Australië. Tegenstanders zijn afkomstig 
vanuit de hele wereld, allemaal gebrand om de Delftse 
studenten van weer een overwinning af te houden.

NUON Solar Team racet voor winst
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In mijn tijd als lid van het Nuon Solar Team ben ik besmet geraakt met  
het virus van innovatieve elektrische voertuigen. Maar waar kon ik met mijn 
kennis heen? Waar in die markt is er ruimte voor innovatie? Ik stuitte op  
een stoffige wereld waar wel heel veel geld in omgaat, een wereld waar 
eigenlijk al veertig jaar niks gebeurt: de markt van scootmobielen. 

Iedereen kent de scootmobiel. De logge apparaten die door het straatbeeld 
rijden en die, zo blijkt uit onderzoek, verantwoordelijk zijn voor veel dodelijke 
ongelukken. Scootmobielen vallen onder hulpmiddelen, terwijl ik het veel 
meer zie als een vervoermiddel. Dat is een heel ander vertrekpunt, waardoor 
onze oplossing geschikt is voor veel meer doelgroepen en andere markten. 
Denk aan attractieparken en vliegvelden.

In onze werkplaats heb ik een scootmobiel volledig uit elkaar gehaald en 
onderzocht wat er verkeerd gaat. We vonden veel aanwijsbare ontwerp
fouten. Zo geef je gas als je knijpt, dat gebeurt juist als je schrikt. Dat leidt  
tot veel gevaarlijke situaties en ongelukken. Tegelijkertijd hebben we ook 
vastgesteld dat een scootmobielgebruiker vrij geïsoleerd zit – weinig contact 
maakt met zijn omgeving. Techniek, gebruikerservaring; er was duidelijk veel 
ruimte voor innovatie. 

En net zo belangrijk: een scootmobiel moet er gaaf uit zien. De wowfactor 
van een Tesla, die moet het hebben. Met ons team, niet toevallig allemaal 
voormalig leden van het Solar Team, en experts van onder meer TNO  
en Philips hebben we de Scoozy ontworpen, tjokvol innovatie en design.  
En het lijkt in niets meer op de bekende scootmobiel. Hij ziet er cool uit  
en is supercomfortabel. Zo kan de stoel eenvoudig worden gedraaid en 
draaien de grote achterwielen ‘open’. 

De mondiale markt is inmiddels erg nieuwsgierig geworden, terwijl er  
alleen nog maar een prototype rondrijdt. We bouwen de komende twaalf 
maanden de eerste dertig stuks waarvan we er nu al veertien hebben 
verkocht. De wereld is er klaar voor!

Scoozy, de Tesla onder  
de scootmobielen

Job van de Kieft
Oprichter en CEO Scoozy
Scoozy.nl

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, Elektrotechniek, Mechanica en Fysica. Onze klanten variëren 
van  techstarters tot multinationals. Met tien kantoren in Nederland, België 
en Duitsland opereren wij in een wereldwijd netwerk van professionals. 
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‘Een scootmobiel 
moet er gaaf uit 
zien.’


