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Kracht van auteursrecht
In oktober jl. heeft de rechtbank in Den Haag beslist dat Blokker met het op
de markt brengen van een oranje voetbaljurk, ter gelegenheid van het EK voetbal in 2012, inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van SuperTrash.
SuperTrash ontwierp de befaamde oranje Bavaria-jurk ‘DutchyDress’ ten
behoeve van de bierbrouwer, die rond het WK voetbal van 2010 met dit spe
ciale gadget een actie had opgezet. Deze speciale oranje jurk heeft destijds
veel stof doen opwaaien. De strijd is met de uitspraak van de rechtbank in
het voordeel van SuperTrash beslist. Een mooi voorbeeld van de kracht van
auteursrecht. Blokker zal SuperTrash een schadevergoeding moeten betalen;
de hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

Auto opladen als tandenborstel
Het lijkt binnen handbereik, je auto opladen als je elektrische tandenborstel.
Een recent uitgevoerde Vlaamse proef laat zien dat het niet lang meer zal
duren voordat dit werkelijkheid is. De proef werd uitgevoerd met een elek
trische Volvo C30. In zo’n 2,5 uur kan deze auto volledig opgeladen worden.
Dit ‘inductieladen’, dat werkt als de oplader van je elektrische tandenborstel,
heeft veel potentieel. Even ter vergelijking, via een laadpaal heeft de auto
1,5 uur nodig om 90% te laden en sommige elektrische auto’s laden 80% op
in een half uur, maar dan is er wel een laadpaal met krachtstroom nodig. Er is
nog geen standaard voor inductieladen. Voorlopig gaat Volvo door met onderzoek naar de toepassing van deze techniek in hybride en elektrische auto’s.

De strijd om 3D printers
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Utrecht
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NOVU nieuwjaarsborrel
Utrecht
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Soep-stokbroodavond ‘merken update’
Utrecht
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NOVU cursus ‘van idee tot markt’
Utrecht
12 februari
Kick-off NOVU-HRO studentenproject
Rotterdam
28 februari
NOVU cursus ‘van idee tot markt’
Utrecht
11-14 maart
Beurs ESEF
Utrecht

Eind vorige maand heeft Stratasys, een gevestigde naam op het gebied van
3D printing, mede ook door de recente overname van MakerBot, aangekondigd een zaak aan te spannen tegen Microboards Technology, LLC, het
bedrijf achter de Afinia H-serie 3D-printer. Waarom? Men is van mening dat
er inbreuk wordt gemaakt op vier octrooien. Deze rechtszaak kan enorme gevolgen hebben voor de gehele 3D print
business. Afinia is een bekend 3D printingmerk met een topnotering in het vooraanstaande blad MAKE bij een onderzoek naar 3D printers. De vraag is wat er nu gaat gebeuren. Stratasys heeft de afgelopen jaren gigantisch geïnvesteerd
in 3D printtechnologie en laat zich de kaas niet zo maar van het brood eten. Aan de andere kant zijn rechtszaken op dit
niveau bijzonder kostbaar. Kijk maar de felle IE-strijd tussen Apple en Samsung. Maar de commerciële belangen zijn
enorm, dus de IE-advocaten van beide grootheden kunnen aan de bak.

UITNODIGING NOVU NIEUWJAARSBORREL
Het NOVU bestuur nodigt de leden van harte uit om gezamenlijk het glas te
heffen op het nieuwe jaar tijdens de jaarlijkse NOVU nieuwjaarsborrel. De borrel
heeft een speciaal tintje vanwege de officiële opening van het lustrumjaar
‘NOVU 25 jaar Vindingrijk’.
Datum: vrijdag 17 januari 2014
Tijd:
16.00 - 18.00 uur
Plaats:	NOVU kantoor,
Nijverheidsweg 16 b,
Utrecht
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In verband met de voorbereidingen
verzoeken wij u uiterlijk 10 januari
a.s. per e-mail (info@novu.nl) of per
telefoon (030-2467707) te laten
weten of u aanwezig zult zijn.
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Zelfsturende auto vooral vermakelijk
De afgelopen weken heeft de pers zich massaal op de ontwikkelingen
rond intelligente auto’s gestort. Op het journaal, in de gedrukte media
en op internet verscheen het ene na het andere artikel. Alles wees op
een doorbraak. Nader onderzoek leert echter dat er van een doorbraak
totaal geen sprake is. Een dolenthousiaste onderzoeker moest zelfs
snel ingrijpen om zijn zelfsturende voertuig weer in het gareel te krijgen.
Ongetwijfeld heeft hij achteraf aan de meerijdende journalist gevraagd
de opname te wissen, maar de journalist dacht daar anders over en dat
leverde een vrij vermakelijk tafereel op.

Businessplan geeft grip op
businesskansen
Veelal geeft een businessplan richting en
maakt het expliciet hoe je een businesskans
denkt te grijpen.

Investor Readiness
Ondernemers zullen in toenemende mate
creatief moeten zijn als zij op zoek gaan naar
financiering. Welke financieringsbron is een
serieus alternatief voor bankfinanciering?

Uitvinder in de spagaat
Grote spelers op het gebied van zelfsturende auto’s, zoals Google en Nissan, roemen de milieuvriendelijke eigenschappen van hun futuristische voertuigen; het
brandstofverbruik daalt substantieel omdat het rijpatroon gelijkmatiger is, er worden filevrije wegen gekozen en op de koop toe gebeuren er ook nog minder ongelukken. Dat laatste moet ik nog zien. Het percentage van 90 wordt genoemd als
het om zelfrijdend gaat. Maar hoe zit het dan met de resterende 10% en wanneer
moet er worden overgeschakeld naar niet zelfsturend? Doet de bestuurder dan
niet net even een tukje? Daarnaast beschikt de bestuurder niet over een stukje
historie. De laatste minuten voor de overschakeling was hij waarschijnlijk met hele
andere zaken in de weer.
De wet- en regelgeving zal het ook nog moeilijk kunnen krijgen met het fenomeen.
Is de persoon die het contact aanzet aansprakelijk of een meerderjarig persoon op
de achterbank? In de VS is de dunbevolkte staat Nevada de eerste geweest die
onder strikte voorwaarden toestemming heeft gegeven dat de zelfsturende auto’s
de weg op mogen.
Tesla, die ook aan het meespelen is op deze innovatieve markt, is nog het meest
reëel wat betreft de haalbaarheid: “De laatste loodjes wegen het zwaarst bij de
invulling van de onvoorspelbaarheid bij bepaalde situaties op de weg”.
Een beetje zelfsturend gaat niet werken. Of de auto is zelfsturend of hij is het niet.
De hybride vorm is vragen om problemen. Enerzijds wordt breed toegegeven dat
het menselijk brein nog lang niet kunstmatig geëvenaard kan worden, maar anderzijds beweert men op korte termijn de zelfsturende auto marktklaar te hebben.
Goede kandidaten voor een rijbewijs doen er hun leeftijd aan lessen over, maar er
zijn ook kandidaten die het fel begeerde papiertje pas na 100 lessen kunnen
ophalen. Goed autorijden is gewoon erg complex en de hersenen rekenen zich
ongelukkig tijdens de spits op de A2. Dit probleem wordt op korte termijn niet voor
100% door de koplopers opgelost. Dat wil overigens niet zeggen dat de werkzaamheden op dit vlak niet nuttig zijn. Dit is fundamenteel onderzoek en dat is
onontbeerlijk binnen een economie die het van innovatie moet hebben.

Voor commercieel succes is veel meer nodig
dan alleen een goed productidee. Het overwegen van al die zaken neemt kostbare tijd in
beslag. Er ontstaat een spagaat tussen snel
beslissen en zorgvuldig overwegen.

De vlucht van een sportspel
Vanuit het creativiteitsdenken is Bas
Ruyssenaars zich gaan richten op het bedenken van oplossingen voor complexe vraagstukken. Een niet gepland resultaat daarvan is een
zojuist door hem gelanceerde nieuwe sport
genaamd YOU.FO.

Recht in de praktijk, de pre-pack
Bij een pre-pack wordt, voordat een faillissement wordt uitgesproken, de toekomstige
curator door de rechtbank gevraagd als ‘stille
bewindvoerder’ alvast mee te kijken naar de
mogelijkheden van een doorstart.

Rapid prototyping versus ambacht
Rapid prototyping is hot en biedt veel mogelijkheden, maar een heel groot deel van prototyping werkzaamheden bestaat uit puur handwerk. De basis van prototyping is mensenwerk.

Uitvinding van …
Molenaarszoon William Frisbie begint eind
negentiende eeuw een bakkerij om toch vooral
lekkere taarten te bakken en niet om zijn bakblikken in de lucht te zien zweven. Toch zijn het
niet de taarten die wereldfaam zouden maken,
maar de frisbee blikken.

Wouter Pijzel
directeur
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THEMA ONDERNEMINGSPLAN
door
Bert Wolters

Ondernemingsplan? Voor wie?
U hebt een goed idee waarmee u heel veel geld gaat verdienen. Tenminste, daar gaat u vanuit, want uw vinding is een ideale oplossing voor een
grote groep mensen, dus die verkoopt zichzelf. Veel goede ideeën sneuvelen echter, omdat er niet goed is nagedacht over de manier waarop de
vinding op de markt wordt gebracht. Het is daarom goed om een ondernemingsplan op te stellen, waarin u op papier zet hoe u geld wilt gaan
verdienen met uw vinding.
Wat is een ondernemingsplan?
In uw ondernemingsplan zet u uw eigen
plannen op een rij. U beschrijft hoe u
van uw vinding een commercieel succes denkt te maken. U beschrijft hoe u
uw product gaat verkopen: via het web
of via tussenpersonen en hoe u uw vinding wilt promoten. Het is goed daarover vooraf een plan op te stellen.

eens een paar door om een idee te krijgen hoe u het kunt aanpakken. Er zijn
zelfs partijen die uw ondernemingsplan
voor u kunnen schrijven. Nadeel daarvan is dat het dan niet úw ondernemingsplan is, waardoor het risico
bestaat dat u zich er niet echt bij
betrokken voelt.

Maak uw bedrijf concreet
Op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/ondernemen) staat
uitgebreide informatie over de onderdelen van een ondernemingsplan. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen:
1.	Persoonlijke gegevens ((Waarom)
bent u een goede ondernemer?)
2.	Bedrijfsidee (Welk probleem lost u
op? Waarom nu?)
3.	Marktonderzoek (Wat is uw doelgroep en waarom willen ze uw vinding kopen? Wie zijn uw concurrenten? Hoe succesvol zijn zij?)
4.	Organisatie (Welke rechtsvorm
kiest u? Hoe regelt u de administratie? Welke vergunningen (en ver
zekeringen) hebt u (nodig)?, enz.)
5.	Financiën (Hoe gaat u leven van uw
vinding? Waar komt het geld
vandaan?)

Beschrijf wat u gaat doen, hoe u het
gaat doen en voor wie. Zo ziet u of uw
plannen haalbaar zijn. Wat weet u van
uw concurrenten? Maak eens een
schema en zet de eigenschappen waar
uw concurrenten goed op scoren onder
elkaar. Vergelijk ze eens en kijk welke
positie uw onderneming zou kunnen
innemen. Kijk ook eens hoe zij de
markt bewerken. Hoe wilt ú dat doen?
Wat wilt u bereiken? Op de korte termijn... en op de lange termijn?

Meer vindingen?
Hebt u al eerder vindingen op de markt
gebracht, dan is het toch goed om voor
een nieuwe vinding ook een ondernemingsplan te maken, want elke nieuwe
vinding kent eigen omgevingsfactoren
en vraagt daardoor om een eigen
aanpak.

Geen zin?
Hebt u geen zin om energie te steken
in een ondernemingsplan? Dan is de
kans groot dat u verdwaalt op uw weg
naar commercieel succes. Een ondernemingsplan is geen garantie voor succes, maar biedt u wel de mogelijkheid
vooraf goed na te denken over de verschillende aspecten van het op de
markt brengen van uw vinding, zodat u
een route kunt uitzetten en onderweg
niet wordt overvallen door voor de hand
liggende vragen. Naar een potentiële
financier toont dit aan dat u hierover
hebt nagedacht. Een ondernemingsplan bevat veel inschattingen, maar die
kunt u zo goed mogelijk proberen te
onderbouwen. Die onderbouwing is
vaak erg nuttig en biedt u veel inzicht.
Of de financier het eens is met uw veronderstellingen is niet zeker, maar u
hebt in ieder geval voor uzelf een stuk
helderheid gecreëerd over de haalbaarheid van uw plannen.

Samengevat:
In een ondernemingsplan geeft u voor
uzelf aan hoe u geld wilt gaan verdienen met uw vinding. U zet alle facetten
van de bedrijfsvoering daarbij op een
rijtje en krijgt daarmee voor uzelf helder
hoe u een en ander wilt organiseren.
Ook toont het aan waar u aandacht aan
moet besteden. Wellicht komt u erachter dat er geen commercieel succes
van uw vinding verwacht kan worden.
Dat is teleurstellend, maar voorkomt
dat u nodeloos energie (en geld) gaat
steken in een zinloze onderneming.

Ook zijn er verschillende banken die
voorbeelden geven over de inhoud van
een ondernemingsplan. Het komt er in
alle gevallen op neer dat u aangeeft
wie u zelf bent, waarom uw vinding geld
gaat opleveren, hoe u dit gaat organiseren en hoeveel geld u eventueel
nodig hebt.
Op www.ondernemingsplan-maken.nl
vindt u verder een aantal voorbeelden
van ondernemingsplannen voor verschillende typen bedrijven. Neem er
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Een businessplan geeft
grip op businesskansen
Dit artikel is gericht aan uitvinders met als doel bewustzijn te creëren
dat een businessplan grip op businesskansen kan bieden. Onder een
businessplan versta ik in dit artikel, de weergave van die inspanningen
van een uitvinder, die ervoor zorgen dat een product/dienst zal worden
gekocht en gebruikt op dusdanige wijze en in die mate dat er sprake is
van het grijpen van een businesskans en dat er voldoende geld wordt
verdiend om te spreken van een gezonde onderneming.
Toen ik begon aan dit artikel schoot
me te binnen wat een vriend van mij,
Brian, me laatst nog meegaf. “Entrepreneurship is like jumping off a cliff
as you assemble an aeroplane on the
way down” (quote van Reis Hoffmann).
Met dit in het achterhoofd en benieuwd
hoe anderen hierover dachten, ben ik
in gesprek gegaan met Kasper Luursema (GoldRepublic), Martijn Jansen
(Voradius.nl), Cees van Dijk (Sanoma
Media Netherlands), Ronald van den
Breevaart (ondernemer in de bloemensector) en Viviane van den Bichelaer
(Goedmarkt).
Centraal stond de stelling ‘Een business plan geeft meer grip op het grijpen van een businesskans’. Ter inspiratie en verdere gedachtevorming zijn
hieronder enkele korte fragmenten
opgenomen uit de gesprekken.

over hetgeen je wilt bereiken. Tegelijk
moet je de flexibiliteit behouden om je
plan bij te stellen als de omstandigheden dit vereisen”.
Ronald van den Breevaart: “Een businessplan is een TomTom voor je startup
onderneming. De route is gepland, maar
om in de metafoor te blijven: onderweg
zijn files, werkzaamheden en die beïnvloeden de route. Maar als het goed is,
zie je ook tankstations en wegrestaurants. Kan je bijtanken en checken of je
op koers ligt. Ondernemen zonder businessplan kan net als reizen zonder routeplanner, maar mét is relaxter en overzichtelijker en er is meer kans om op
tijd je bestemming te bereiken”.
Viviane van den Bichelaer: “Uiteraard
moet je soms snel schakelen om een

kans te grijpen, maar door jezelf te dwingen de business kans in een plan uit te
schrijven en vooral ook door te rekenen,
krijg je een veel reëler beeld en kun je
ook helder inschatten of het wel echt de
kans is die je denkt te zien”.
Als ondernemer ben ik van mening dat
een businessplan je helpt om je
gedachten te structureren. Verder ben
ik van mening dat je ook een businessplan voor een ander schrijft. Wil je bijvoorbeeld een investering in jouw
onderneming dan is de kans groot dat
de potentiële investeerder vraagt om je
plan. Ik ken echter geen enkele ondernemer, die letterlijk zijn plan heeft
‘afgelopen’. Maar een richting hebben
is essentieel. De exacte stip op de
horizon wordt zelden gehaald. Je plan
kennen kan ook zorgen voor een
bewustzijn om op tijd bij te sturen en
niet in een ‘ravijn’ te belanden. Veelal
geeft een businessplan richting en
maakt het expliciet hoe je een businesskans denkt te grijpen.
Jake Blok

Kasper Luursema: “De enige grip van
een businessplan is de financiële prognose. Houd deze goed bij en ga dan
snel verder met het ontwikkelen van
het idee”.
Martijn Jansen: “Zolang een businessplan flexibiliteit behoudt, is het absoluut een meerwaarde in het grijpen van
kansen. Een business plan schrijven,
of het nu een word document is of een
presentatie, dwingt je om goed na te
denken over de diverse factoren rond
een kans en draagt in mijn ogen bij aan
het mogelijke succes”.
Cees van Dijk: “Het opstellen van een
plan dwingt je om grondig na te denken
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Het businessplan:
Vier mythes en de waarheid
Het businessplan. Voor veel uitvinders en innovatieve ondernemers is
het een grote, intimiderende hobbel op weg naar de markt. En dat is niet
voor niets. De meeste NOVU-leden zijn technische en creatieve mensen
die een goed product willen ontwikkelen en meestal niet in de eerste
plaats ondernemers. Toch is het ook voor de geboren ondernemer geen
sinecure, zo’n businessplan. Er zijn boeken vol over geschreven, er worden talloze cursussen gegeven en ook op internet circuleren honderden
artikelen over het schrijven van een ondernemingsplan. Je zou er haast
niet meer aan beginnen. In het woud van tips, regels, adviezen en boute
uitspraken kom je zowel waarheden als mythes tegen. Hieronder wordt
een aantal uitspraken ontmaskerd dan wel gevalideerd.
Mythe 1: Je hebt geen businessplan
nodig.
Ah, wat een aantrekkelijk idee. Er verschijnen met enige regelmaat artikelen
waarin de noodzaak van een businessplan flink aan de kaak gesteld wordt.
Zo kopte Business Week in april nog:
‘Real entrepreneurs don’t write business plans’1. Je zou kunnen stellen
dat er situaties zijn waarin een businessplan niet verplicht is, bijvoorbeeld
als je geen investeerders of lening
nodig hebt. Ervaren ondernemers en
professionals in het veld merken op
dat er soms maar eindeloos geschreven en gepland wordt, zonder dat er
actie wordt ondernomen. Natuurlijk,
met eindeloos plannen alleen kom je
nergens. Toch betekent dat niet dat je
helemaal geen aandacht aan planning
zou moeten besteden. Het is voor
iedereen belangrijk een goed businessplan te schrijven. Het is de leidraad
voor je onderneming en geeft houvast
bij het stellen van doelen, het maken
van actieplannen en het vaststellen
van strategieën. Daarnaast is het een
communicatiemiddel voor andere partijen. Wat ons brengt bij mythe nummer
2.

1 http://www.businessweek.com/articles/
2013-04-25/real-entrepreneurs-dontwrite-business-plans
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Mythe 2: Het doel van een
businessplan is geld en
investeerders binnen halen.
Nee. Een businessplan schrijf je in de
eerste plaats voor jezelf en je onderneming. Je businessplan is wel essentieel om financiers binnen te halen.
Investeerders kijken naar ondernemerscapaciteiten en dus naar het businessplan. Ze willen weten wat je strategie
is, wat je visie is en of je de markt
kent. Het belangrijkste voor het binnenhalen van financiering is een financieringsplan. Zorg dus voor een goed
financieel plan met daarin de investerings-, financierings-, exploitatie-, en
liquiditeitsbegroting.

Mythe 3: Investeerders lezen geen
businessplannen.
Ook niet waar. De meeste investeerders lezen ze wel. Wat vaak gebeurt, is
dat een onderneming wordt afgewezen
op basis van de executive summary of
de pitch. Hoe verder je komt in het traject met een geïnteresseerde investeerder, hoe belangrijker het

businessplan wordt. Je plan is dus niet
nodig om afgewezen te worden, maar
wel om investeerders te krijgen. Dat
klinkt hard, maar ook begrijpelijk. Men
heeft niet de tijd om ieder businessplan van a tot z door te lezen en pikt er
de meest veelbelovende uit.

Mythe 4: Als ik een businessplan
schrijf, geef ik daarin mijn idee
bloot en kan iemand ermee aan de
haal gaan.
Zeer onwaarschijnlijk. Het is helemaal
niet zo makkelijk een idee te stelen en
het succesvol op de markt te brengen.
Het is jouw idee en je begrijpt het waarschijnlijk beter dan wie dan ook. Daarnaast heb je ook nog de energie, het
enthousiasme en de aanvullende
ideeën nodig die allemaal niet op
papier staan. Men investeert uiteindelijk niet in je businessplan of zelfs
alleen maar in je product, maar voornamelijk in de personen erachter. En dat
is niet zo makkelijk te kopiëren.
Ten slotte nog wat waarheid. De reden
dat er soms getwijfeld wordt aan de
waarde van businessplannen is dat de
dagelijkse werkelijkheid om voortdurende aanpassing vraagt, wat ertoe
leidt dat mensen of rigide aan hun plan
vasthouden, óf het plan volledig laten
varen. Blijf flexibel en blijf plannen. Om
Wouter Pijzel te citeren: Een businessplan is nooit af.
Willemieke de Klerk
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Ready for Investor Readiness?
Ondernemers zullen in toenemende mate creatief moeten zijn als zij op
zoek gaan naar financiering. Welke financieringsbron is een serieus alternatief voor bankfinanciering? Maar de vraag is ook of ondernemers
klaar zijn voor een alternatief. In hoeverre is er sprake van ‘investor readiness’? In dit artikel deelt de auteur zijn ervaring.
Alternatieve routes
De BV Nederland profiteert nog te weinig van kennis die wordt ontwikkeld.
Dat is jammer, juist omdat de Nederlandse wetenschap van wereldklasse
is. Waar gaat het dan mis? Wetenschap staat niet altijd gelijk aan innovatie en innovaties leiden niet altijd tot
economisch rendement. Een belangrijk
deel van het probleem ligt echter in het
feit dat het niet makkelijk is om aan
financiering te komen. De beschikbaarheid van voldoende kapitaal zal van
doorslaggevende betekenis zijn voor
het herstel van de economie. Er is
sprake van enige watervrees om alternatieve bronnen van kapitaal aan te
trekken. Begrijpelijk.

Publieke én private investeerders
Op een aantal punten is een euro die
van de bank komt inderdaad een
wezenlijk andere euro dan wanneer
deze van Venture Capital (VC) oftewel

durfkapitaal afkomstig is. Het is dus
voor ondernemers van groot belang dat
zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden die deze vorm van financiering
met zich meebrengt. Het is niet realistisch te denken dat durfkapitaal voor
elke vraag het juiste antwoord is. Dat
hoeft ook helemaal niet. Belangrijker is
dat waar het een rol kán spelen het in
overweging wordt genomen. Aangezien
het ‘bankkrediet denken’ nog steeds
centraal staat bij de meeste ondernemers is dit zeker nog geen vanzelfsprekendheid. Voor een gezond ‘innovatieecosysteem’ zijn publieke én private
investeerders nodig. Dat klinkt logisch,
de praktijk is echter weerbarstiger.
Gemiddeld genomen zijn de financiële
rendementen voor durfkapitaal laag en
is het risico hoog. Geen ideale combinatie. Private partijen staan dan ook
niet te trappelen om te investeren.
Men wacht liever totdat het bedrijf een
bepaalde volwassenheid heeft bereikt.

Vandaar dat in de onzekere beginfase
het veelal fondsen zijn met publieke
middelen die investeren.
Wanneer is een onderneming interessant voor investeerders? Wanneer is er
sprake van ‘investor readiness? Op die
vraag is geen eenduidig antwoord te
formuleren. Dat zal afhangen van de
fase waarin de onderneming zich
bevindt. Het zal ook per investeerder
verschillen. Investeerders zijn er in vele
soorten en maten. Sommigen richten
zich op een specifieke sector (bijvoorbeeld AgroFood of LifeSciences), anderen richten zich op een specifieke fase
of situatie (bijvoorbeeld turnaround).
Wel is het mogelijk om een aantal elementen te benoemen die nagenoeg
altijd centraal staan bij de beoordeling
van een onderneming door investeerders. Deze worden in het afgebeelde
figuur weergegeven.

Conclusie
Gezien het veranderende financieringslandschap en de nieuwe positie van
banken zullen ondernemers zich in toenemende mate moeten gaan richten op
participatiemaatschappijen. Bij durfkapitaal zal dit van de ondernemer echter
een andere voorbereiding vergen dan
dat bij bankfinanciering het geval was.
Wederzijdse duidelijkheid omtrent
‘investor readiness’ is daarbij in het
voordeel van zowel onderneming en
investeerder. Sturen op ‘investor readiness’ is geen eenmalige actie, maar
een continu proces. Financiering is, net
als onder meer personeel, huisvesting
en kennis, een middel voor een onderneming om zich verder te ontwikkelen.
Er is de afgelopen tijd veel veranderd
voor wie financiering wil aantrekken.
Wat blijft is dat wie financiering zoekt
zich goed dient voor te bereiden, en
dat zal in de toekomst niet anders zijn.
Wilco Schoonderbeek
Sector manager AgroFood
Participatiemaatschappij Oost 
Nederland NV (PPM Oost)
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NOVU NIEUWS
door
Desirée Gerritsen

Innovatief 2013, een terugblik
Aan het einde van het jaar is het in medialand gebruikelijk even terug te
blikken. Zet de TV aan in de tweede helft van december en de hoogte
punten op het gebied van sport, het koninklijk huis, binnenlandse en
buitenlandse politiek, ze komen in sneltreinvaart voorbij. Een goed
moment om ook even stil te staan bij het NOVU verenigingsjaar 2013.

Kwartaal 1
De nieuwjaarsborrel van 18 januari was er een uit het boekje, sfeervol, goed bezocht, een kleine attentie voor de jubilarissen (aanwezige leden die 10 jaar lid zijn) en een toespraak van zowel de NOVU directeur als de voorzitter. De band van
Wim Schuddebeurs zorgde voor de muzikale noot. De opzet van Vindingrijk is met ingang van 2013 gewijzigd. Met de
komst van vindingrijk.nl is het aantal nummers in ‘print’ teruggebracht naar vier themanummers, gericht op 3xO+O, de
cruciale onderzoeken plus het ondernemingsplan. Vindingrijk online zal in 2014 verder worden uitgebouwd. In de eerste
Vindingrijk nieuwe stijl maken we kennis met het nieuwe casinospel JokerSeven van Jeroen Snijders.

Kwartaal 2
Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag was gastheer van de Algemene Ledenvergadering. Diter
Wuytens van BBIE gaf daarbij een presentatie over het ‘Zoeken in modellen’, een nieuwe dienst van BBIE. Vijf leden ontvingen de oorkonde ‘erkend lid’. Eind mei was er op het terrein van Nijverheidsweg 16b een grootse happening gaande in
verband met het vijfjarig bestaan van ProtoSpace, FabLab Utrecht. Het hoogtepunt werd gevormd door de recordpoging
simultaan 3D printen; 55 Ultimakers printten tegelijk de onderdelen voor één robot. In juni opende NEMO de kinder
tentoonstelling ‘de Uitvindfabriek’; een aantal NOVU leden heeft meegewerkt aan een blogtournee rondom deze speciale
tentoonstelling. In de zomereditie van Vindingrijk staat het ‘big business’ verhaal van Johan Bevers centraal; het traject
van idee tot markt van een nieuwe manier om biggen te oormerken. Op 31 mei eindigt het technostarterspreekuur bij de
13 locaties van de Kamer van Koophandel. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn verdergaande bezuinigingen bij de
overheid en het samengaan van de Kamers van Koophandel en Syntens in de zogenaamde ondernemerspleinen.

Kwartaal 3
De warme zomer was een periode van ontspanning en nieuwe ideeën opdoen. De creativiteit kwam duidelijk tot uiting in
september; er waren veel deelnemers bij de cursus van idee tot markt, veel NOVU leden kwamen inspiratie opdoen bij de
Kunststoffenbeurs in Veldhoven en een relatief grote groep leden was aanwezig bij de soep-stokbroodavond met als
onderwerp ‘unitair octrooi’, één octrooi in de EU. Ook al is er nog een behoorlijke weg af te leggen voor het zover is, de
presentatie gaf veel informatie over wat komen gaat en hoe de fasering eruit ziet. Paul Constandse sierde de cover van
de herfsteditie van Vindingrijk met zijn vinding Illumade, een innovatief ophangsysteem voor lampen.

Kwartaal 4
Innovatief Nederland heeft het zwaar gehad in 2013, maar voorzichtigjes aan zijn er signalen waar te nemen die duiden
op een bescheiden herstel van de economie. Wij merken dat op kantoor in de vorm van een opvallende toename aan
telefoontjes van mensen die aankloppen voor ondersteuning. De octrooizoekspreekuren bij Fransje Weinberg van NL
Octrooicentrum zijn bijna wekelijks volgeboekt. Ook bij ProtoSpace kloppen steeds meer leden aan voor hulp bij een 3D
tekening, een 3D print of komen op gesprek voor een technisch consult op het gebied van prototyping. Dat biedt perspectief voor het nieuwe jaar. Het jaar 2014 wordt een speciaal jaar voor NOVU, want de vereniging bestaat 25 jaar. De
lustrumcommissie is achter de schermen al aan het werk om een interessant programma samen te stellen. U hoort daar
nog meer van uiteraard. Namens de redactie wensen wij alle leden en abonnees sfeervolle kerstdagen toe en een goed
begin van 2014!
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COLUMN NL OCTROOICENTRUM

Uitvinder in de spagaat voor octrooi
Heb je een kansrijke uitvinding? Regel dan zo snel mogelijk een octrooi. Want hoe eerder je octrooi aanvraagt,
hoe meer kans je hebt om de eerste te zijn met dat idee. Maar… haastige spoed is ook hier zelden goed. Aan
datzelfde octrooirecht dat je zo snel moet aanvragen, zitten namelijk haken en ogen waar je beter eerst bij stil
kunt staan.
Een nieuw product dat goed in de
markt gezet kan worden, klinkt misschien kansrijk. Maar de octrooidatabanken staan vol met zulke veelbelovende ideeën die nooit commercieel
succesvol zijn geworden. Als je bedenkt
dat al die octrooien per stuk waarschijnlijk duizenden euro’s (of dollars)
gekost hebben, dan blijkt dat innoveren
ook een manier is om geld te verliezen.
Er komt meer bij kijken dan alleen een
goed idee. Waar moet je onder andere
aan denken voorafgaand aan de
octrooiaanvraag?

Is je vinding écht nieuw?
Niet alle aangevraagde octrooien zul je
als product in de markt tegenkomen. Er
is een kans dat je vinding wel in de
octrooidatabank staat, maar dat je die
nergens anders vindt. Als je pech hebt,
heeft iemand anders een geldig octrooi
en maak je inbreuk daarop. Het zal je
maar gebeuren dat je investeert in het
octrooi en de productie van je vinding,
om er daarna achter te komen dat je
toch inbreuk maakt op het octrooi van
een ander… Goed onderzoek doen in
de octrooidatabanken dus om dit risico
te verkleinen.

Is je vinding te omzeilen?
Als je een eerste octrooiaanvraag
indient in Nederland volgt er een onderzoek om te kijken in hoeverre je vinding
nieuw en inventief is. Maar of de aanvraag nou een sterk of zwak octrooi
oplevert: in Nederland wordt het octrooi
na anderhalf jaar verleend en openbaar
gemaakt. Dat geeft je concurrenten de
gelegenheid om ideeën op te doen en
eventueel jouw octrooi te omzeilen. Kijk
daarom eens naar je vinding door de
ogen van je concurrenten. Wellicht kom
je nog tot nieuwe inzichten voor je
octrooiaanvraag.
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Als je octrooi aanvraagt, kom je in allerlei procedures. Gelukkig kun je veel
stappen zelf bepalen. Een octrooi aanvragen in Nederland via een octrooigemachtigde kost een aantal duizenden
euro’s. Het jaar dat direct volgt na de
eerste aanvraag heet het prioriteitsjaar.
Binnen dat jaar moet je beslissen of je
in het buitenland octrooi wilt aanvragen. Ook als je kiest voor de wereldwijde of Europese procedure, zul je uiteindelijk een landenkeus maken. Elke
uitbreiding brengt kosten met zich
mee. En dan hebben we het nog niet
over handhaving bij inbreuk of als er
oppositie komt om je octrooi nietig te
verklaren…

Wat zijn je sterke en zwakke
punten?
Ondernemen is iets persoonlijks. Met
dezelfde uitvinding kunnen twee personen tot totaal verschillende plannen
komen. Dit komt door verschillende
persoonlijke motivaties, kwaliteiten en
(financiële) middelen. Bovendien maak
je een inschatting hoe sterk of hoe
zwak het octrooi vermoedelijk zal worden. Dit heeft mogelijk invloed op je
businessplan:
–	Een octrooi kan aan de basis liggen
voor een nieuwe onderneming.
Maar een idee kan ook zonder
(sterk) octrooi succesvol zijn. Hier

moet kritisch gekeken worden naar
de ondernemerskwaliteiten en de
meerwaarde van een
octrooiaanvraag.
–	Ideeën kun je verkopen of je kunt
licenties erop verlenen. Vaak geldt
hier: hoe sterker het intellectueel
eigendom, hoe meer kans je maakt.
Vergeet bij licenties de handhaving
niet. Aanpak van inbreuk ligt bij
voorkeur bij de meest (financieel)
slagvaardige partij.

In de spagaat
Wat je meestal wilt voorkomen, is dat
je veel investeert in allerlei octrooiprocedures terwijl er geen inkomsten binnen (zullen) komen. Het is prettiger om
al winst te maken tijdens het prioriteitsjaar of tijdens de wereldwijde of Europese procedure voordat je een landenkeuze maakt. Voor commercieel succes
is veel meer nodig dan alleen een goed
productidee. Het overwegen van al die
zaken neemt kostbare tijd in beslag,
terwijl je voor de nieuwheid van je vinding zo vlug mogelijk octrooi wilt aanvragen. Dus daar sta je dan als uitvinder: in de spagaat tussen een snelle
octrooiaanvraag en zorgvuldige zakelijke overwegingen…
Karen Kraan-Sam
Octrooiadviseur NL Octrooicentrum
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De vlucht van
een sportspel
Auteur: René IJzermans
Portretten: Jorrit ‘t Hoen

“Wie niet mee creëert is een deserteur van
de schepping”, stelde Gerrit Komrij ooit
boud. De uitspraak veronderstelt dat iedereen een mate van creativiteit bezit en het
slechts een keuze is of je er iets mee doet.
Zo simpel is het natuurlijk niet, al kun
je je wel door creativiteitsdenken
laten beroeren, door de mensen
waar je mee omgaat en de om
geving waarin je verkeert.

Het verhaal van Bas Ruyssenaars
(1970) valt vooral in het begin op die
manier te lezen. Na de Haarlem Business School en een combinatie van
antropologie en organisatiekunde aan
de VU in Amsterdam komt hij via omwegen bij Wolters Kluwer terecht. Eerst
als marketeer en later als uitgever van
business to business bladen binnen de
architectuur, bouw en vastgoed.

Congres
‘Daar is relatief weinig ruimte voor
innovatie omdat je als beursgenoteerde onderneming ieder jaar groei
moet laten zien’, zegt hij daarover.
‘Kleine nieuwe initiatieven moeten zich
heel snel bewijzen, maar daar is meer
tijd voor nodig.’ Hij organiseert een
congres waarvoor hij een aantal topmanagers uitnodigt die hij bereid krijgt hun
strategische vraagstukken te delen met
andere disciplines als een documentairemaker, kunstenaar en filosoof. ‘Daar
is zoveel uit voortgekomen dat ik heel
enthousiast werd over hoe je andere
perspectieven kunt creëren.’

“What if?”
Rond diezelfde tijd waait vanuit Amerika het begrip “Design Thinking” over.
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‘Ontwerpers en überhaupt mensen die
iets creëren hebben een bepaalde
manier van werken. Ze zijn associatief,
kunnen zich goed focussen en hebben
ook heel erg een “What if?” mentaliteit. Ze maken heel snel de switch met
de verbeelding, stellen zich voor wat er
gebeurt als iets op een bepaalde
manier gaat lopen, want wat dan?
Daardoor kunnen zij makkelijk versnellen in het maakproces. Die manier van
werken wordt nu ook gebruikt om naar
organisaties te kijken. Toen ik daar zo
mee bezig was, ben ik besmet geraakt

is de basis ontstaan voor het idee dat
ik eigenlijk als kind al had.’

Bezemsteel
Ruyssenaars vertelt hoe hij als puber
met zijn ouders mee op vakantie gaat
en op enig moment een hard rubberen
ring pakt die hij met een bezemsteel
lanceert. ‘Als je die ring om een stok
heen doet en je maakt een zwiepbeweging dan krijgt hij een enorme vaart
door het hefboomeffect.’ In die weken
was hij voornamelijk met deze stok en
ring in de weer, een herinnering die

Ik ben opdrachten gaan doen waarbij ik voor
complexe vraagstukken nieuwe oplossingen
bedacht. Daardoor kwamen er steeds meer
ideeën en kreeg ik steeds meer zelfvertrouwen
om ook eens zelf iets neer te gaan zetten.
door het creativiteitsdenken. Ik ben van
daaruit opdrachten gaan doen waarbij
ik voor complexe vraagstukken nieuwe
oplossingen bedacht. Daardoor kwamen er steeds meer ideeën en kreeg ik
steeds meer zelfvertrouwen om ook
eens zelf iets neer te gaan zetten. Zo

weer bij hem terugkomt als hij ruim
drie jaar terug op het strand is en mensen ziet beachballen. ‘Ik herinnerde me
het gevoel van toen, het ermee bezig
zijn, wat heerlijk was. Toen kreeg ik het
idee om, met die bagage die ik op dat
moment bezat, dit uit te gaan werken.’
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YOU.FO wint Nationale Sport Innovatie Prijs 2013

Zijn drive om iets zelf te creëren, iets
dat zijn weg in de wereld moet vinden,
kwam samen met het plezier van toen
en de overtuiging dat er meer van te
maken was.

Uitproberen
Hij belt een bevriende industrieel ontwerper en vraagt of hij trek heeft om
met hem een paar ochtenden of mid
dagen dit idee te gaan uitproberen en
te kijken wat er gebeurt. ‘Ik geloof erg
in serendipiteit, in ontstaan door toeval. Oorspronkelijk hadden we een zelfgemaakt zwaard en hadden we een
stopper als beschermer boven de
handgreep gemaakt, zodat die ring niet
iedere keer op de hand zou vallen.
Maar toen we als grap de zwaarden
omdraaiden en de ring op de stopper
rustte, konden we die zwiep maken
waarmee we dat ding behoorlijk goed
naar de ander konden krijgen. Ik raakte
er onmiddellijk enthousiast voor en
dacht, ja, dit moet het worden!’

Nieuwheid?
De basis is dan gelegd. ‘Het weggooien
geeft een gevoel van kracht en als je
dat succesvol doet, is dat een beloning
evenals het een beloning is als je de

ring vangt. Dat is allebei interessant.’
Om het proces van ontwikkeling in
gang te zetten klopt hij bij de NOVU
aan. Die bezorgen hem een aantal contacten waardoor hij op het goede spoor
komt. Tijdens gesprekken met hen
komt Ruyssenaars tot de conclusie dat
er meer moest komen. Ook al omdat
hij zich door zijn onderzoek afvraagt of
er genoeg technische nieuwheid in zijn
idee steekt om het te kunnen octrooieren. ‘Ik ontdekte in een oneindige database van octrooien dat er al best wat
ideeën waren waarbij een stok en een
ding samenkomen. Daar raakte ik wat
ontmoedigd door. Ik had kunnen besluiten het te vervolmaken en modelbescherming aan te vragen, maar ik wilde
toch verder kijken, het proberen aerodynamisch te maken. Het ging me met
name om de rotatie. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want je gaat
dan een heel nieuw traject in.’

Rotatie
Hij spreekt over de wauw-factor, de kick
van een mooie worp die hij met de
aerodynamica te pakken wilde krijgen
en gaat in zee met een industrieel ontwerpbureau in Delft. Daarnaast legt hij
contact met Leo Velthuis, assistent
professor in de aerodynamica, die hij
zo ver krijgt op persoonlijke titel mee te
denken. Samen met de stroefheid van
de materialen en de eigenschappen
van de ring moest een zwiep met de
stok voor een mooie rotatie gaan zorgen. ‘Je hoopt daar binnen een aantal
maanden mee klaar te zijn, maar dat
bleek anders te lopen. De stap naar
een ring met profiel die roteert bleek
erg moeilijk te zijn. Het werd een intensief traject waarin we het ene prototype
na het andere maakten en er telkens
weer achter kwamen dat de enkelvoudige ring weinig stabiel was. Ik heb er
een museum van ringen aan
overgehouden.’

Feedback
Speciaal voor de tests wordt maandenlang een sporthal in Delft periodiek
afgehuurd en uiteindelijk wordt bedacht
een dubbele ring te maken. Deze werkt
zo veel beter dat er verder mee wordt
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geëxperimenteerd, dit keer met de vormen van het profiel en ook de spoiler
die van groot belang is. ‘De ring was
aanvankelijk kleiner. Die werkte in de
hal goed, maar in de buitenlucht weer
niet.’ Ruyssenaars vertelt al in een
vroeg stadium studenten van de Algemene Lichamelijke Opleiding uit Arnhem betrokken te hebben. ‘Dat was
cruciaal, want het waren heel intensieve sportieve gebruikers die tijdens
het hele proces feedback gaven. Als zij
niet waren toegevoegd hadden we iets
gemaakt met een veel hogere moeilijkheidsgraad. Uiteindelijk hebben we de
ring behoorlijk gestabiliseerd en kan hij
al mooi vliegen en hij zal vast nog verder verbeterd kunnen worden. Maar op
een gegeven moment komt er ergens
een punt dat hij goed genoeg is.’

ISPO
Twee jaar na zijn eerste stappen
besluit Ruyssenaars te gaan beschermen. ‘Ik kon het niet langer binnens
kamers houden. Er is ingeschat dat er
met de dubbeldekkerring, plus stick en
de hoek waarbij er een rotatie los komt
voldoende technische nieuwheid is om
tot een octrooi te komen.’ Dan wordt
het tijd om de productie te realiseren.
Hij maakt een shortlist van producenten in Nederland, Europa en China,
maar komt er snel achter dat de Nederlandse en andere Europese landen niet
in staat waren een kostprijs te bieden
voor een gezonde bedrijfsvoering. ‘Met
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name de matrijskosten liggen hier drie
keer zo hoog als in China.’ Uiteindelijk
gaat hij in zee met een Nederlands
bedrijf dat een joint venture heeft met
een Chinese spuitgietfabriek. Rond hetzelfde moment schrijft hij zich in voor
de grootste sportbeurs ter wereld, de
ISPO in München. Daar wordt Ruyssenaars finalist in de ISPO Brand New,
een internationale competitie voor veelbelovende nieuwe sportmerken.

Productieproces
Toch is hij er nog niet. Wat volgt is een
zoektocht naar de juiste materialen.
‘De ring krijgt zoveel klappen dat we
naar het meest geschikte materiaal

moesten zoeken. Want als je na een
aantal speeluren al barstjes krijgt, weet
je dat dit hem niet gaat worden. Bovendien heeft iedere materiaalsoort
bepaalde hechtingseigenschappen.
Kortom, het technische productieproces moest kloppen en dat viel niet
mee. Ik ben nu een jaar geleden met
de producent aan de slag gegaan en
hoor wel eens dat de snelheid van het
productieproces niet afwijkend is. Ik
kan dat niet helemaal inschatten. Het
is net als met de relatie met een bouwvakker die je huis verbouwt. In het
begin is deze goed, maar op een gegeven moment wil je dat het sneller gaat.
Het is moeilijk om daar zelf invloed op
uit te oefenen. Maar ik heb er veel vertrouwen in. We zitten nu op 95% en die
laatste 5% gaan zeker lukken’.

Markt
Waar Ruyssenaars wel invloed op kan
uitoefenen, is de manier waarop hij de
markt benadert. Ook dit houdt hij in
eigen hand. Samen met een verkoper
zet hij een strategie uit, per werelddeel. Hij ziet twee verschillende verkoopkanalen, die van de vrijetijdsmarkt
en van sport in een begeleide omgeving zoals op scholen en clubs. Parallel
aan het finetunen van de ring ontwikkelt hij diverse spelvarianten. ‘Het

overgooien alleen is niet voldoende. Ik
heb inmiddels twee opblaasbare ringen
van twee meter doorsnede die je overal
neer kunt zetten. Daarmee zijn allerlei
spelsituaties mogelijk; daar zijn we
volop mee bezig. Ook in dat opzicht
loopt de ontwikkeling door.’

Inbedding
De You.Fo, zoals het product genoemd
is, is inmiddels te koop. De eerste verkoop, het bekend raken van het product en de sportvormen zorgen bij Bas
Ruyssenaars voor een zekere druk.
‘Ook al is het beschermd, de kans op
kopiëren bestaat altijd. Dus ik moet
doorpakken om die voorsprong te houden.’ Hij houdt rekening met een aantal scenario’s, maar hoopt toch vooral
via schoolse leerdagen op een natuurlijke inbedding van de sport. Tegelijkertijd is er vanuit diverse hoeken belangstelling en heeft ook Amazon.com
interesse getoond in zijn product. ‘Het
kan dus hard gaan, maar ik hoop niet
dat het al direct een hype gaat worden.
Het zou dan te snel kunnen gaan voor
waar het team en het product nu staat.
Aan de andere kant heb je dat niet in
de hand en zou dat een luxe probleem
zijn’. Diep in zijn hart hoopt Ruyssenaars een nieuwe sport op de kaart te
zetten. ‘Waarom zou dat niet kunnen?’

Beschermingsinformatie YOU.Fo
Octrooibescherming:
Status:
Nederlandse indieningsdatum:
Modelbescherming:
Indieningsdatum:
Merkbescherming:
Domeinnaamregistratie:
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Ja
PCT procedure loopt vanaf augustus 2013
Augustus 2012
Ja
Oktober 2013
Ja / YOU.FO en YOUFO (EU + USA)
Ja / you.fo
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UW RECHT IN DE PRAKTIJK
© A.Bulsink

door
Els Doornhein

De pre-pack:
beperking van schade bij
een faillissement
De afgelopen maanden kwam het woord ‘pre-pack’ regelmatig in het nieuws voor. Toevallig heb ik een van
de eerste pre-packs in Amsterdam als stille bewindvoerder mogen begeleiden en heb ik daarnaast, samen
met een team kantoorgenoten, een cliënte begeleid die van de pre-pack gebruik wenste te maken. Tijd voor
een column.
Waar gaat het om? Als een bedrijf failliet gaat, stort al wat is opgebouwd al
snel als een kaartenhuis in. Afnemers
zoeken een andere leverancier. Toeleveranciers stoppen met leveren. Werknemers gaan op zoek naar een nieuwe
baan. Het huurpand moet worden ontruimd. Dat wat door de ondernemer is
opgebouwd, valt al snel in losse flodders uiteen. De curator, benoemd door
de rechtbank om het belang van de
schuldeisers te dienen, zal proberen
om de activa van zo’n bedrijf aan de
hoogste bieder te verkopen. Als het
daarbij niet alleen gaat om een verkoop
van inventaris en voorraden, maar ook
van de activiteiten en klanten, noemen
we dat “een doorstart”.

Stille bewindvoerder
Tijd is de grootste vijand van een doorstart. Hoe langer het duurt, hoe meer
“los zand” de onderneming wordt. Dit
terwijl de curator tijd nodig heeft om de
beste deal met de meest geschikte
doorstartkandidaat te sluiten. Om
zoveel mogelijk waarde in de onderneming te behouden en hiermee de
schade voor crediteuren zoveel mogelijk te beperken, wordt sinds een tijdje
in Nederland -zonder dat deze mogelijkheid in de wet is geregeld- de pre-pack
toegepast. Bij de pre-pack wordt, voordat het faillissement wordt uitgesproken, de toekomstige curator door de
rechtbank gevraagd als “stille bewindvoerder” alvast mee te kijken naar de
mogelijkheden van een doorstart na
datum faillissement. De stille bewindvoerder is niet de adviseur van de (failliet gaande) onderneming; enkel het
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belang van de schuldeisers wordt
gediend.

Stille periode
De bewindvoerder heet “stil” omdat het
naderende faillissement niet bij betrokken crediteuren en werknemers bekend
is. En ook omdat de bewindvoerder niet
naar buiten optreedt en geen echte
bevoegdheden heeft De bewindvoerder
kan tijdens de “stille periode” vast
beoordelen of de door de directie
gewenste doorstart wel in het belang
van de schuldeisers is, danwel er
mogelijk een betere partij is met betere
voorwaarden is. De kern van de prepack is dat de prijs die voor de onderneming moet worden betaald een
“going concern” prijs is doordat in principe direct nadat het faillissement is
uitgesproken de koper de onderneming
al voortzet. De opbrengst van de verkoop dient ter betaling van de gezamenlijke schuldeisers. Een pre-pack is niet
zomaar toegestaan. De rechtbank moet
ervan overtuigd worden dat hiermee
het belang van de schuldeisers wordt
gediend. Of, een groot maatschappelijk
belang, dat bijvoorbeeld speelt wanneer
een groot deel van de werkgelegenheid
kan worden behouden.

verkoopwaarde van de glossy’s aan
een andere uitgever bij een faillissement met de dag dalen. Vier van de
tijdschriften zijn via de pre-pack tegen
een going concern prijs (die vele malen
hoger lag dan de prijs die verkregen
had kunnen worden bij het volgen van
de reguliere route) verkocht. Het
belang van de schuldeisers werd
gediend.

Maatschappelijk belang
In de andere pre-pack die mijn kantoor
heeft begeleid, kon de werkgelegenheid voor een paar honderd werknemers worden behouden doordat het
bedrijf in feite niet stil hoefde te worden gelegd en de belangrijkste klanten
bereid zijn gevonden de samenwerking
met de koper te continueren. Deze
koper nam het merendeel van het personeel in loondienst waarmee het
maatschappelijk belang vast stond.
Niet alle Nederlandse rechtbanken zijn
bereid de pre-pack methode toe te passen. Het is daarom goed dat inmiddels
een wetsvoorstel is ingediend dat de
pre-pack als officieel instrument om de
schade bij crediteuren zoveel mogelijk
te beperken aan onze wet toevoegt.

Praktijkcasus
In het begin van dit jaar trad ik op als
stille bewindvoerder bij een uitgeverij
van glossy magazines. Wanneer het
faillissement bekend zou worden, zouden de adverteerders al snel stoppen
met adverteren en de ingewerkte
redacties uiteen vallen. Mede door de
negatieve publiciteit, zou de

Mr Els Doornhein is advocaat en partner
bij De Vos & Partners advocaten in
Amsterdam en houdt zich bezig met
intellectueel eigendomsrecht en de
juridische begeleiding van uitvinders.
Ook wordt zij regelmatig tot curator in
faillissementen benoemd.
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COLUMN

Wat is speciaal?
Dit is nummer zes uit een reeks van korte luchtige artikelen in de serie
‘Handvatten voor Business Concepting’ met als doel de uitvinder ondersteuning te bieden in het avontuurlijke domein tussen marktkans en vinding. De stelling luidt dit keer: ‘Mijn business concept is speciaal.’
Je staat enthousiast je verhaal te doen
over je laatste uitvinding en gaat in op
de geweldige toepassing in de markt.
En dan vraagt iemand: ‘Hoe ga je geld
verdienen?’ of ‘Wat is het business
concept?’ Stel dat je hier antwoord op
hebt dan zou een vervolgvraag kunnen
zijn: ‘Wat is er zo speciaal aan jouw
business concept?’ Hoe steek je je
antwoord in en welk aspect belicht je in
je antwoord?

De Amerikaan in Europa
Een tijdje terug hoorde ik een mooi
overdreven, stereotype verhaal over
een Amerikaan op leeftijd, net een dag
met pensioen, die voor het eerst in
Europa is. In het kort ging het verhaal
als volgt. Hij landt in Oostenrijk en
stapt in zijn Avis huurauto en rijdt de
bergen in. Nog vol stress van het hectische werkende bestaan en nog niet
realiserend dat hij met pensioen is,
haast hij zich door de bergen. Ineens
moet hij flink remmen anders zou het
wellicht nu al, zo vroeg tijdens de reis,
uit zijn met de pret. Hij remt en mist op
een haar na de kudde bruine, stinkende, loeiende ongeorganiseerde
koeien die van de ene weide naar de
andere oversteekt. ‘This is truly remarkable, I will never forget this moment in
my life!’ schreeuwt de man uit. De dertig koeien zullen voor eeuwig in zijn
geheugen zijn gegrift. Een tijdje later
vervolgt hij zijn weg en rijdt Europa in.
Ongeveer drie weken later keert hij
terug en komt in hetzelfde gebied
terecht als van het bijna-ongeluk. Hij
‘ziet’ geen koeien meer. Natuurlijk
heeft hij op zijn reis wel duizenden
koeien gezien, en ja, ook stinkend en
loeiend en ja ook staat hij meerdere
malen stil om hen de overtocht te gunnen. Ze vallen echter niet meer op. Het
speciale is er vanaf. Al binnen drie
weken. De ‘near death experience’, het
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nieuwe van Europa, de stank en geluid
van de beesten…allemaal niet meer
voldoende om te spreken van speciaal;
zodanig, dat het opvallend blijft. Maar
stel dat er een paarse koe bij het bijnaongeluk was dan had dat simpele feit
wellicht zorg gedragen dat het speciale
karakter nog altijd leefde.
Wat is jouw paarse koe in je business
concept? Wat is datgene wat een ander
onthoudt na koop en gebruik van jouw
product/dienst?

Easyjet
Zo’n 10 jaar geleden waren er nog geen
of slechts enkele ‘low cost carriers’. Nu
zie je ze overal. Easyjet, Ryanair etc. Ik
herinner me een stukje in de krant over
het ‘succes’ van Easyjet. In het kort,
het ging niet over de kleur oranje, het
feit dat ze een klanttevredenheidsprijs
hadden gekregen, het feit dat het allemaal online kon worden geboekt etc.
Het ging over een contract dat de
oprichter sloot met een vliegtuigbouwer
bij aanvang van zijn onderneming. De
ondernemer wist dat hij risico liep met
zijn business concept. Hij wist dat als
het allemaal geen storm zou lopen dat
hij snel ‘out of business’ zou zijn. Ook
wist hij dat als hij succesvol zou zijn er
snel concurrenten zouden volgen. Hij

door
Jake Blok

Over Jake Blok
Jake is de oprichter van Ihaveawish
Company. Als ondernemer is hij
betrokken bij tal van initiatieven,
waaronder Inspirething.com en
Contentplayground.com. Voor meer
informatie over Jake kan je een
kijkje nemen op www.jakeblok.com.
Binnenkort verschijnt zijn boek over
Business Concepting. Als voorproefje
is Jake de komende tijd toegevoegd
aan de redactie van Vindingrijk.

was slim en zorgde ervoor dat hij bij
succes, ook al was er concurrentie..en
een prijzenstrijd…hij toch geld verdiende. Hij bedong bij een van de twee
vliegtuigbouwers een contract tegen
zulke lage prijzen dat hij nu nog marge
overhoudt ook al verlaagt iedere partij
nu de ticketprijzen. Hij kocht namelijk
100 vliegtuigen op moment 0 voor een
laag bedrag. Dit kon omdat iedereen op
dat moment bij de andere partij kocht.
Hij bedong echter dat hij over 10 jaar
tegen dezelfde prijs nog eens 90 vliegtuigen zou willen kopen. De vliegtuigbouwer ging akkoord. Dit simpele feit,
dit contract, is speciaal. Zelfs na 10
jaar.
Tip: Vind je paarse koe in een bijzonder
contract!
Jake Blok
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PROTOTYPING

Rapid prototyping versus ambacht
Rapid prototyping, een veel gebruikte ‘wonderkreet’ op dit moment. Net
als 3D printen en rapid moulding, rapid manufacturing enz. enz. We zijn
er vol van met z’n allen. En natuurlijk, het is HOT en het is zo langzamerhand ook voor velen bereikbaar geworden: 3D selectief laserprinten,
stereolithografie, fused deposition modeling, vacuum moulding en ga zo
maar door. Er staan ons vandaag de dag op het gebied van prototyping
een hoop mooie en snelle mogelijkheden ter beschikking. Wat 20 jaar
geleden nog NASA science was, is voor ons vandaag een fluitje van een
cent. Dat is natuurlijk ook geweldig, deze vooruitgang en vanzelfsprekend mogen we daar vol van zijn.

Maar, er is altijd een maar. De “maar”
die ik hier even wil uitlichten is dit.
High-tech is mooi en al het tot voor
kort onmogelijke, nu betaalbaar kunnen vervaardigen, is natuurlijk fantastisch. Maar laten we alsjeblieft niet vergeten dat het grootste deel van alle
prototyping werkzaamheden nog altijd
bestaat uit puur handwerk (door de
vakman). Veel prototypen worden
gewoon door middel van een echt
ambacht en fingerspitzengefühl tot
stand gebracht. Gewoon achter de
werkbank met zaag en vijl, soldeerbout
en lijmpistool, met de tafelboormachine en met frees en draaiwerk in de
werkplaats. Lassen, schroeven etc.,
het hoort er gewoon bij. Wat dacht je
van het proefondervindelijk samenstellen en testen. Rapid prototyping is
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slechts een onderdeel van het totale
prototyping gebeuren, net als al die
andere conventionele bewerkingstechnieken.

uiteraard wederom een misverstand,
althans een te grote verwachting.

Gereedschapbeheersing
Bij LARA Inventing maak ik zelf als prototypebouwer ook dankbaar gebruik
van de rapid prototyping technologie. Ik
vind het een prachtige vooruitgang.
“3D printers printen zichzelf”…hoor je
hier en daar zelfs roepen. De rapid prototyping mogelijkheden zullen inderdaad voortschrijden, ongetwijfeld. En
ook ik zal er steeds meer dankbaar
gebruik van gaan maken. Maar in mijn
praktijk is het nog altijd zo - en dat zal
ook zo blijven - dat het leeuwendeel
van mijn prototypingwerk bestaat
uit gereedschapbeheersing, materiaalgevoel, handigheid, fingerspitzengefühl,
creatief denken, gedachten omzetten
in handbeweging, vallen en weer
opstaan, volhouden, laten rusten en
opnieuw proberen, maar ook tijdig stoppen om niet aan een dood paard te
gaan lopen trekken.

Prototyping is mensenwerk
Laten we alsjeblieft met de beide benen
op de grond, of wel met de handen aan
de werkbank blijven. Prototyping is en

Ferme slinger aan de printer

blijft mensenwerk. Machines zullen ons in

Zoals men bij de opkomst van 3D-CAD
(driedimensionaal computer
ondersteund ontwerpen)
20 jaar geleden nog
dacht, dat straks alles
met slechts één toetsaanslag tevoorschijn
zou komen op het
beeldscherm, zo lijkt
het er nu wel een
beetje op, dat men
denkt dat met één
ferme slinger aan
de 3D printer, al
het denkbare
kant en klaar
voor gebruik
op de printtafel zal oprijzen. Maar
dat is

de toekomst steeds beter gaan helpen.
En de mogelijkheden op vormgebied,
materiaaltoepassing en inzet, zullen verder uitbreiden. Maar uiteindelijk zijn het
de menselijke creatieve geest en de handige handjes die altijd het werk zullen
moeten blijven doen. Een 3D printer op je
werkbank is ‘vet cool’, maar het is eigenlijk niet veel meer dan die gecombineerde
draai-freesmachine die je daar ook al had
staan. Het zijn slechts tools, net als de
vijl en de zaag, een stukje schuurpapier
en een plaatschaar. Het zijn uiteindelijk je
hoofd en je handen waar het om gaat als
het op echte prototyping aankomt.
Freddy de Jong
LARA Inventing
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UITGEPERST
Een overzicht van een aantal
artikelen in kranten, weekbladen
of van internet, waar een uitvinder,
soms NOVU lid, wordt genoemd.
Of van artikelen die voor uitvinders
in het algemeen van belang kunnen
zijn. Toezending van dit soort
artikelen, ook uit streekbladen, wordt
op prijs gesteld.

Losse kaas
In een paginagroot artikel wordt Joost
Samsom uit Wilnis aan het publiek voorgesteld. ‘Geef hem een koffiezetapparaat
en hij wijst tien verbeterpunten aan’ roept
de krant (AD). Hij wordt zelfs de ‘Leonardo
da Vinci van het Groene Hart’ genoemd.
Dus snel het artikel doorgenomen om zijn
talloze uitvindingen te lezen. Helaas voor
Joost, het aantal uitvindingen dat hij
gedaan heeft, wordt in het artikel niet
onderbouwd met voorbeelden. Het artikel
gaat over het feit dat Samsom boer is en
een aantal zaken praktisch aanpakt. Eén
uitvinding wordt wel beschreven: een
apparaat om de kaas los te zetten. Loszetten is een handmatig onderdeel bij het
kaasmaken. Nu doet een apparaat dat
voortaan. Of de uitvinder van technologie
kaas gegeten heeft? Joost mag het weten.

Overleden
Een enkele keer verhaal ik in deze rubriek
over een uitvinder die pas is overleden.
Echter een overlijdensgeval is geen reden
tot een vrolijke noot. Maar de man en zijn
uitvinding stonden in de krant (NRC) dus
dan mag ik er hier over schrijven. Het gaat
nu over Kadir Numan. Nee, hij is niet vernoemd naar de plaats Numan in Nigeria
(heus, dat ligt daar). Numan is van Turkse
afkomst en heeft de Döner Kebab uitgevonden. Na de start met één zaak waar hij
zijn lekkere versnapering verkocht, eindigt
zijn leven op het moment dat er in Duitsland (zijn woon-land) 16.000 Döner
snackbars zijn. Wereldwijd gaat het om
een omzet van 3,5 miljard euro. Hij vroeg
op zijn kebab geen patent aan en werd
daardoor niet rijk. Iemand die zo’n prestatie neerzet mag in deze rubriek niet onvermeld blijven. Al was het maar vanwege de
kreet ‘over de döner niets dan goeds’.
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Slimme hoge wegen
De Nederlandse ontwerper Daan Roosegaarde heeft eervolle prijzen gewonnen met
voorstellen voor betere wegen. In het TW
worden die ‘Smart Highways’ genoemd (zie
voor vertaling het kopje boven dit Uitgeperstje). Daan bedacht een energiezuinige snelweg met o.a. dynamische verf die de status
van het wegdenk laat zien. En bijvoorbeeld
ook verkeersborden die zich aanpassen aan
de verkeerssituatie. Kennelijk is het korte
artikel te kort, of ik ben niet smart genoeg,
maar waarom zijn ‘weg’ zo slim genoemd
wordt, is me niet duidelijk geworden. Eind
2013 wordt in Brabant een stukje Smart
Highway opgeleverd. Als we bij de opening
met zijn allen gaan kijken, wordt het zó druk
in Brabant dat we met zijn allen in de file
staan. Hoe smart wil je het hebben?

Kleine dierkens
Antoni van Leeuwenhoek, uitvinder van het
vergrootglas (17e eeuw), was de eerste die
uiterst kleine diertjes waarnam. Die noemde
hij: ‘kleine dierkens’. Hij wist toen niet dat
wij die later ‘bacteriën’ zouden noemen.
Onder het motto ‘vele handen maken licht
werk’ is een procédé bedacht door de Amerikaanse uitvindster Ginger Dosier, waarbij
talloze bacteriën ingezet worden om bakstenen te maken. Dus niks meer te bakken: de
bacteriën vallen het zand en enkele andere
stoffen aan, ‘et voilà’ er ontstaan bakstenen. Ginger won er prestigieuze prijzen mee,
onder andere die van de Green Challenge
(subsidie Postcodeloterij). Het prijzengeld
van n 500.000,- gebruikt ze om een bedrijf
op te zetten. Ik, als aanhanger van de
groenbeweging, hoop wel dat er uitsluitend
scharrelbacteriën gebruikt worden.

Something Cool
Koud of warm? Bier smaakt het beste als
het koel is. Maar op het strand of na een
lange tocht in de auto is het blikje bier niet
lekker koel. Nu lees ik in het Technisch
Weekblad dat een Europees consortium een
techniek ontwikkeld heeft om bierblikjes (en
dergelijke) binnen een minuut af te koelen.
Het systeem bestaat uit een soort zuil, bijvoorbeeld bij een benzinestation, waar je je
bierblikje inzet en binnen 45 seconden is
het blikje koud. Het systeem wordt in het TW
uitgelegd, maar een deel is nog geheim. Dit
spreekt me wel aan: koel in een ogenblik.

door
Douwe Brongers

Visvrij net
De schrik der zee is nu eens niet een
piraat van Somalische herkomst, in dit Uitgeperstje is de schrik der zee een berg
afval. En niet de schuldigen (de mens)
maar de bewoners van de zeeën ervaren
die schrik. Snapt u het al? Het gaat om de
miljoenen tonnen plastic afval die jaarlijks
in zee belanden. Via rivieren, de wind en
van schepen: ongelofelijke hoeveelheden
plastic krijgen vissen en ander onderwater
gedierte voor de kiezen, dan wel de kieuwen. De 19 jaar oude student Boyan Slat
(Delft) bedacht een soort sleepnet en een
installatie om plastic op te vangen en uit
zee te halen. Het net zou geen gevaar opleveren voor het leven op de bodem van de
oceanen. Zijn uitvinding, lees ik op internet, heeft wereldwijd aandacht getrokken
en hij heeft er een belangrijke prijs mee
gewonnen (van n 90.000). Boyan schijnt
nu naar nog meer prijzen te hengelen.

Voor paal staan
U ziet het in de zomermaanden haast
dagelijks: de bermen van de rijks- en provinciale wegen worden gemaaid, maar
dicht bij de palen in het groen blijft het
gras hoog staan omdat de machine daar
niet bij kan. Een gewone maaimachine
lukt het niet om precies langs de paal het
gras weg te halen, zodat er een persoon
met handmaaier het werk moet afmaken.
Maar voortaan niet meer. Peter Verhart
heeft een oplossing voor dit probleem. Hij
ontwierp een opzetstuk voor maaimachines die het mogelijk maken om met één
machine zowel de open grasvlakten als de
sprietjes rond de palen te maaien. Het
idee achter zijn uitvinding is niet nieuw,
zoals het AD stelt. Maar Verhart was wel
de enige die een werkende oplossing
heeft bedacht. Zijn uitvinding heeft ie
‘Clean Mower’ genoemd, die, aangetoond,
veel goedkoper werkt. Peter vond eerder
een nieuwe mechanische heggenknipper
uit. Verhart lijkt voor het groenonderhoud
echt geknipt.
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DE UITVINDING VAN…

De uitvinding van de frisbee is
deels gebaseerd op toeval en
deels op ontwikkeling. Molenaarszoon William Frisbie begint eind
negentiende eeuw een bakkerij om
toch vooral lekkere taarten te bakken en niet om zijn bakblikken in
de lucht te zien zweven.
De taartenfabrikant Frisbie Pie Company in Bridgeport wordt een begrip in
de staat Connecticut en nadat de
oprichter in 1903 overlijdt en zijn zoon
Joseph de leiding overneemt, maakt de
bakkerij een forse groei door. Toch zijn
het niet de taarten die wereldfaam zouden maken, maar de blikken waarin de
taarten worden gebakken.

UFO’s
De nabij gelegen Yale Universiteit is een
van de klanten van Frisbie. Aan het
begin van de twintigste eeuw ontdekken
studenten de lichte ronde bakblikken
met een opstaande rand waarin de taarten worden geleverd. Als ze deze wegwerpblikken op een bepaalde manier
gooien, blijven ze heel lang in de lucht
zweven. Omdat zo’n bakblik vooral
tegen het hoofd nogal hard kan aankomen riepen de studenten “Frisbie”, als
waarschuwingskreet als er weer een
bakplateau aan zijn zweefvlucht begon.
Het duurt dan tot 1948 voordat de blikken worden opgemerkt door Walter Morrison (1920-2010). Het is de periode
waarin eerste meldingen van UFO’s in
het nieuws komen als Morrison de zwevende schijven van de studenten ziet en
dit hem op het idee brengt er een plastic versie van te maken: “The Flying
Saucer”. Morrison denkt met dit product
slim in te spelen op de prille landelijke
opwinding rondom vliegende schotels.
Bovendien zijn ze veel doeltreffender
dan de bakblikken van Frisbie. Toch
wordt het geen succes; het harde plastic blijkt te kwetsbaar.

Wham-O
Desondanks blijft Morrison in zijn product geloven en in het begin van de
jaren vijftig doet hij een hernieuwde
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de frisbee
poging met een andere plasticsoort die
minder kwetsbaar blijkt. Met zijn “Pluto
Platter” probeert hij opnieuw in te spelen op de rage rondom UFO’s. Het
grote succes blijft nog uit, totdat hij zijn
octrooi verkoopt aan speelgoedfabrikant Wham-O die eerder al met succes
de Hula-Hoop op de markt had gezet.
Als in 1958 Frisbie Pie Company de
deuren van de bekende taartenfabriek
voorgoed sluit krijgt het vliegende
schijfje de naam die verwijst naar zijn
oorsprong: “Frisbee”. Vanaf dat
moment neemt de verkoop een steeds
hogere vlucht en er worden al wedstrijden op universiteiten mee gespeeld.
Wham-O heeft na de rage met de
Hula-Hoop opnieuw goud in handen.
De frisbee kan echter nog een ontwikkelingsslag gebruiken: hij moest aerodynamischer worden.

Sport
De aerodynamische verbetering wordt
door ingenieur Ed Headrick gevonden in
minuscule ringen bovenop de schijf.
Het succes van de frisbee is daarna
niet meer te stoppen en de teller staat
inmiddels op meer dan 300 miljoen.

Het spelen met de frisbee is ook een
sport geworden met heuse competities
en uiteraard met recordpogingen ver
gooien. Tegenwoordig zijn er meer dan
zestig fabrikanten die het schijfje
produceren.

In Nederland
Frisbee is één van de jongste wereldwijd beoefende sporten. Ruim dertig
jaar geleden is de frisbee-disc uit de
Verenigde Staten naar Nederland over
komen waaien. In Nederland zijn nu
ruim 1000 mensen die de frisbeesport
in wedstrijdverband of georganiseerd
recreatief beoefenen. Ultimate is de
snelle en spectaculaire teamsport van
7-tegen-7 die door het grootste deel
van de frisbeespelers in Nederland
wordt beoefend. Het wordt gedaan in
competitieverband, op (internationale)
toernooien of in laagdrempelige City
Leagues. Bij Freestyle is het de bedoeling om met een of meer schijven een
serie creatieve, artistieke bewegingen
op muziek te laten zien. Het gaat hierbij niet alleen om gooien en vangen.
René IJzermans
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NOVU NIEUWS
(Advertentie)

NIEUWE
NOVU LEDEN

Aanmeldingen in de periode
1 september – 1 december
2013
De naam die tussen haakjes staat,
is de contactpersoon bij de bedrijfsnaam die erboven vermeld staat.
Een lidmaatschap is immers altijd
persoonsgebonden.
Accukachel, Millingen
(I.M.M. van Ophuizen)
J. van den Berg
Rotterdam
F.J.M. Cliteur
Elshout
H.J. Duffhues
Schaijk
J.C. Eikelenboom
Heelsum
F.E. Enklaar
Voorschoten
J.A. van Haagen
Amsterdam
J.A.T. Hoge
Utrecht
L.F.P.A. Holtkamp
Haarlem
Q.J.A. van den Hoven
Drunen
R.P. Janssen
Breukelen
E.J. Kool
Hellevoetsluis
A. Kroon
Alkmaar
F. Mackenzie
Groningen
E.J.C. van Moerkerk
Nieuwerkerk a/d IJssel
Moerli Actuarials, Rotterdam
(J.G. Moerli)
P. de Neef
Harlingen
P.E. Neleman-v.d. Meij
Biddinghuizen
A. Schilder
Hellevoetsluis
H. Sen
Rotterdam
L.A. Vonk
Maarssen
M.R. Voois
Voorschoten
D.J.G. Vrouwenfelder
Grobbendonk (B)
F. van der Weij
Almere
J.A. Witteman
Den Haag
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Ondersteuning bij markt
onderzoek en ondernemingsplan
Tijdens de persoonlijke spreekuren op het NOVU kantoor komt de behoefte aan
ondersteuning bij het doen van marktonderzoek en het opstellen van een
ondernemingsplan regelmatig naar voren. Daarom is dit jaar gekozen in Vindingrijk alle O’s van de formule 3 x O + O te belichten en per O (lees: onderzoek)
dieper op de materie in te gaan. Voor de twee laatste, voor velen de meest lastige O-tjes, namelijk marktonderzoek en ondernemingsplan, kunnen we gelukkig
één à twee keer per jaar een beroep doen op de studenten van de Hogeschool
Rotterdam die gekozen hebben voor de minor ‘business & innovation’.
Op 12 februari 2014 start er een nieuwe minor, waarbij plek is voor 6 à 8
projecten. Dat wil zeggen dat zich 6 à 8 NOVU leden kunnen aanmelden voor
deelname. Gedurende ruim drie maanden krijgen zij de beschikking over een
groep van ca. 5 studenten die zich binnen deze minor vooral zullen richten op
het doen van marktonderzoek en het opzetten van een ondernemingsplan.
Het grootste leermoment voor de studenten is het feit dat het hier om een
echte praktijkcase gaat en niet om een of ander fictief product.
Geïnteresseerden in deelname kunnen via info@novu.nl een aanmeldings
formulier aanvragen. De deelnamekosten bedragen 185 euro.
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schriftelijk bevestigd.
© Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen

NOVU leden ontvangen 4x per jaar
zonder extra kosten het NOVU
magazine ‘Vindingrijk’en daarnaast
heeft men toegang tot vindingrijk.nl.
Op dinsdag- en donderdagmiddag wordt
op het NOVU kantoor te Utrecht een
persoonlijk spreekuur op afspraak
gehouden. De spreekuren op octrooigebied worden i.s.m. NL Octrooicentrum
gehouden. Deze vinden in de regel op
donderdag plaats (in Utrecht).
Leden kunnen in een vroeg s
 tadium
een vinding collegiaal laten toetsen
door één of meerdere erkende NOVU
leden.
Maandelijks organiseert de NOVU, met
name voor nieuwe leden, de c
 ursus
‘Van idee tot markt’. Er k unnen per
keer maximaal 12 deelnemers (ook
niet-leden) inschrijven. De cursus
neemt één dag in b
 eslag.
Voor het laten vervaardigen van
prototypes beschikt de NOVU, in een
samenwerkingsverband met andere
organisaties, over een laagdrempelig
prototype laboratorium centraal in
Nederland in de stad Utrecht. Dit lab,
met de naam ProtoSpace, beschikt
onder andere over een 3D kleuren
replicator en een lasersnijder. Er zijn
open dagdelen en gesloten dagdelen.
Kundige labmanagers staan voor
ondersteuning ter beschikking.
Verstrekken van geheimhoudings
verklaringen op maat, zodat de
betreffende NOVU leden toch a
 dequate
bescherming genieten tijdens en na
het communiceren van een vinding aan
een potentiële marktpartij of anderszins ondersteunende partij.
Regelmatig organiseert de NOVU
inleidingen en lezingen over onder-

werpen die voor de leden van belang
kunnen zijn. Deze inleidingen worden
aangekondigd op de NOVU site, in het
magazine ‘Vindingrijk’ en meestal ook
via een mailing.
Brainstormsessies voor en met NOVU
leden. Met strategische partners in
deze organiseren wij met enige
regelmaat brainstormsessies.
Leden die het commercialiserings
traject van hun vinding willen uit
besteden, kunnen terecht bij productkennismakelaars. Deze partijen
houden zich bezig met matchmaking,
het actief in contact brengen van uit
vinders en productontwikkelaars (én
hun vindingen) met bedrijven. Meer
informatie op novuster.nl onder
'matchmaking'.
Specialistische cursussen
Naast de algemene cursus ‘Van idee
tot markt’ organiseert de NOVU betaalbare specialistische workshops zoals
‘octrooizoeken in digitale octrooi
bronnen’ en ‘marketing voor
uitvinders’.
Toegang tot het ledenbestand via een
besloten gedeelte op de NOVU site.
Er kan onder meer op v akgebied en
woonplaats worden geselecteerd.
Beschikbaar stellen van vergader
accommodatie (tijdens kantooruren) in
het centraal in Nederland gelegen
NOVU kantoor.
Virtuele toetsing van ideeën en vindingen via de de site novuster.nl, een
goede voorbereiding op een persoonlijk
spreekuur op het NOVU kantoor.
Speciaal ten behoeve van bedrijfsleden
is de in company training ‘Innovatie
binnen het MKB’ ontwikkeld.

Nadere informatie bij de NOVU office manager,
Desirée Gerritsen, telefoon 030 – 246 7707

en/of verveelvoudigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bestuur of redactie. De redactie

Adverteerdersindex

behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, te
redigeren of niet te plaatsen.
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Make your vision
come to life

(Advertentie)

ProtoSpace
FabLab Utrecht

Wij beschikken
over lasersnijders,
CNC-frezen, (full
color) 3D-printers
en stickersnijders.

FabLab Utrecht
Voor iedereen toegankelijk!
Personal fabrication
Maak je eigen ideeën tastbaar

4. Markt
1. Idee
3. Product

Werk zélf met 3D-printers
en lasersnijders
2. Tekening

Volg onze workshops:
van 3D-tekenen tot rapid prototyping

Prototypes in 3D
Startende ondernemers, kunstenaars,
uitvinders en studenten kunnen in
ons Lab zelf hun ideeën tastbaar
maken. Onze digitaal aangestuurde
machines vertalen een ontwerp van
een computerbestand naar een
3D-model in één of meerdere kleuren.
Kom langs voor een snelle uitdraai
van je ontwerp of de ontwikkeling en
verﬁjning van je prototype, zonodig
in alle beslotenheid.
Innovatie en ideeënuitwisseling
Onze Lounge biedt ruimte voor innovatieve processen en ideeënuitwisseling.
Iedereen is hier welkom om in een open
sfeer over vernieuwende ideeën van
gedachten te wisselen.
Regelmatig vinden er workshops en
lunchlezingen plaats op het gebied
van innovatie. Ook kunnen maatwerkevenementen worden georganiseerd.
Bezoek deze creatieve hotspot en laat
je inspireren.

www.protospace.nl
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

