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Dit white paper biedt concrete handvatten voor het succesvol  
inrichten van de samenwerking tussen uw IE-afdeling en een  
externe IE-partner. Door zelf de analyse te maken bepaalt u welk 
inhuur model het beste bij uw behoefte en vraagstukken past.  
Zo vergroot u het rendement en verbetert u de focus en output  
van uw eigen octrooiafdeling. 
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V.O. Patents & Trademarks

V.O. behoort tot de grotere zelfstandige IE-bedrijven in Europa. Wij leveren diensten op het gebied van octrooi-  
en merk bescherming, en IE-gerelateerde informatie met betrekking tot markten en technologieën. Wij beschikken  
over ruime expertise en vele jaren ervaring in Chemie, Electrotechniek, Life Sciences, Mechanica en Fysica.  
Ruim 60 gemachtigden ondersteunen cliënten wereldwijd bij de waardemaximalisatie van hun IE. 

Cliënten variëren van tech-starters en MKB-innovators tot kenniscentra en multinationals, waaronder vooraanstaande 
nationale en internationale ondernemingen en instellingen. Met kantoren in Nederland, België en Duitsland, opereren  
wij binnen een wereldwijd netwerk van professionals. Hierdoor weten onze experts als geen ander hoe het beste de 
balans gelegd kan worden in de verdeling van het werk binnen de eigen afdeling en een externe/ondersteunende partij.  

Over de auteurs

Hajo Kraak, partner en octrooigemachtigde bij V.O., heeft voorheen als in-house 
patent counsel gewerkt in de chemische industrie en op research gebaseerde farma. 
Hajo werkt nog steeds veel voor zowel chemische als farmaceutische bedrijven.  
Hij heeft ruime ervaring opgedaan in het verkrijgen van octrooien en het voeren 
van oppositieprocedures bij het Europees Octrooibureau, en ook met internationale 
rechtszaken. Ook houdt hij zich veel bezig met due diligence-onderzoek voor 
octrooien en het ontwikkelen van octrooistrategieën voor verschillende bedrijven, 
zoals bijvoorbeeld life cycle management in farma.

Jenny Cromsigt, octrooigemachtigde bij V.O., begon haar IE-carrière bij een biotech 
start-up. Daarna werkte ze als intern octrooigemachtigde voor een grote multi-
national. Jenny studeerde chemie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna zij 
promoveerde in biofysische chemie aan de Universiteit van Umeå, Zweden. Zij heeft 
ruime ervaring in het opstellen en behandelen van octrooiaanvragen wereldwijd,  
en in het voeren van oppositieprocedures en hoorzittingen bij het Europees Octrooi-
bureau. Ook heeft zij ervaring in het adviseren over octrooigeldigheid en inbreuk 
(freedom-to-operate).
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Inleiding
Wat het belang van intellectuele eigendom (IE) is voor de markt 
waarin u actief bent, hoeft niemand u uit te leggen. Samen met een 
team van experts draagt u binnen het bedrijf de verantwoordelijk-
heid om de waarde van IE optimaal te benutten en te verdedigen in 
geval van claims en inbreuk door concurrenten. Dat geldt zowel 
voor bestaande producten als voor de innovaties die vanuit  
Research & Development ontwikkeld worden.

Maar hoe strak de werkzaamheden op uw afdeling ook georganiseerd zijn, er zijn 
situaties die intern lastig zijn op te vangen. Organisatorisch, vanwege piekbelasting 
of langdurige ziekte van een ervaren interne octrooigemachtigde. Inhoudelijk, door 
complexe IE-aanvragen in werelddelen waar u eerder niet actief was, of eenmalige 
grote projecten zoals rechtszaken en acquisities en afstotingen/verkopen met 
aanzienlijke commerciële of strategische belangen. In dat geval kan een externe 
specialist uitkomst bieden. Althans, als u een deskundige IE-partner heeft die uw 
business goed kent, weet wat in uw bedrijfsproces op het spel staat en een 
werkwijze hanteert waarin u op de juiste momenten kunt bijsturen. 

Helaas is de praktijk vaak anders. Om te beginnen is het al lastig genoeg om 
überhaupt het moment aan te zien komen dat u hulp van buiten nodig heeft, laat 
staan dat het altijd lukt hier tijdig en adequaat op te reageren. Ook valt het niet 
mee te bepalen wat u in die situatie het beste zelf kunt doen dan wel uit kunt 
besteden; de gehele zaak of een deel daarvan? Als het op dat moment aan 
structurele samenwerking met een IE dienstverlener ontbreekt, gaat er veel tijd 
zitten in de overdracht van het werk, in een goede inhoudelijk briefing en het 
maken van heldere afspraken over het proces, en over, niet te vergeten, de 
gewenste uitkomst. De vraag is dan ook: hoe krijgt u meer grip op de samen-
werking, zowel in kwaliteit, snelheid als kostenefficiency?

Dit white paper helpt u om de samenwerking tussen uw IE-afdeling en de externe 
IE-partner helder te structureren. In plaats van het onbewust adhoc oplossen van 
incidenten werkt u volgens een weloverwogen strategie, waarbij een uitstekende 
balans is gevonden tussen de werkzaamheden die u zelf doet en die worden 
uitbesteed. De concrete voorbeelden en cases, en ook de tips en valkuilen zoals hier 
gepresenteerd, zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring van V.O. Patents & Trade-
marks met het beschermen van IE-rechten. Essentiële juridische, organisatorische en 
strategische issues die een rol kunnen spelen bij een dergelijke samenwerking komen 
aan bod. Ontdek ook hoe u de optimale balans bereikt.

Plan en onderbouw de samenwerking 
met uw externe IE-partner. 
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A. Maak een plan
Over het uitbesteden van IE-issues wordt vaak 
pas nagedacht op het moment dat de nood aan  
de man is. In een kort tijdbestek moeten dan 
knopen worden doorgehakt en dat leidt maar al 
te vaak tot teleurstellende resultaten. U kunt het 
initiatief naar u toe trekken? Door een plan te 
maken – praktisch en concreet – doorloopt u een 
aantal overzichtelijke stappen om voortaan beter 
voorbereid te zijn op piekbelastingen die zich 
voordoen. Ook schept u duidelijkheid – binnen 
en buiten de afdeling – over wanneer een externe 
specialist nodig is om voor specifieke IE-vraag-
stukken de kwaliteit, snelheid of efficiency te 
garanderen. 

Vertrekpunt voor het al dan niet uitbesteden van een 
opdracht is dat u weet waar de kracht van uw octrooiafdeling 
ligt. In een beknopt plan van aanpak maakt u daarom een 
sterkte-zwakteanalyse van de in-house afdeling. Over welke 
kennis en vaardigheden beschikken uw medewerkers? Wat 
zijn denkbare scenario’s waarop u voorbereid wilt zijn: ziekte 
van een ervaren kracht, een dreigende rechtszaak waardoor 
het ‘gewone’ IE-werk blijft liggen, et cetera. Vervolgens stelt 
u vast welk type werkzaamheden u het beste kunt uitbeste-
den. Dit resulteert in een plan van aanpak voor inhuur. 

De voordelen van plan van aanpak zijn dat dit duidelijkheid 
schept over de in-house competenties en daardoor de focus 
scherper kan komen te liggen op de eigen expertise. Boven-
dien wordt op deze manier de efficiency van medewerkers en 
afdeling optimaal benut. 

In een plan van aanpak bepaalt  
u gestructureerd wat, wanneer,  
aan wie én hoe u uitbesteedt. 

Stappenplan voor  
de juiste balans

In het plan komen de volgende onderdelen aan de orde, in de 
volgende hoofdstukken wordt hier nader op ingegaan:

Kies een model dat past
Bij het opstellen van een plan besteedt u aandacht aan het 
type organisatie, wat er binnen de organisatie van de 
octrooiafdeling gevraagd wordt en voor welke kennis en 
vaardigheden de eigen medewerkers goed zijn toegerust. 
Kiest u er bijvoorbeeld voor om altijd een deel van de 
overflow uit te besteden, of voor uitsplitsing naar type zaak 
(opposities/ opinies) of focus op bepaalde type werkgebieden. 
Of past een bewust adhoc-aanpak bij uw behoefte? 

Selecteer de juiste partner
Vanzelfsprekend moet een externe partner waarmee u 
primair de samenwerking invult, aansluiten bij wat de 
organisatie nodig heeft. Welke afweging u maakt is sterk 
afhankelijk van het model dat bij uw bedrijfsvoering past. 

Blijf opdrachtgever en communiceer
Beschrijf in het plan ook de randvoorwaarden voor de inhuur, 
zoals: wie is het aanspreekpunt, welke procesafspraken maakt 
u en op welke wijze vindt de kostenafrekening plaats. Maar 
ook: hoe is vervanging geregeld bij plotselinge uitval van een 
ervaren IE-medewerker? Hoe wordt er gehandeld bij 
onvoorziene situaties of incidenten? 

Investeer in een vaste relatie
Uitbesteden of zelf doen? Het hoeft niet óf óf te zijn. In veel 
gevallen is samenwerken een interessante optie. Als u precies 
in kaart heeft gebracht waar de IE-kracht bij uw bedrijf zit, en 
u weet voor welke IE-disciplines u beter op een externe 
specialist kunt terugvallen, waarom zou u dan niet profiteren 
van het beste van beide? Al naar gelang de situatie kan de 
externe partij die geheel is ingevoerd in uw business, een 
extra tandje bijzetten, zodat uw IE altijd de aandacht krijgt 
die het verdient.
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Tips
•  Reserveer in uw agenda één of twee werkdagen 

om een raamwerk voor het plan te maken. Zo 
voorkomt u dat het voornemen wordt verdrongen 
door de waan van de dag. 

•  Betrek medewerkers bij het opstellen van het plan. 
Zo ontstaat er al in het proces gezamenlijke focus 
op waar de kracht van de afdeling ligt. Dit maakt 
het makkelijker om in een specifieke situatie hulp 
van buiten in te schakelen.

•  Evalueer of toets het plan regelmatig: voldoet het 
aan de actuele functie/rol van uw afdeling binnen 
het bedrijf? Bij organisaties die snelle veranderingen 
doormaken zal ook het plan eerder tegen het licht 
gehouden moeten worden. 

•  Als u al regelmatig samenwerkt met een externe 
partner is deze vast bereid in het conceptplan als 
meelezer te fungeren. Dat kan nieuwe inzichten en 
input opleveren over hoe vergelijkbare organisaties 
hun inhuur organiseren. 
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Waar ligt voor u de ideale balans  
in zelf doen en uitbesteden?  
Deze modellen brengen focus aan. 

B. Kies een model dat past 
Weten waar de kracht van uw afdeling ligt, geeft 
focus op de eigen expertise. Door dit in het plan 
een plek te geven, heeft u een natuurlijke onder-
bouwing om te bepalen welke werkzaamheden u 
graag aan een externe IE-partner zou overlaten. 
Wat zijn dan vervolgens de scenario’s en vraag-
stukken waar u een uitwijkvoorziening voor 
nodig heeft? De vier modellen zoals hieronder 
uitgewerkt bieden houvast om te bepalen hoe  
de samenwerking met een partner er voor u 
idealiter uit ziet.  

Liaison-model
In een liaison-model kiest u ervoor om specifieke werkzaam-
heden zelf te doen en voor andere taken externe hulp in te 
schakelen. Dat kan zijn om de doorlooptijd te bekorten of om 
kennis en ervaring van buiten te halen. In dit model fungeert 
de interne octrooiafdeling hoofdzakelijk als belangrijke 
schakel tussen de business unit aan de ene en de externe 
gemachtigde aan de andere kant. 

Op uw afdeling legt u de focus op het identificeren van 
uitvindingen en andere IE-kansen. U doet dan ook zelf de 
intake en search en geeft advies over het al dan niet octrooie-
ren of registreren. Het schrijven van de octrooiaanvraag zelf 
of registreren ervan laat u over aan een externe octrooige-
machtigde die hierin routine heeft. Kortom, u doet beiden 
waar u goed in bent en u kunt beiden de goede dingen 
daadwerkelijk goed doen. 

Case Liaison-model
Multinational op gebied van electronica

Vraag
De IE-afdeling van deze onderneming speelt een beslissende 
rol bij het identificeren, verwerven en handhaven van 
IE-rechten. De IE-gemachtigden houden zich dan ook met 
veel meer zaken bezig dan alleen het indienen en behandelen 
van octrooiaanvragen. Dit heeft ertoe geleid dat een groter 
team medewerkers nodig zou zijn om alle werkzaamheden  
te kunnen uitvoeren, en de betrokken gemachtigden in  
feite slechts een deel van hun tijd besteden aan het pure 
octrooiwerk.

Oplossing 
Om de situatie aan te kunnen, wordt een deel van het 
octrooiwerk uitbesteed. De externe gemachtigde is gevraagd 
om alleen tijd te besteden aan uitvindingen met een bepaalde 
haalbaarheid en belang voor de onderneming, een hoog-
waardige openbaarmakingsbasis, beschikbare zoekresultaten 
en een duidelijk focus op wat er precies geoctrooieerd dient 
te worden. Daartoe onderhouden de IE-gemachtigden 
contacten met de interne uitvinders en octrooi- 
informatiespecialisten om uitvindingen te identificeren en de 
verkrijgbare octrooirechten vast te stellen.Samen met de 
uitvinders en het management stellen zij de praktische 
haalbaarheid en het commerciële belang van dergelijke 
rechten vast. Het indienen en administreren van de octrooi- 
families wordt intern afgehandeld. Soms, voor de afhandeling 
van de aanvraagprocedure, wordt assistentie ingeroepen van 
de externe gemachtigde die de octrooiaanvragen heeft 
opgesteld.

Samenwerking met V.O. 
Om deze cliënt van dienst te zijn, staat een groot team van 
octrooigemachtigden ter beschikking met uiteenlopende 
technische achtergronden. Interne procedures worden zo 
ingesteld dat het werk aan de in te dienen documenten wordt 
verricht in overeenstemming met de cliënts strenge eisen ten 
aanzien van timing en kwaliteit. Hierdoor kan de externe 
gemachtigde zich concentreren op het efficiënt opstellen van 
stukken en hoeft hiervoor niet vaak te worden teruggekop-
pend naar de uitvinders. De interne gemachtigde kan de 
aandacht besteden aan een kernaspect van zijn of haar rol en 
ervoor zorgen dat de onderneming een afgebakende 
portefeuille opbouwt van solide en bruikbare octrooirechten.
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Prosecutie-model 
In dit model besteedt u voor een afgebakend portfolio van 
een of meerdere octrooifamilies de totale prosecutie uit. Uw 
afdeling concentreert zich op de opbouw van de octrooi-
portefeuille. Om hiervoor zoveel mogelijk tijd beschikbaar te 
hebben draagt u het werk rondom de prosecutie geheel of 
gedeeltelijk over aan een gespecialiseerd bureau. Uitgangs-
punt is dat het veelal efficiënter is als de interne afdeling de 
nieuwe aanvragen schrijft. Per slot van rekening hebben uw 
medewerkers de inhoudelijke kennis en de relaties binnen de 
organisatie om met de business en R&D contact te onder-
houden en waar nodig de discussie aan te gaan. 

Het voordeel van samenwerking in het prosecutie-model is 
dat men hierdoor flexibel is en dat er een betere grip is op 
kwaliteit. Niet voor niets kiezen steeds meer bedrijven ervoor 
om standaard een percentage van de prosecutie uit te 
besteden. Door de samenwerking met een externe IE-partner 
in het werkproces te integreren is er een uitwijk met bewezen 
kwaliteit. Pieken en dalen in het werkaanbod kunt u op deze 
manier makkelijk opvangen en bij ziekte op de afdeling is 
vervanging sneller geregeld. Stijgt het werkaanbod en laat 
het budget het toe, dan is er altijd iemand beschikbaar die 
het bedrijf en de inhoud al kent. Is er een dal, dan is het 
mogelijk weer werk terug te nemen en zo inhuurkosten  
uit te sparen.

Case Prosecutie-model
Een op research gebaseerde  
farmaceutische multinational

Vraag
De octrooiafdeling van deze onderneming kampt met 
onderbezetting, en het teveel aan werk moet worden 
uitbesteed. De onderneming wenst echter vast te houden aan 
de voordelen van haar interne octrooiafdeling, die in de nabij-
heid van R&D opereert. Dit doet zij door de interne octrooi-
gemachtigden de uitvindingen te laten binnenhalen en de 
octrooiaanvragen te laten opstellen. De onderneming wenst 
ook om de kracht van een interne octrooiafdeling volledig te 
benutten door de belangrijkste octrooi-activa (zoals die met 
betrekking tot pijpleidingproducten) onder de hoede te 
houden van interne medewerkers. 

Oplossing
Om onder de huidige omstandigheden de interne werklast 
aan te kunnen, identificeert de onderneming die octrooi-
families die voornamelijk om defensieve redenen moeten 
worden gehandhaafd, of ter bescherming van eventuele 
backup development-producten. De wereldwijde behandeling 
van sommige van deze octrooifamilies wordt uitbesteed aan 
een externe agent. Deze is daarbij echter nadrukkelijk 
verzocht om fysiek op de afdeling te werken, als een tijdelijke 
interne adviseur. Dit maakt het makkelijker om te voldoen aan 
de strenge interne bedrijfseisen. Ook voorkomt men zo een 
aantal praktische ongemakken en hoeft men dan geen 
bestanden te dupliceren.

Samenwerking met V.O.
V.O. komt hierin tegemoet door een of meer octrooigemach-
tigden in te zetten die ervaring hebben als interne adviseur. 
Zij gaan dan op locatie bij de cliënt aan het werk. V.O. kan 
zich daarbij zo flexibel als nodig opstellen, door het werk-
schema af te stemmen op de werklast met betrekking tot de 
uitbestede octrooiportefeuille.   
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Area-model
Uitbesteden volgens het area-model is bij uitstek geschikt als 
u een specifiek werkgebied of techniek wilt uitbesteden 
waarin het u ontbreekt aan ervaring of mankracht. De kracht 
van samenwerking met een externe partner is dat u zo in 
korte tijd een IE-portefeuille opbouwt. Het (tijdelijke) tekort 
op uw IE-afdeling aan specifieke technologische kennis wordt 
opgevuld door een beroep te doen op een gespecialiseerde 
gemachtigde. Die pakt het volledige traject op: van de 
inventarisatie tot en met de aanvraag en oppositie van het 
afgebakende werkgebied. 

Zonder tijd te verliezen aan werven, inwerken en opleiden 
kunt u direct relevante uitvindingen identificeren en de 
bijbehorende aanvragen schrijven. Dat kan bijvoorbeeld 
noodzakelijk zijn bij een recente acquisitie, bij het opzetten 
van een nieuwe business unit of bij een interne taakverdeling 
als gevolg van een reorganisatie. 

Case Area-model
Multinational op het gebied  
van medische apparaten 

Vraag
De onderneming legt zich toe op apparaten, maar heeft een 
werkterrein waar, naast de apparaten op zich, chemische 
stoffen die daarbij worden gebruikt een voorname rol spelen 
in R&D. De enige octrooigemachtigde van de onderneming 
met een dergelijke technische achtergrond, vertrekt, en nu 
wordt hulp van buiten gezocht om dit werkterrein te 
bedienen.

Oplossing
In het gekozen model maakt de externe octrooigemachtigde 
zich vertrouwd met het werkterrein en met de medewerkers 
van R&D zo dat zij uiteindelijk in staat is om al het inhoudelij-
ke octrooiwerk te verrichten. Alleen de administratieve 
formaliteiten worden nog intern afgehandeld. De externe 
adviseur werkt vanuit haar eigen kantoor, maar bezoekt 
regelmatig de locatie van de cliënt.

Samenwerking met V.O.
V.O. blijkt prima in staat om deze diensten aan te bieden, 
vanwege de beschikbaarheid van diverse octrooigemachtig-
den die reeds werkervaring hebben op interne octrooi- 
afdelingen. Bovendien is de omvang en structuur van V.O. 
zodanig dat de desbetreffende octrooigemachtigden zonder 
problemen beschikbaar zijn voor inhouse-taken.
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Case Bewust ad hoc model
Een Nederlands, op farma  
gebaseerde onderneming

Vraag
De onderneming beschikt over eigen, zeer ervaren octrooi-
medewerkers. Over het algemeen kunnen zij het werk goed 
afhandelen, zowel wat betreft werkbelasting als inhoudelijk. 
In die gevallen waar, door omstandigheden, de werkbelasting 
verstoord raakt of de behandeling van incidentele octrooi- 
aanvragen onverwachts moeilijk uitpakt, hebben zij echter 
behoefte aan ondersteuning.

Oplossing
De interne medewerkers nemen contact op met een externe 
octrooigemachtigde, met relevante ervaring in farma, zodat 
deze gemachtige zonodig op korte termijn kan worden 
ingehuurd.

Samenwerking met V.O.
Onder de gegeven omstandigheden stelt de externe  
gemachtigde van V.O. zich beschikbaar, zonodig op basis  
van urgentie, om de uitdaging aan te gaan om zowel 
spoedeisende als moeilijke zaken op te pakken. Het boven-
staande is voornamelijk gebaseerd op persoonlijke relaties  
en vertrouwen. De V.O. gemachtigde is er trots op, en  
vanuit professioneel oogpunt tevreden, dat hij juist deze 
cliënt kan helpen door de uitdaging die hem wordt geboden, 
aan te gaan.

Bewust ad hoc model
Mogelijk is de business van het bedrijf zo divers dat het per 
zaak en onderwerp verschilt op welke externe specialist u een 
beroep wilt kunnen doen. In dat geval is bewust adhoc 
inschakelen van een externe IE-partner de vorm die waar-
schijnlijk het best bij uw onderneming en behoefte past. Het 
is dan vooral belangrijk om te beschikken over een netwerk 
van specialisten. Afhankelijk van hoe druk het is en welke 
vraagstukken zich voordoen, bepaalt u vervolgens wat en 
aan wie u uitbesteedt. 

Is er een probleem met een opinie, dan weet u wie u 
daarvoor binnen het netwerk kunt benaderen. Is er een 
analyse gewenst van de octrooiportefeuille van een con- 
current, een second opinion, of een freedom-to-operate?  
Het zijn stuk voor stuk opdrachten waarover een externe 
IE-partner waardevol advies kan uitbrengen. Belangrijk is wel 
dat u binnen uw netwerk over een actueel bestand beschikt 
van gemachtigden die hun kwaliteit bewezen hebben. U zult 
vooral een beroep op hen willen doen als de nood aan de 
man is. Op dat moment zal een te lange aanloop van 
selecteren en briefen uw planning waarschijnlijk onder te 
grote druk zetten.    

Liaison-model

Internal External

Prosecution-model

Internal External
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Internal External

Ad hoc-model

Internal External

Invention harvest

Prosecution

Opposition
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Tips
•  Bij het opstellen van een plan van aanpak heeft u 

vastgesteld welke taken binnen de organisatie uw 
aandacht vragen. Pas hierop vervolgens een (werk)
model toe waarmee de IE-belangen van het bedrijf 
het beste gediend zijn.  

•  Geef op de afdeling bekendheid aan het inhuur-
model waarin u de samenwerking vorm wilt geven, 
zodat ook individuele gemachtigden weten 
wanneer een probleem of opdracht in aanmerking 
komt voor outsourcing, en bij wie ze hiervoor 
terecht kunnen.

•  Leg een overzichtelijke database aan van externe 
IE-specialisten, of kies een partner met veel 
(verschillende) expertise en voldoende capaciteit  
om bij piekbelasting in te springen. Vraag uw 
medewerkers om na afloop van een opdracht een 
korte review te geven van hoe de externe partner 
zijn werk heeft gedaan. 
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C. Selecteer de juiste partner  
Vanzelfsprekend moet een externe partner 
waarmee u primair de samenwerking invult, 
aansluiten bij wat u aan kennis en vaardig heden 
nodig heeft. Welke afweging u hierin maakt,  
is sterk afhankelijk van het model dat bij uw 
bedrijfsvoering past. Zo kan bewust adhoc 
inhuren prima in kortlopende trajecten met een 
klein bureau. Hanteert u het prosecutie- of 
area-model dan zal het ontwikkelen van een  
langduriger werkrelatie zich uitbetalen. 

Assistentie bij moeilijke en/of high-profile zaken betekent niet 
per se dat de interne staf niet in staat is om deze zaken af te 
handelen. Maar soms is een extra paar ogen nodig, niet 
gehinderd door ingesleten in-company inzichten. Ook 
verwacht het management soms dat een zaak wordt 
behandeld door een team van experts dat een grotere 
reikwijdte heeft dan het eigen interne team. Doorgaans 
wordt dit soort werk behandeld op een zaak-voor-zaak basis, 
waarbij de externe partner wordt geselecteerd op basis van 
specifieke kennis en ervaring. 

Natuurlijk wilt u een partner selecteren die optimaal aan uw 
wensen voldoet. Onderstaande factoren en aandachtspunten 
helpen u de juiste afweging te maken:

• Specialisme(n)
  Diepgang van de gewenste specialismen zal uw belang- 

rijkste selectiecriterium zijn. Wilt u de mondelinge proces-
voering uitbesteden, dan wilt u in elk geval dat de 
gemachtigde met die tak van sport veel ervaring heeft.  
Als u vooral op zoek bent naar een gesprekspartner voor 
de medewerkers van R&D, dan moet een externe  
gemachtigde de inhoudelijke vakkennis van uw product en 
branche beheersen.

• Contactmogelijkheden
  Besteedt u de intake, het formuleren van de uitvinding en 

het schrijven van de octrooiaanvraag uit, dan zal de 
externe IE-partner zijn werk alleen goed kunnen doen als 
er ook persoonlijk contact mogelijk is. U kunt er vanuit 
gaan dat er meer overleg gewenst is naarmate de zaken 
inhoudelijker zijn. Het is dan beslist in uw voordeel een 
partner in de regio te zoeken waarmee u makkelijk 
informatie uitwisselt en contact onderhoudt. 

• Schaalgrootte
  Let bij de selectie ook op de omvang van het kantoor. 

Kunnen ze snel handelen en/of meerdere gemachtigden 
vrijmaken als er een piek in de aanvragen ligt? 

• Kostenefficiency
  Bent u op zoek naar ondersteuning voor het uitvoeren van 

administratieve handelingen, of werk dat goed in procedu-
res is vast te leggen (zoals prior art searches)? In dat geval 
is nabijheid van minder belang en kan bijvoorbeeld 
offshoring een aantrekkelijke optie zijn.

Tips
•  Vraag één of meerdere externe partijen een 

‘gewone’ zaak te doen op een moment dat nood 
noch tijdsdruk hoog is. Dit levert een goed beeld op 
van de geschikte persoon, of personen die u kunt 
inzetten als zich een incident of haastklus voordoet. 

•  Of het nu adhoc is of vast, het is raadzaam om één 
of meer relaties te onderhouden met een extern 
bureau dat bij u past.

•  Zorg altijd per opdracht voor een duidelijke focus/
afbakening en een heldere taakverdeling. Dit helpt 
bovendien om voor zowel proces als kosten 
verifieerbare afspraken te maken. 
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Voordelen van outsourcing  
in specifieke situaties 

Belangen overstijgen 
Een beroep op een deskundige van buiten kan 
strategisch een slimme manier zijn om een belangen-
strijd tussen samenwerkende partijen (divisies of 
partners) te overstijgen en zo te voorkomen dat 
oneigenlijke argumenten het proces vertragen, 
verstoren of zelfs de uitkomst negatief beïnvloeden. 

Risicobeheersing
Ook uit het oogpunt van risicobeheersing kan het 
nuttig zijn om een belangrijke rechtszaak, oppositie of 
octrooiaanvraag bewust buiten de deur te houden en 
onder te brengen bij een externe partner. De interne 
afdeling speelt dan nog steeds een belangrijke rol bij 
de uitbesteding, zonder het risico van de juridische 
afweging voor eigen rekening te hoeven nemen.

Sparringpartner voor octrooistrategie 
Hoewel octrooistrategie typisch een aandachtsterrein 
is waarin u zelf het beste thuis bent, kan ook hier 
advisering een nieuwe impuls geven. Een goede 
externe partner kan met een frisse blik de punten in 
de strategie aanwijzen die een andere invulling of 
accent verdienen. Vraag uw externe partner bijvoor-
beeld op gezette tijden als klankbord te fungeren. Zo 
heeft u iemand die met de nodige scherpte vragen 
blijft stellen over uw aanpak of proces, zoals: waarom 
zou je continu in twintig landen een volledig pakket 
octrooien indienen? Wellicht dat een differentiatie op 
basis van inhoudelijke argumenten grote besparing 
kan opleveren; in tijd en dus in kosten. 

‘Doe maar wat’ is geen recept voor 
succes. Eerder voor een frustrerend 
traject waarbij elk antwoord weer 
nieuwe vragen oproept.
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D. Blijf opdrachtgever  
en communiceer

Voor het gewenste eindresultaat is de manier 
waarop de opdracht is ingekaderd doorslag- 
gevend. ‘Doe maar wat’ is dan geen recept voor 
succes, eerder voor een frustrerend traject waar-
bij elk antwoord weer nieuwe vragen oproept. De 
rol van goed opdrachtgeverschap wordt hierbij 
vaak onderschat. Een goede briefing, niet alleen 
op inhoud, maar juist ook op het werkproces kan 
veel tijdwinst opleveren later in het traject.

Als opdrachtgever die een zakelijke dienst afneemt, liggen uw 
wensen voor de hand: een soepel proces waaraan u weinig 
tijd kwijt bent, zo snel mogelijke levering van het gevraagde, 
een optimaal resultaat, en dat tegen de laagst mogelijke prijs. 
Zet daar uw ervaring met uitbesteden naast en ongetwijfeld 
ziet de praktijk er minder fraai uit. De kortste weg naar meer 
rendement uit uw inhuur is om voldoende aandacht te 
besteden aan opdrachtgeverschap. Want daar geldt eens te 
meer de vuistregel Output = Input x Kwaliteit. De vraag is 
kortom: welke input kunt u in het proces stoppen om 
maximaal bij te dragen aan de gewenste uitkomst?

Een realistische en ook duidelijk uitgesproken verwachting 
over het resultaat van de opdracht is een goed begin. 

Beschrijf de randvoorwaarden voor de inhuur, 
•  Op inhoud spelen er vragen als: moet dit een analyse zijn 

van alle ins en outs, of een snelle scan? Naar de rechten 
die er gelden, of juist naar de producten?  

•  Op het niveau van proces zijn dit vragen die zeker aan bod 
moeten komen: wie is het aanspreekpunt, welke proces- 
afspraken worden er gemaakt, wat zijn geschikte  
momenten voor tussentijdse evaluatie, hoe vindt de 
kostenafrekening plaats? Et cetera.

Eerst een draft om feedback te leveren? Mag de externe  
partner zelf contact leggen met uitvinders? Wie bepaalt of  
er een aanvraag ingediend wordt of niet? 

Tips
•  Welke partij u ook inhuurt, spreek uw verwachtingen 

uit over zowel het proces waarin u samenwerkt als 
de kosten. 

•  Zorg voor een heldere vraagstelling: hoe specifieker 
de vraag, des te beter de externe gemachtigde zijn 
of haar werk kan doen.

•  Besef dat een externe partner vaak niet alle ins en 
outs van het bedrijf kent en eerder meer informatie 
nodig heeft dan minder. Vaak zijn afkortingen 
bedrijfsspecifiek waardoor die niet direct begrepen 
worden. 

•  Indien er nieuwe informatie is die relevant kan zijn 
voor de opdracht, speel deze direct door aan de 
externe partner. Te weinig informatie geeft niet 
alleen een onduidelijke opdracht, vaak gaat er ook 
onnodig tijd verloren aan opinies die niet relevant 
zijn. 
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Tips
•  Investeer in een aanloopperiode waarin de externe 

partner wegwijs wordt. Een gemachtigde die de kans 
krijgt de lokale procedures goed te leren kennen, 
bijvoorbeeld bij prosecutie, zal al snel minder uren 
nodig hebben om het werk te verrichten.

•  Beleg jaarlijks een meeting waarin uw medewerkers 
en de betrokkenen van de externe IE-partner met 
elkaar de samenwerking evalueren.  

•  Ruim tijd in om de strategie en ontwikkelingen van 
uw bedrijf te delen met de partner.

•  Houd frequent contact, ook buiten de directe 
uitbesteding van een opdracht om. Deel bijvoorbeeld 
de nieuwsbrief en nodig uw contacten uit op 
bedrijfsevents.

E. Investeer in een vaste relatie
Samenwerken blijft mensenwerk. Ook al heeft u 
een duidelijke focus op wat de kracht is van uw 
octrooiafdeling, past u het model voor inhuur 
gestructureerd toe, en heeft u goed ingeregeld 
aan wie en hoe u uitbesteedt; zonder commit-
ment met energie en betrokkenheid van beide 
kanten komt de samen werking niet van de grond. 

Een externe IE-partner moet eerst wegwijs zijn gemaakt in 
procedures, de tijdlijnen die nodig zijn om de juiste mensen  
in het proces te betrekken. Stel de betrokken gemachtigden 
daarom in staat ervaring op te doen met waar het in uw 
business om draait en geef een inkijkje in de vraagstukken  
en ontwikkelingen die de organisatie bezighouden. Door 
vertrouwen te geven krijgt u een leverancier die zich als 
partner gaat gedragen en er voldoening uit haalt om 
proactief mee te denken bij het verwezenlijken van uw 
bedrijfsdoelstellingen. Met andere woorden: als u investeert 
in de relatie, betaalt dat zich uit. 

Is er al geregeld contact tussen de gemachtigde en de juiste 
personen binnen het bedrijf, dan zal het delen van informatie 
soepeler verlopen, eenvoudigweg omdat betrokkenen elkaar 
direct weten te vinden. Spreek elkaar daarom ook buiten de 
zaak om en ruim bijvoorbeeld tijd in om de strategie van uw 
bedrijf te delen. Of vraag de partner eens aan te schuiven bij 
niet-zaakgerelateerd event. Hoe langer een gemachtigde op 
deze manier met u samenwerkt, hoe beter deze is ingevoerd 
in de dossiers en weet wat van hem of haar verwacht wordt. 
Als opdrachtgever weet u steeds specifieker wat de krachten 
van de IE-partner zijn, waardoor u deze efficiënter kunt 
inzetten. 
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Vijf valkuilen 

1. We zien wel hoe het loopt 
Wie afwacht tot het probleem zich voordoet, heeft bij 
overflow geen grip meer op kwaliteit. Er zit dan niets anders 
op dan op goed geluk een externe partij in te schakelen.  
Zorg daarom liever voor een inhuurstrategie voor IE-issues 
waarmee u flexibel bent, ook als het tegenzit door ziekte  
of bij topdrukte. 

2. ‘Van alle markten thuis’ 
-syndroom   

De neiging om elke vraag die vanuit de organisatie bij de 
octrooiafdeling belandt, met dezelfde gretigheid aan te 
pakken, is beslist een valkuil. Er is dan weinig tijd en ruimte 
om hardop de vraag te stellen: ‘Waar zijn we goed in?’. Ook 
ontbreekt het aan goede onderbouwing om hulp van buiten 
in te schakelen. Er is immers nooit expliciet uitgesproken wat 
wel en wat niet tot uw kerncompetenties behoort. 

3. Er is geen nooduitgang 
Overheerst het gevoel dat iemand van buitenaf geen vat kan 
krijgen op de technische en organisatorische ins en outs van 
uw business? In dat geval is er weinig uitzicht op een 
oplossing. Hoe druk het ook is, en hoezeer medewerkers ook 
vastlopen. Beter is het om een externe specialist te selecteren 
als de nood nog niet aan de man is. Kies hiervoor het model 
voor samenwerking dat bij uw bedrijf en situatie past. 

4. Over de muur voor snel resultaat
‘Veel succes ermee’ is een houding die voor het moment zelf 
verlichting geeft, maar die in de praktijk weinig efficiënt 
werkt. De oorzaak is veelal dat er te weinig tijd is om uw 
externe gemachtigde goed te briefen. Hierdoor blijkt later in 
het proces dat de output die op tafel ligt niet naar wens is en 
er veel tijd verloren is gegaan. Wees dus duidelijk in de 
opdracht en verwachtingen.

5. Ze hoeven niet meer te weten 
dan strikt noodzakelijk

Wie de externe partner van minimale informatie voorziet om 
een opdracht uit te voeren, krijgt weinig waar voor zijn geld. 
Echte synergie bereikt u door in de relatie met uw IE-partner 
te investeren, ook buiten de directe uitbesteding om. Dat kan 
door regelmatig contactmomenten in te plannen, formeel en 
informeel. Maar zeker ook door het delen van informatie 
over strategie, knelpunten en successen. 
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Conclusies

Een beroep op extern IE-specialisme kan ook voor (grote) 
bedrijven en multinationals die zelf expertise in huis hebben 
van meerwaarde zijn. Vier modellen helpen u de analyse te 
maken bij de vraag welke manier van samenwerking de beste 
balans oplevert in wat u zelf kunt doen en wat u uitbesteedt. 
Dat is afhankelijk van de bedrijfssituatie, de omvang en 
samenstelling van uw afdeling en natuurlijk van de octrooi- 
issues die er spelen. Zo vergroot u niet alleen de effectiviteit 
van inhuur, maar neemt ook de focus en output van uw 
eigen octrooiafdeling toe.  

Duidelijk is dat verschillende bedrijven behoefte hebben aan 
uiteenlopende oplossingen. Gelukkig zijn die er ook. De vraag 
is hoe u zorgt dat uw in-house afdeling zo goed mogelijk 
rendeert, zowel uit het oogpunt van kostenefficiency als 
kwaliteit. In alle gevallen gaat het om balans. Kies daarom uw 
inhuurmodel door de analyse goed te maken. Zo bereikt u 
balans tussen wat u intern kunt bolwerken en extern met een 
gerust hart aan een partner kunt toevertrouwen.  

Het belangrijkste voordeel van een gestructureerde manier 
van inhuren is dat u altijd een deel van de overflow kwijt 
kunt. Zo waarborgt u dat ook in die situaties de kwaliteit 
gegarandeerd is. Er is per slot van rekening standaard een 
partner die helemaal is ingevoerd en direct gesprekspartner 
kan zijn om de waarde van uw IE-belang te maximaliseren. 
Ook als uw business zo divers is dat het per zaak en onder-
werp verschilt op welke externe specialist u een beroep wilt 
kunnen doen, dan nog is het van toegevoegde waarde om de 
stap te maken. In dat geval is bewust ad hoc inschakelen van 
een externe IE-partner de vorm die waarschijnlijk het best bij 
u past. Het is dan vooral belangrijk om te beschikken over 
een netwerk van diverse specialisten die u kunt inzetten. 

Het draait om balans; tussen wat 
u intern kunt bolwerken en wat 
u extern met een gerust hart aan 
een partner kunt toevertrouwen.
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Wat kan V.O. voor  
u betekenen?
Het gaat erom de ideale balans te vinden tussen de interne 
afdeling en de partij(en) voor externe inhuur. V.O. Patents & 
Trademarks biedt ondersteuning en advies om die optimale 
balans te realiseren. Zo profiteert u van onze jarenlange 
ervaring met de juridische, strategische en organisatorische 
issues die relevant zijn voor bedrijven die over IE beschikken. 

Dankzij een onderbouwde strategie voor samenwerking 
vergroot V.O. samen met u de effectiviteit van inhuur en 
neemt de focus van uw eigen afdeling toe. Zo kunt u steeds 
snel over de deskundige IE-ondersteuning beschikken. 

Natuurlijk kunt u ook een beroep doen op V.O. voor directe 
ondersteuning bij uw IE-vraagstukken. Of het nu gaat om  
het opstellen van een aanvraag of het uitvoeren van een due 
dilligence, een nieuwheidsonderzoek, IE-audit, portefeuille-
beheer, IE-strategie, IE-literatuuronderzoek, rechtszaken, 
IE-landschapsonderzoeken en ondersteuning bij R&D.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met uw 
octrooi gemachtigde of bel naar +31 70 416 67 11.
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