
Ze kennen elkaar al jaren. In de nieuwe Utrechtse vestiging zien ze 
elkaar nu vrijwel dagelijks. De drie ervaren partners Mark Einerhand, 
Cees Jansen en Harrie Marsman sparren over de aanpak van hun 
zaken, bespreken regionale ontwikkelingen en filosoferen over  
hun octrooivak. ‘Dit is een heel dynamische regio, hier gaan we de 
komende jaren verder groeien.’

brengen?’ Mark Einerhand:  
‘Het ondernemersklimaat is enorm 
ten goede veranderd. Ik zie bijvoor-
beeld veel meer start-ups in mijn 
werkveld, de biofarma. Bij die vaak 
jonge ondernemers is er geen  
sprake van concrete producten,  
bij hen is IE de belangrijkste asset.  
Dit leggen ze dan vast om in te 
zetten bij partnering, overname, 

Anno 2018 heeft de octrooi-
gemachtigde een andere rol
Harrie Marsman: ‘Vroeger ging  
het meestal puur om het octrooi 
verkrijgen, dat was je opdracht als 

octrooigemachtigde. Nu hebben  
we veel vaker een adviesrol.  
Wat wil je met je octrooi? Hoe zit  
dat met je concurrenten? Is het 
verstandig om het naar buiten te 
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financiering of een beursgang.  
En daar adviseer ik ze dan ook over.’

Cees Jansen: ‘Een octrooi is  
meer en meer uitgegroeid tot een 
strategische tool. Ik ben nu als 
octrooigemachtigde veel meer een 
verlengstuk geworden van de klant. 
Vrijwel continu sta je met de klant  
in contact en spar je mee in de 
directiekamer over de toekomst  
van het bedrijf. Alles hangt met 
elkaar samen, dat maakt het vak 
fascinerender dan ooit.’

Opleiden, binnenlopen en 
sparren
Cees Jansen: ‘In deze bloeiende 
economie en krappe arbeidsmarkt 
lukt het ons gelukkig om talentvolle 
aanstaande octrooigemachtigden  
te vinden en die zelf op te leiden. 
Dat is belangrijk om ons te blijven 
vernieuwen zodat we onze klanten 
ook in de toekomst optimaal kunnen 
blijven bedienen. Daarbij helpt ook 
dat we door de vele contacten met 
onze klanten voortdurend nieuwe 
inzichten krijgen over de laatste 
stand van de techniek. Het blijft 

Top concurrerende  
regio’s Europa
Van alle 263 regio’s in de  
28 lidstaten van de Europese 
Unie stond de provincie Utrecht 
in de absolute top van de 
meest concurrerende regio’s. 
Waar Utrecht in 2010 en 2013 
nog op een eerste plaats stond 
in de ranglijst, staat de  
provincie in 2016 na Londen  
op een tweede plaats.

daardoor ook een mooi en dyna-
misch vak. In een bloeiende regio.’

Harrie Marsman: ‘Ik merk nu dat we 
elkaar makkelijk vinden. Natuurlijk, 
we leven in een digitale tijd en  
communicatie is makkelijker dan 
ooit, maar het is waardevol om even 
snel bij elkaar binnen te lopen en te 
overleggen. Zeker nu de uitvindingen 
steeds complexer worden en vaak 
worden gedaan door een groep 
uitvinders. Op zo’n moment is het  
fijn alle expertises onder één dak bij 
elkaar te hebben.’

Mark Einerhand: ‘Dat is inderdaad 
van duidelijke meerwaarde. Juist die 
kruisbestuiving, tussen bijvoorbeeld 
chemie en engineering, zorgt ervoor 

‘Het blijft daardoor 
ook een mooi en 
dynamisch vak. 
In een bloeiende 
regio.’

Cees Jansen – Partner en octrooigemachtigde 
Na zijn studie natuurkunde stapte hij vol overtuiging in 
het octrooivak bij Holland Signaal: ‘Als octrooigemachtig-
de ontwikkelde ik een brede kijk op technologie. Ik was 
direct geboeid door het spel met woorden om te kunnen 
uitdrukken wat een uitvinding uniek maakt. V.O. is altijd 
een van de leidende kantoren geweest, de overstap naar 
V.O. destijds gaf me de kans om echt te ondernemen.’

Mark Einerhand – Partner en octrooigemachtigde 
Hij begon zijn loopbaan, na zijn studie moleculaire 
biologie, als wetenschapper bij een start-up in het veld 
van gentherapie: ‘Ik maakte daar kennis met het 
indienen van octrooien en de noodzaak om dat goed en 
scherp te formuleren.’ Niet veel later begon hij bij V.O. 
als octrooigemachtigde: ‘Het is fascinerend om zowel 
met startups als multinationals te werken.’

Harrie Marsman – Partner en octrooigemachtigde
Hij studeerde scheikunde, een prachtvak naar eigen 
zeggen. Hij zag geen toekomst voor zich in het lab: ‘Ik 
heb altijd een bredere wetenschappelijke belangstelling 
gehad, toen ik een advertentie zag voor het onbekende 
vak van octrooi gemachtigde was ik geïnteresseerd.  
Dat was bij V.O., ik ben nooit meer weggegaan. In dit 
vak komt voor mij alles bij elkaar, wetenschap, onder-
nemen, juridisch maatwerk en taalkundig met uiterste 
precisie opereren.’ In de zomer neemt Harrie afscheid 
van V.O., zie ook pagina's 7 en 8.

Anno 2018 heeft de octrooigemachtigde een andere rol

dat we onze dienstverlening verder 
kunnen aanscherpen. Klanten  
zien octrooien daardoor minder  
als kosten post, maar veel meer  
als strategische investering in de 
toekomst.’
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Bedrijf in beeld

begeleid. Samen met de octrooi-
gemachtigde en hun juristen hebben 
we alles doorlopen en de patenten in 
diverse landen aangevraagd. Ook de 
bv-structuur is aangepakt, zodat 
contractueel alles goed is afgedekt.’
 
Jongensdroom
Inmiddels zijn de contracten  
getekend met bouwers en afnemers  
en zijn de vergunningen geregeld. 
‘De fabriek wordt gebouwd in Delfzijl 
en straks, over twee jaar, turnkey  
en werkend opgeleverd. Renewi 
(voorheen Van Gansewinkel) doet  
de inzameling. Jansen Recycling 
participeert in het bedrijf en garan-
deert afname van onze Purified 
Metal Blocks, kortweg PMB’s. Als de 
fabriek is gerealiseerd en zich heeft 
bewezen, dan wordt onze vinding 
ook meer waard. Dan kun je eraan 
denken dat we onze expertise in 
licentie verkopen op andere plekken 
in de wereld. Een jongensdroom 
komt echt uit, ooit was het een idee 
op een A4’tje, nu gaan we bouwen. 
Hier gaan we een bijdrage leveren 
aan de circulaire economie. In plaats 
van storten, wordt het gereinigde 
staalschroot hergebruikt.’

Een paar jaar geleden, toen hij  
nog in dienst was bij Nedstaal, werd 
hij zich bewust van het probleem van 
schroot dat was verontreinigd met 
het gevaarlijke asbest. ‘We stelden 
vast dat er eigenlijk nog geen oplos-
sing was voor dit milieu probleem. 
Dus werd verontreinigd schroot 
simpelweg gestort met alle milieu-
gevolgen van dien.’ Dat was de 
periode dat hij samen met Nathalie 
van de Poel het idee begon uit te 
werken. Bert Bult sloot korte tijd  
later aan. Stap 1 was het beoordelen 
van de businesskansen. Ze zagen 
dat er geld was te verdienen door 
het verontreinigde schroot te  
reinigen en weer om te smelten. 
Vandaaruit onderzocht Wijma de 
techniek om dit te doen. Op de 
PMC-site staat helder verwoord hoe 
dit in zijn werk gaat, inclusief een 
doorkijkje naar het proces straks in 
de fabriek: ‘Doordat de staalsmelt 

een temperatuur van 1.500°C  
bereikt, worden de gevaarlijke  
asbestvezels afgebroken tot zand, 
glas en magnesiumoxide. De geheel  
gesloten fabriek is speciaal ontwor-
pen om de veiligheid van mens  
en milieu te garanderen tijdens 
verwerking en transport.’

Alle aspecten
‘Wij hebben geen achtergrond als 
uitvinders’, legt Wijma uit. ‘Toen  
we hadden uitgerekend dat je hier 
geld mee kan verdienen, kwamen  
we er ook achter dat nog niemand  
dit had bedacht. Voor ons was dat 
verbazingwekkend, het is voor ons 
zo logisch. Zo snel mogelijk vast-
leggen in een patent, was de logi-
sche volgende stap. Want het doel 
was en is om dit zelf te ontwikkelen 
en dus ook de uitvoering zelf te 
doen. V.O. heeft ons op alle aspec-
ten van het intellectuele eigendom 

Ze kennen elkaar van Nedstaal, nu zijn ze met zijn drieën bezig om 
een revolutionair bedrijf uit de grond te stampen. Purified Metal 
Company (PMC) in Delfzijl gaat straks vervuild schroot reinigen om 
het vervolgens te kunnen hergebruiken. Directeur Jan Henk Wijma: 
‘Dit is een jongensdroom, het begon op een A4’tje en nu zijn we 
bijna zover dat we een fabriek bouwen.’

Jongensdroom in de  
circulaire economie
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Forum

Aantoonbaar beschermd
Het is een misvatting te denken dat 
bedrijfsgeheimen onder de nieuwe 
wet automatisch beschermd zijn. 
Het is belangrijk dat bedrijven - die 
van de bescherming en de tools die 
deze regeling biedt gebruik willen 
maken - zich goed realiseren dat  
dit alleen werkt als zij kunnen aan-
tonen dat zij 1) voldoende maat-
regelen hebben genomen om hun  
informatie echt geheim te houden 
en 2) die informatie onrechtmatig 
werd verkregen. Op basis van deze 
twee voorwaarden verwacht ik dat 
overeenkomsten waarin geheim-
houding wordt geregeld - zoals  
non-disclosure agreements, maar 
bijvoorbeeld ook arbeidsovereen-
komsten - belangrijker worden. 
Middels zo'n overeenkomst kan een 
onderneming immers aantonen dat 
zij haar informatie daadwerkelijk 
heeft beschermd, terwijl het  
schenden van de geheimhoudings-
verplichting in zo’n overeenkomst, 
op onrechtmatig gebruik of 
openbaar making van zo'n bedrijfs-
geheim duidt. Al met al een goede 
reden om de bestaande NDA en 
arbeidsovereenkomst tegen het  
licht te (laten) houden. 

Bedrijfsprocessen herzien
In een door innovatie gedreven 
wereldeconomie waarin de typische 
levenscycli van ideeën en uitvindin-
gen alsmaar korter worden, neemt 
het belang van bescherming van 
bedrijfsgeheimen toe. Zo ook de 
interesse die ondernemingen aan de 
dag leggen voor samenwerking op 
gebied van R&D en licentiering van 
knowhow over de grens. Fragmenta-
tie van het juridische landschap 
vormt echter een obstakel voor 
dergelijke trends en ontwikkelingen, 
en is onverenigbaar met het idee 
van vrij verkeer van goederen, 
arbeid en kennis. Richtlijn (EU) 
2016/943 harmoniseert de vereisten 
voor bescherming van bedrijfsgehei-
men (te spiegelen aan Artikel 39 
TRIPS), beschermingsvrijstellingen 
(bijv. bij reverse engineering en 
klokkenluiden), correctiemaatregelen 
en instrumenten om geheimhouding 
te handhaven in juridische procedu-
res. Een belangrijke stap voorwaarts, 
maar veel zal afhangen van wat de 
lidstaten met dit raamwerk zullen 
doen. Hoe dan ook zullen bestaande 
bedrijfsprocessen moeten worden 
herzien en waarschijnlijk ook geactu-
aliseerd. 

 

Op 9 juni is de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden (gebaseerd op de 
Europese richtlijn, 2016/943/EU). Op grond van de wet kan worden opgetreden tegen het onrecht-
matig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Wanneer een bedrijfsge-
heim wordt geschonden, kan de houder op grond van de wet verschillende vorderingen instellen. 
Is de wet echt een goede stap voorwaarts voor bedrijven? Of zijn er toch te weinig mogelijkheden 
om te bewijzen dat er daadwerkelijk een bedrijfsgeheim geschonden is? Drie betrokkenen geven 
hun impressie van de nieuwe wet en de gevolgen daarvan.

Biedt de nieuwe Wet bescherming bedrijfs
geheimen voldoende bescherming?

Organisatorische maatregelen
Er is eindelijk duidelijkheid in de 
wetgeving. Vroeger moest aan de 
hand van een lappendeken van 
jurisprudentie worden beslist, nu is er 
eenzelfde wettelijke regeling voor alle 
EU-landen waar een rechter rekening 
mee moet houden. Ik ben er blij mee. 
Maar met alleen de wet ben je er als 
bedrijf nog lang niet. Je moet naast 
technische en contractuele, zoals een 
geheimhoudingsbeding in arbeids-
overeenkomst, vooral organisatori-
sche maatregelen treffen. En dat 
begint met het concreet aan de hand 
van een register vastleggen wat je 
bedrijfsgeheimen zijn. Zo leg je vast 
wie en wanneer de geheimen zijn 
ontwikkeld, wie ze beheert en wie er 
toegang heeft tot deze gegevens. 
Alleen zo kan je bij een exit-gesprek 
met een medewerker concreet maken 
welke gegevens niet elders mogen 
worden gebruikt. En sta je sterk bij 
een eventuele rechtszaak. Ik noem 
het trade secret asset management, 
gestructureerd je bedrijfsgeheimen 
registreren en onderhouden.

Paul Elst
Advocaat
Paul's Law

Dr. Stefan Dittmer
Partner 
Dentons Europe LLP, 
Berlijn
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Annelies H. de Bosch 
Kemper-de Hilster
Advocaat
V.O. 
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V.O. Services

1. In een notendop
Het Nagoya Protocol vloeit voort uit 
het Verdrag voor Biologische Diversi-
teit uit 1993, waarin een van de pijlers 
is ‘de eerlijke en billijke verdeling van 
voordelen door gebruik van geneti-
sche bronnen (GB)’. Die pijler is 
vastgesteld om te voorkomen dat GB 
worden verkregen uit een land van 
herkomst, zonder dat dat land daar 
enig voordeel aan ondervindt. Het 
protocol is de verdere uitwerking van 
deze pijler, en geldt voor alle GB (met 
uitzondering van menselijk genetisch 
materiaal) waar onderzoek en ontwik-
keling mee wordt gedaan. Het proto-
col stelt dat het de verplichting is van 
de gebruiker om voordelen als gevolg 
van het gebruik van een genetische 
bron te delen met het land van her-
komst, als het land van herkomst dat 
eist. Het land van herkomst mag zelf 
bepalen of en hoe zij deze eis stelt 
aan gebruikers. Daardoor zijn er veel 
verschillen in verplichtingen die 
landen stellen. Inmiddels is met 
Europese wetgeving het Nagoya 
Protocol geïmplementeerd in de 
lidstaten van de Europese Unie.

2. Waarom is het belangrijk 
voor Nederlandse bedrijven?
In Nederland worden veel GB  
gebruikt, bijvoorbeeld in de zaad-
veredelingssector. Onder de Europe-
se wetgeving zijn gebruikers nu 
verplicht om toestemming te vragen 

aan het land van herkomst, als het 
land van herkomst dat als eis heeft 
gesteld. Deze verplichting treedt in 
werking zodra u een genetische bron 
gebruikt voor onderzoek en ontwik-
keling. Daarnaast moet u een due 
diligence-verklaring indienen zodra u 
publieke/private subsidie ontvangt 
voor onderzoek aan een genetische 
bron, en wanneer u een product op 
de markt brengt waarvoor gebruik is 
gemaakt van een genetische bron in 
de zin van het Nagoya Protocol. 

3. Wat zijn de concrete  
gevolgen? 
Niet voldoen aan de verplichtingen 
van het protocol kan serieuze  
gevolgen hebben voor uw bedrijf. De 
Nederlandse Voedsel- en Warenau-
toriteit kan inspecteren of uw bedrijf 
voldoet aan het Protocol. Zij maakt 
onderscheid tussen administratieve 
overtredingen, milde overtredingen 
en zware overtredingen, waarbij elke 
categorie haar eigen straf heeft.  
In het ergste geval kan er een ge-
vangenisstraf worden opgelegd, of 
een boete van maximaal € 810.000. 

Nagoya Protocol van invloed  
op zaad veredelingssector 
Het Nagoya Protocol is uiterst 
relevant voor onder meer de 
Nederlandse zaadveredelings-
sector. Maar de inhoud van het 
protocol is lang niet eenvoudig 
te doorgronden. IP Leads vat 
voor u de hoofdlijnen samen en 
de belangrijkste gevolgen.

4. Hoe moet een bedrijf of 
organisatie hiermee omgaan?
Het is voor uw bedrijf met name  
van belang dat de administratie tijdig 
op orde is. U registreert waar uw 
genetische bron vandaan komt en 
wanneer u deze heeft verkregen. 
Vervolgens onderzoekt u of het 
protocol voor u van toepassing is. 
Daarna kijkt u of het land van her-
komst wet- en regelgeving heeft over 
het gebruik van GB en of u verplicht 
bent bepaalde certificaten aan te 
vragen en te onderhandelen over het 
delen van toekomstige voordelen.  
Op de website www.absfocalpoint.nl/
nl/absfocalpoint/whattodo.htm staat 
een helder stappenplan en een 
stroomschema dat globaal omschrijft 
wanneer het protocol voor u van 
toepassing is.
 
5. Meer informatie
Hoewel het Nagoya Protocol al drie 
jaar van kracht is, zijn er nog veel 
discussies over de interpretatie van 
het verdrag. Wilt u hier meer over 
weten? Neem dan contact op met 
een van onze gemachtigden. 
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Bedrijven die hun eigen merk in de markt willen 
zetten gebruiken vaak de symbolen ® en ™.  
Vaak is men zich niet bewust van de implicaties 
van deze symbolen, maar worden ze gebruikt  
om een merk cachet te geven. Echter, uit de  
rechtspraak volgt dat het gebruik van deze  
symbolen wel degelijk belangrijke consequenties 
kan hebben.

Wat betekenen ® en ™ook al weer?
Het gebruik van ® en ™ is niet wettelijk geregeld.  
Daarmee ontstaat al snel de indruk dat deze symbolen  
te pas en te onpas mogen worden gebruikt. Maar zó 
liberaal kunnen de symbolen niet worden gebruikt,  
blijkt uit de (schaarse) rechtspraak. Het ™-symbool  
staat voor ‘trademark’ maar heeft eigenlijk geen  
betekenis in het Nederlandse recht. Wat wel duidelijk is, 
is dat ™ niet staat voor ‘geregistreerd merk’. 

Mag het ™-symbool zomaar mag worden 
gebruikt?
In een uitspraak uit 2017 van het College van Beroep 
(het College) van de Stichting Reclame Code is uitvoerig 
ingegaan op de vraag of het ™-symbool mag worden 
gebruikt voor een niet-geregistreerd merk, ‘Versfilter’  
(dat werd gebruikt ter beschrijving van een procedé  
voor melkproductie) en vooral of dit symbool misleidend 
is voor het publiek. Dit omdat het maar de vraag is  
of ‘Versfilter’ geregistreerd zou kunnen worden als  
exclusief merk, gelet op het beschrijvende karakter 
ervan. Van belang is hoe de gemiddelde consument  
het ™-symbool begrijpt en of de aanwezigheid van dit 
symbool het koopgedrag beïnvloedt. 

Wat vindt het College van Beroep?
Het oordeel van het College is dat het publiek door het 
gebruik van ™ in ‘Versfilter’ een woord herkent waarmee 
de producent probeert zijn product te onderscheiden van 
dat van zijn concurrenten en daar is niets misleidends 
aan. Wat de betreffende partij in deze procedure ook hielp 
is dat zij de enige was die het procedé gebruikte waar met 
‘Versfilter’ op werd gedoeld. Deze uitspraak lijkt eenvoudig 
te kunnen worden doorgetrokken naar andere partijen die 
™ willen gebruiken in combinatie met een ongeregistreerd 
(beschrijvend) merk, want hun merk is vrijwel altijd be-
doeld om het onderliggende product te onderscheiden van 
soortgelijke producten van concurrenten.

De tekens ® en ™:  
symboolpolitiek of relevant?

En hoe zit het met ®?
Minder discussie lijkt te kunnen worden gevoerd over  
de betekenis van ®: dit staat immers voor ‘geregistreerd 
merk’. De inhoud is dus duidelijk: zonder merkregistratie 
kan het gebruik van ® misleidend zijn, want doordat er 
een – onterechte – suggestie van exclusiviteit wordt 
gewekt kan het zo zijn dat er een aankoopbeslissing 
wordt genomen die er anders (dus zonder de ®) niet zou 
zijn geweest. Praktisch gezien is het natuurlijk maar de 
vraag of een consument daadwerkelijk tot een aankoop 
overgaat omdat hij denkt dat een merk geregistreerd is, 
maar oplettendheid bij gebruik van ® is dus geboden. 

Hoe werkt dit in de EU?
Het ®-symbool zegt overigens niets over de vraag  
wáár het betreffende merk is geregistreerd. Gelukkig 
gaat het Europese Hof van Justitie heel praktisch om  
met dit aspect door te oordelen dat als een merk in één 
EU-lidstaat is geregistreerd, het gebruik van ® in een 
andere lidstaat (waar geen merkregistratie bestaat) 
geoorloofd is. Het vrije verkeer van goederen en  
diensten is een essentiële pijler van de EU en het doen 
van aanpassingen zoals het verwijderen van het ®-sym-
bool vormt daarop een onevenredige belemmering.

x. 
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Nieuws

IP Academy - save the dates
Na een drukbezochte editie aan het begin van dit jaar, wordt ook dit najaar 
weer een gloednieuwe versie van de IP Academy gehouden. IP Academy  
is de naam waaronder V.O. jaarlijks IE-cursussen organiseert voor klanten. 
Iedere cursus bestaat uit twee gedeelten van ieder een volle dag.  
Het eerste gedeelte behandelt de basiskennis van IE. Daarbij komen met 
name de inhoud en reikwijdte van de diverse vormen van IE-bescherming 
aan de orde en de meest relevante procedures. Het tweede deel is voor 
gevorderden en gaat in op zaken als strategie en portefeuille-opbouw.  
Data: 1 november (beginners) en 15 november (gevorderden).  
Locatie: V.O. Utrecht. Meer hierover valt te lezen in de volgende IP Leads. 

Harrie Marsman neemt afscheid
Partner Harrie Marsman gaat vanaf 
30 juni van zijn vervroegd pensioen 
genieten. Op die datum is hij op de 
kop af 20 jaar partner en heeft hij er in 
totaal bijna 29 jaar bij V.O. op zitten. 
Hij was lid van de bestuursraad en de 
laatste negen jaar tevens financieel 
directeur. Als octrooigemachtigde 
voor de sectie Chemie heeft Harrie 
zich gespecialiseerd in polymeer-
chemie, levensmiddelentechnologie, 
(bio)fysische chemie en anorganische 
chemie. In zijn carrière heeft hij een 
indrukwekkende staat van dienst 
opgebouwd in het bepleiten van 
klantzaken bij het Europees Octrooi-
bureau en voor de rechtbank. Volgens 
voorzitter Cees Jansen heeft Harrie 
op velerlei wijzen bijgedragen aan het 
succes van V.O.: ‘Met het vertrek van 
Harrie zullen we een bijzonder toege-
wijde en betrokken collega missen. 
V.O. is hem dankbaar voor het vele 
goede werk dat hij heeft verzet.’

Bekendmaking IP Stars 2018
In mei heeft het Britse vakblad 
Managing Intellectual Property  
weer de namen bekendgemaakt  
van IE-professionals die zich dit  
jaar ‘IP Star’ mogen noemen.  
Voor V.O. heeft dit onderzoek  
maar liefst zes IP Stars opgeleverd, 
te weten Bettina Hermann, Cees 
Jansen, Leo Jessen, Bernard  
Ledeboer, Marie-José Luys en  
Otto Oudshoorn. 

V.O. sponsort sinds kort de Amsterdam Science & Innovation Award 
(AMSIA). Dit is een jaarlijks door IXA georganiseerde innovatiecompetitie, 
waarbij vooral gekeken wordt naar de maatschappelijke of commerciële 
impact van de inzendingen. Prijzen gaan naar de best toepasbare 
uitvinding die voortkomt uit onderzoek dat in Amsterdam is verricht.  
De finale was op 19 juni. Aan de competitie kunnen onderzoekers,  
medewerkers en studenten uit alle disciplines van universiteiten,  
hogescholen, academische ziekenhuizen en openbare onderzoeks-
centra in Amsterdam meedoen. Meer informatie: www.ixa.amsia.nl.

V.O. sponsort innovatiecompetitie

V.O. ondersteunt Hartstichting
Ook is V.O. sponsor geworden van de Hartstichting, de non-profit 
organisatie die fondsen werft in de strijd tegen hart- en vaatziekten. 
De Hartstichting steekt jaarlijks miljoenen euro's in wetenschappelijk 
onderzoek. De samenwerking richt zich vooral op advies  
en voorlichting met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht,  
en het maken van afspraken daarover met onderzoekers.  
De Hartstichting kan daarbij een beroep doen op de expertise  
van V.O. om zo haar standpunten en beleid ten opzichte van 
IE-rechten en mogelijke revenuen verder te ontwikkelen.  
Zie ook www.hartstichting.nl/wetenschappelijk-onderzoek.
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Scheikunde! Het lijkt al weer zo lang geleden dat ik me vol enthousiasme op 
deze studie wierp. Als student pakte ik ook zoveel mogelijk kansen om me te 
verdiepen in tal van andere onderwerpen: Frans, biologie, wetenschapsjour-
nalistiek, milieukunde en bedrijfseconomie. Ik voelde me als een vis in het 
water in die jaren.

Nu ik aan het einde sta van mijn V.O.-loopbaan zie ik goed dat onderwijs en 
verdieping tot de dankbaarste en leukste onderdelen van mijn baan hoorden. 
Ik heb tal van aankomende octrooigemachtigden kennis mogen laten maken 
met het vak. En vaak was daar dat magische moment waarop ze ervaren 
(soms ook niet) wat het octrooivak zo mooi maakt. Je opereert en balanceert 
op het snijvlak van wetenschap, taal, innovatie, economie en recht. Al die 
facetten zijn relevant; in al die facetten moet je je verdiepen.

Ik ervaarde het als een voorrecht dat ik bij V.O. de ruimte kreeg om me in te 
zetten voor octrooionderwijs. Zo was (en ben) ik docent bij het Centre for 
International Intellectual Property Studies (CEIPI) in Straatsburg voor aanko-
mend EPO gemachtigden. Ook ben ik docent en bestuurslid bij de Stichting 
Beroepsopleiding Octrooigemachtigden (SBO), waar ik vooral bij het vak 
‘Praktische vaardigheden Chemie’ een rol heb. 

Diverse collega’s zijn ook actief bij SBO en CEIPI; ik kan dus gerust zeggen 
dat V.O. onderwijs een warm hart toedraagt. Bij V.O. wordt altijd zwaar inge-
zet op opleiding, intern en extern. Daarin verschilt ons kantoor echt wel van 
de meeste collega-kantoren. Altijd weer dat hameren op studie. Dit blijkt ook 
uit de gemiddeld hoge slagingspercentages van onze mensen. Ik ben er trots 
op dat ik daar als docent en begeleider mijn steentje aan mocht bijdragen.

Wat nu? Het komt vast niet als een verrassing als ik zeg dat ik graag doorga 
met octrooi-onderwijs. Daarom blijf ik me met veel plezier inzetten voor het 
SBO en CEIPI maar ook bij onze interne opleiding, waar ik graag de octrooi-
gemachtigden van morgen opleid; en natuurlijk zeker die van V.O.!

Het ultieme vak

Harrie Marsman
Octrooigemachtigde  
Partner V.O.

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, Engineering en Software/ICT. Onze klanten variëren van 
 tech-starters tot multinationals. Met negen kantoren in Nederland, België 
en Duitsland opereren wij in een wereldwijd netwerk van professionals. 

Colofon 
Redactie 
Annelies de Bosch Kemper, Jurriaan Cleuver,  
Bettina Hermann, Annemie Jaeken, Johannes  
van Melle, Rob van Niele, Otto Oudshoorn en 
Marijke Westra. 

© V.O., 2018
IP Leads is de nieuwsbrief van V.O. en wordt 
verspreid onder relaties in Nederland, België en 
Duitsland. De nieuwsbrief is met zorg opgesteld. 
Het betreft echter slechts algemene informatie 
waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het 
uitsluitend afgaan op deze informatie is uitgesloten. 

www.vo.eu
linkedin.com/company/vo

Amsterdam • Arnhem • Eindhoven • Groningen • Leuven • Munich • Regensburg • The Hague • Utrecht      

‘ Bij V.O. wordt 
zwaar ingezet  
op opleiding.’


