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De cursus IE-Strategie Ontwerpen, die gegeven wordt sinds 2009, bevindt zich op het snijvlak tussen Intellectueel
Eigendom (IE) en commercie. Eerder werd de cursus in het Engels gegeven onder de titel “Design IP Strategy” (DIPS).
Nu wordt de cursus in het Nederlands gegeven, het cursusmateriaal is echter in het Engels.

Jij bent
•
•

Een IE-professional (IE-manager, octrooigemachtigde etc.), in de industrie of in het vrije beroep, en je wil
bedrijfseconomische technieken beter op IE kunnen toepassen; of
Werkzaam in de commercie (management, consultancy enz.) en wil IE gebruiken om waarde, groei en
commerciële kansen te creëren.

Kennis om IE-management minder ad-hoc te maken, en om met andere
bedrijfsfuncties een gemeenschappelijke terminologie te creëren.

•

Vaardigheden om het IE-portfolio en/of innovatie-portfolio van een
bedrijf in kaart te brengen, om multidisciplinaire data op een
gestructureerde manier te analyseren, en om beter met het
management (van de cliënt) te communiceren.

Sommige IE-kantoren dienen als IE-manager voor hun cliënten en hebben de behoefte om de commerciële
processen van die cliënten beter te begrijpen. Voor andere kantoren kan het verder ontwikkelen van consultancy
een reactie zijn op de groeiende concurrentiedruk; voor hen kan het aanbieden van strategisch advies
concurrentievoordelen bieden.
Gebaseerd op zowel onderzoek als praktische ervaring heeft Patentopolis een unieke collectie empirische
hulpmiddelen en online-oplossingen ontwikkeld. We hebben sinds 2009 verscheidene types organisaties van dienst
kunnen zijn.

Leerpunten van de cursus

In beide gevallen ben je op zoek naar:
•

dat niet is! Ook blijken veel bedrijven niet de hulpmiddelen en processen te hebben om dergelijke plannen op te
stellen. Anderen hebben zelf hulpmiddelen en processen ontwikkeld maar hebben behoefte aan meer structuur.

•

Bepaal in hoeverre jouw bedrijf (of dat van je cliënt) is voorbereid m.b.t. IE-strategie (online-onderzoek).

•

Gebruik de in de praktijk bewezen hulpmiddelen en oplossingen van Patentopolis om je te helpen een IEstrategie (opnieuw) te bepalen. Sommige eerdere deelnemers gebruiken deze hulpmiddelen ook voor
innovatieplanning en zelfs commerciële planning.
De Matrix: een kader om IE, innovatie en markt te analyseren, te koppelen en op één lijn te brengen.

• Hulpmiddelen met praktische, eenvoudige en generieke benaderingen om IE-plannen op te stellen, en om deze
(online) hulpmiddelen toe te snijden op het bedrijf en de bedrijfstak (van jou of jouw cliënt).

De 5 stappen: een methodologie om een strategisch plan op een gestructureerde en multidisciplinaire manier te
ontwerpen.
•

Doe ervaring op en leer nieuwe vaardigheden door in groepen multidisciplinaire data (m.b.t. IE/innovatie, markt
en commercie), gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk, te analyseren en daarna te bespreken, en leer
praktische richtlijnen om deze hulpmiddelen op je eigen situatie toe te passen.

•

Presenteer het IE-plan van je groep in een veilige omgeving en krijg collectieve feedback tijdens en na de cursus
met een persoonlijk rapport voor elke groep.

•

Nieuw: Accreditatie: deze cursus levert 12 PE-punten op volgens de regels voor permanente educatie van de
Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden.

Wat eerdere deelnemers vonden
•

“De modellen van Patentopolis om commercie, markt en innovatie/IE met elkaar te koppelen zijn bijzonder
nuttig om deze factoren op één lijn te brengen, de strategieën van anderen te analyseren en nieuwe te
ontwerpen.” (Director IP Licensing – One-Red, Europe)

•

“Het opstellen van een IE-plan (op basis van een casus) en het presenteren (pitch voor het management) van het
plan in minder dan 24 uur was een uitdaging, maar gaf uiteindelijk voldoening.” (IP Manager – Breville, Australia)

•

“Ik heb een nieuwe manier geleerd om de data te analyseren die nodig zijn om strategische plannen voor
efficiënt IE-management op te stellen. Het werken met bedrijven in verschillende fases van hun ontwikkeling,
waarbij een dergelijk strategische denkwijze wordt toegepast, zal voor veel van die bedrijven waarde
toevoegen”. (Partner - Leitzinger, Finland)

•

“De 5-staps-methodologie van Patentopolis is een goed hulpmiddel om een analyse van een IE-strategie uit te
voeren. Het is nuttig bij het adviseren van cliënten.” (European Patent Attorney - Awapatent, Sweden)

Meer ervaringen van eerdere deelnemers zijn te vinden op www.patentopolis.com

•
•
•
•

Cursusleider: Romano Beitsma, Consultant bij Patentopolis B.V. sinds 2011. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring op
het gebied van intellectueel eigendom, zowel in de industrie als in het vrije beroep, en zowel in Nederland als in het
Verenigd Koninkrijk. Naast zijn functie bij Patentopolis werkt Romano als octrooigemachtigde bij DeltaPatents.
Romano studeerde af aan de TU Delft (elektrotechniek) en studeerde daarnaast economie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

•

Pre-Reader: bevat alle casussen, plus de data die bij door de cursusleider(s) gegeven voorbeelden en tijdens
groepsopgaven gebruikt worden. De pre-reader wordt 2 weken voor de cursus toegestuurd.
Handout: bevat alle modellen die tijdens de cursus gepresenteerd worden. Bevat ook alle praktische informatie
die nodig is om de casussen tijdens de groepsopdrachten toe te passen.
Post-reader bevat alle feedback die na de groepsopdrachten door de cursusleider is
gegeven, plus extra inzichten en richtlijnen om de kaders op de eigen situatie toe te passen.
Persoonlijk collectief feedbackrapport voor elk team, gebaseerd op individuele feedback die
op de middag van dag 2 gegeven wordt. Zal samen met de post-reader worden toegestuurd.
Optioneel: Een exemplaar van het boek “Patenting Paradox”. Ideaal voor IE-managers.
Maak kennis met moderne methoden op het gebied van IE-management, bottlenecks in
bedrijven die leiden tot een beperkte waardecreatie, en mogelijke oplossingen.

Locatie & accommodatie: Hampshire Hotel - Babylon Den Haag

De overige leden van het team van Patentopolis zijn te vinden op www.patentopolis.com.

Achtergrond: Onze ervaring sinds 2009 met diverse types organisaties heeft geleerd dat er een toenemende
behoefte is aan IE-strategie.
In de industrie krijgt een toenemend aantal IE-professionals en commerciële professionals de vraag van hun
management om strategische plannen op te stellen. Deze professionals vertellen ons dat het verkrijgen van de
relevante data (mb.t. commercie, innovatie/IE, markt) relatief eenvoudig is, maar dat het analyseren van die data
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•
•
•
•

Bezuidenhoutseweg 53, 2594 AC Den Haag
Gratis Wi-Fi in het hele hotel, receptie en roomservice 24 uur beschikbaar
Tegenover Den Haag Centraal Station (CS). Parkeergelegenheid onder het hotel.
www.hampshire-hotels.com/en/hampshire-hotel-babylon-den-haag

Tot 1 maand voor de cursus zijn kamers beschikbaar tegen een speciaal tarief. Alle hotelreserveringen moeten
direct bij het hotel worden gemaakt, onder vermelding van het referentienummer DBA-GF4133. Voor het
reserveren is een creditcard vereist. E-mail: meetings.babylon@hampshire-hotels.com; telefoon 070 381 4901.
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Inhoud van de cursus

Optioneel vervolg op de cursus: certificering DIPS. Hou na de cursus de focus vast met een project in je

Dag 1
9:00

•
•
•

Inleiding
Groepsopdracht: “de invloed van IE op
commercie”
Overzicht van basisconcepten en
modellen van zowel IE-strategie als
commerciële strategie

10:45

•

Koffiepauze

11:00

•
•

De IE-Matrix van Patentopolis
Toepassen van de IE-Matrix op scenario’s
uit de praktijk (groepsopdracht,
feedback)
Inleiding in de 5-stapsmethodologie van
Patentopolis en de casus

•
12:30

•

Lunch (buffet)

13:15

•

Stap 1: interne uitlijning (bedrijfsvisie en
IE)
Toepassen van Stap 1 (groepsopdracht,
feedback)
Step 2: externe analyse (markt,
concurrentie, IE van andere partijen)

•
•
15:30

•

Koffiepauze

15:45

•

Toepassen van Stap 2 (groepsopdracht,
feedback)
Stap 3: IE & concurrentievoordelen

•
17:00
18:00

•

Dag 2
• Toepassen van Stap 3 (groepsopdracht,
feedback)
• Stap 4: gap analysis (visie + markt + IE)
en prioriteiten stellen

bedrijf. Tijdens dat project kan je de principes van Patentopolis toepassen op je eigen situatie, met begeleiding,
controle en evaluatie door het team van Patentopolis. Het is op elk moment mogelijk om te beginnen. De
aanbevolen duur is 3 maanden. Bij afsluiting van het project ontvang je een certificering van Patentopolis.

Prijs & Registratie
Cursus

€ 1.150 per persoon *

•

Koffiepauze

Optie: boek “Patenting Paradox”

€

60

•

Toepassen van Stap 4 (groepsopdracht,
feedback)
Stap 5: roadmap en het maken van het
plan (theorie)
Groepen bereiden de prestatie van hun
IE-plan voor.

Optie: diner op Dag 1

€

50

Optie: certificering DIPS

€ 4.000

Pakketprijs (cursus + certificering)

€ 5.000

•
•
•

Lunch (buffet)

•
•

Presentaties en feedback
Toepassen van de hulpmiddelen op de
eigen omgeving: eigen situatie,
groepsdiscussie

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW (indien van toepassing)
* inclusief documentatie (exclusief het optionele boek), koffie/thee, frisdranken, lunch.

INSCHRIJVEN

Stuur het onderstaande formulier naar registrations@patentopolis.com

Inschrijfformulier

□ Cursus
□ Cursus + Certificering

Voornaam / Achternaam

.....................................

Bedrijf / Afdeling / Functie

.....................................
.....................................

•

Koffiepauze

BTW-Nummer

•

Adres / Postcode / Plaats

.....................................

•

Toepassen van de hulpmiddelen op de
eigen situatie
Conclusies en laatste leerpunten

Tel. / E-mail

......................................

•

Einde van Dag 2

Hoe heb je ons gevonden?

......................................

Einde van Dag 1. Neem daarna deel aan
het diner!

NIEUW Bonus: gratis toegang tot het online-portaal DIPS
Na deze cursus kan je 1 maand gratis toegang krijgen tot
het online portaal DIPS.
Online DIPS is een online platform dat ontworpen is om
bedrijven, inclusief adviesbureaus, te helpen strategische
plannen te ontwerpen voor het genereren van innovatie,
voor bescherming en exploitatie. Online DIPS helpt
multidisciplinaire data m.b.t. het bedrijf (van de cliënt) te
verzamelen en te ordenen. Het platform online DIPS biedt
ondersteuning voor data-analyse met gebruikmaking van
de in de praktijk bewezen modellen van Patentopolis.
Online DIPS begeleidt het nemen van beslissingen met als
doel een plan uit te werken dat klaar is om
geïmplementeerd te worden.

Inschrijving betekent dat (1) je bovenstaand formulier invult en (2) Patentopolis de ontvangst van het formulier bevestigt. Kort na ontvangst
van het formulier zal Patentopolis een factuur versturen; betaling is mogelijk door overschrijving. De inschrijving is bevestigd als Patentopolis
de ontvangst van de betaling bevestigt.
Annuleren: annulering van een bevestigde inschrijving moet worden ontvangen door registrations@patentopolis.com. Indien de annulering
uiterlijk 2 maanden voor de aanvang van de cursus is ontvangen, wordt de betaling volledig teruggestort. Indien de annulering minder dan 2
maanden voor de cursus is ontvangen, zal geen terugbetaling plaatsvinden. Patentopolis BV houdt zich het recht voor om het programma te
annuleren, en om het programma, de cursusleider(s), de datum of locatie te wijzigen. Indien een cursus door Patentopolis BV wordt
geannuleerd of uitgesteld, zal het volledige bedrag worden teruggestort. In het geval van een te gering aantal bevestigde inschrijvingen
bijvoorbeeld zal de cursus geannuleerd worden en zal Patentopolis BV het volledige bedrag terugstorten; in dat geval laat Patentopolis BV dat
ongeveer 1 maand voor de cursusdatum weten. In geen geval is Patentopolis BV aansprakelijk voor reiskosten, hotelreserveringen of andere
kosten.

Patentopolis B.V. is een toonaangevend bedrijf dat gespecialiseerd is in IE
met een focus op strategie voor het genereren van innovatie, bescherming en
exploitatie om waarde te creëren en te borgen voor de groei van bedrijven. We
werken op de kruising van de IE-gemeenschap die op zoek is naar commercie en de
zakenwereld die op zoek is naar IE. Sinds 2009 levert Patentopolis B.V.
hulpmiddelen, training, certificering en advies aan bedrijven en octrooikantoren.
We helpen alle soorten cliënten strategisch te denken. Patentopolis B.V. ontving de
onderscheiding “Best for IP Management” in 2015 en 2016. Patentopolis B.V. is
gevestigd aan de Voorstraat 13, 2611 JJ Delft, en ingeschreven bij de KvK onder het
nummer 27362870. BTW-nummer: NL821611628B01.
Contact: info@patentopolis.com 015 214 2544.

