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Octrooibureau Los en Stigter B.V. is opgericht in 1910 in Amsterdam, waar sindsdien het 

hoofdkantoor gevestigd is. Het bureau heeft nevenvestigingen in Utrecht en Eindhoven. 

Los en Stigter verleent diensten op het terrein van de bescherming van uitvindingen, de 

registratie van handelsmerken, modellen en auteursrecht in binnen- en buitenland. Het 

bureau beschikt over specialisten op het terrein van werktuigbouwkunde, elektrotech-

niek en chemie met inbegrip van biochemie. Ook houdt het bureau zich bezig met het 

opstellen van licentie-, R&D- en samenwerkingsovereenkomsten, alsmede het voeren 

van onderhandelingen dienaangaande.
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De sprekers zullen aan de hand van een concrete casus advies 
geven over hoe u het maximale rendement uit uw innovaties kunt 
halen. Het programma is als volgt.

PROGRAMMA
15:30 - 15:40 Welkom en uiteenzetten casus

15:40 - 16:00 Françoise Alsters over bescherming en samenwerking bij innovaties

16:00 - 16:20 Leon Vogels over octrooien

16:20 - 16:40 René den Boer over Innovatiekrediet

16:40 - 17:00 Pauze

17:00 - 17:20 Robin Slakhorst over Crowdfunding

17:20 - 17:40 Willem Maas over subsidies

17:40 - 18:00 Erik Jansen over Innovatiebox

18:00 - 18:20 Borrel 

sPrekers
Françoise Alsters is werkzaam als advocaat bij Poelmann van den Broek 

Advocaten te Nijmegen. Zij begeleidt al 15 jaar ondernemers bij het juridisch 
beschermen en exploiteren van hun immateriële activa en ICT. Françoise houdt 
zich bezig met het begeleiden van ondernemers bij het bepalen van strategieën 
en beleid en bij het verkrijgen van bescherming voor creaties, het beheer van 
merken- en octrooi portefeuilles, het begeleiden van onderhandelingstrajecten, 
het verrichten van due diligence onderzoeken in het kader van overnames,  
het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en algemene voorwaarden, 
het bestrijden van inbreuk op intellectuele eigendoms rechten en het  
verdedigen tegen aantijgingen.

Leon Vogels is Nederlands en Europees Octrooigemachtigde. Hij studeerde 
fysische chemie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promo veerde daar  
op het gebied van Kristalgroei. Hij heeft uitgebreide ervaring met onderzoek  
en ontwikkeling, zowel in het bedrijfsleven als bij onderzoeks-instellingen.  
De opgedane kennis en ervaring wordt regelmatig gedeeld in de vorm van  
universitaire hoorcolleges. Tevens is hij tutor bij de opleiding voor Europees 
gemachtigde en corrector van examens van kandidaat-gemachtigden.

René den Boer is zelfstandig consultant en gelieerd aan de Eindhoven 
Corporate Finance Group (ECFG) in Eindhoven. ECFG is een zelfstandige  
private fondsmanager en voert de directie over twee venture fondsen.  
Tot juli 2012 was René manager Kredieten bij Agentschap NL (tegenwoordig 
RVO) en was hij verantwoordelijk voor de Innovatiekrediet regeling.  
René adviseert en begeleidt ondernemingen bij het aantrekken van financie-
ring. Vanwege zijn achtergrond en brede ervaring met Innovatiekredieten 
werkt René veel met technisch innovatieve ondernemingen, die hij o.a.  
begeleidt bij het aanvragen van Innovatiekrediet.

Robin Slakhorst is mede-oprichter en CCO van Symbid Corporation met 
jarenlange ervaring in sales en marketing. Na een start in de lucht- en ruimte-
vaarttechnologie, vervolgde Robin zijn academische carrière met studies  
op het gebied van business en entrepreneurship. Nadat hij zich snel omhoog-
werkte binnen Plugwise B.V., een bedrijf actief binnen de ‘smart grid’ energie-
markt, was Robin tussen 2009 en 2011 persoonlijk verantwoordelijk voor  
een investering van meerdere miljoenen namens het Nederlandse bedrijf.  
Door de jaren heen heeft Robin zich ontwikkeld tot een zelfverzekerd publiek 
spreker, waardoor hij zijn uitgebreide kennis van crowdfunding reeds met een 
groot publiek heeft kunnen delen op verschillende gelegenheden.

Willem Maas is mede-oprichter van Maas & Kleiberg. Vanuit een passie voor 
internationale projecten is hij als student-assistent betrokken geraakt bij een 
Europees subsidieproject. Daarna heeft hij in 8 jaar tijd ervaring opgedaan met 
uiteenlopende subsidieprogramma’s zoals WBSO, PSI, DHK en Horizon 2020. 
Willem is goed in het combineren van verschillende financieringsmogelijkheden 
en optimaal benutten van de kansen. Daarnaast heeft hij een passie voor het 
coördineren van complexe aanvragen en projectmanagement. 

Erik Jansen is werkzaam bij Innovative Tax BV in Nijmegen. Hij heeft 20 jaar 
fiscale ervaring in de (inter)nationale belastingadviespraktijk met innovatieve 
bedrijven en vermogende particulieren. Vaak zijn de clienten grens over   - 
schrij dend actief. De laatste jaren heeft hij een brede ervaring opgebouwd bij  
het begeleiden van bedrijven in diverse branches bij de fiscale innovatiebox. 
Daarnaast heeft hij fiscale ervaring met het begeleiden van reorganisaties, 
fusies en splitsingen van bedrijven en het begeleiden van particulieren en 
bedrijven bij emigraties. Hij doceert inter nationaal belastingrecht in Kleve 
(Duitsland).

U bent van harte uitgenodigd 
door maas & kleiberg, 

Poelmann van den Broek,  
los & stigter, Innovative Tax, 

eCFG en  symbid.

rotterdam science Tower
marconistraat 16 (11e etage)

rotterdam

Een bijeenkomst over 
innovatiesubsidies, bescherming 

van IE, de innovatiebox, innovatie 
krediet, crowdfunding en 

de aanvraag van een patent.

ROTTERDAM
dinsdag 

10 februari 2015

rotterdam science Tower • marconistraat 16 (11e etage) • rotterdam
De kosten voor deelname aan dit event bedragen € 40,- (ex.btw). 
Bij verhindering binnen 48 uur voor aanvang van het event retourneren wij geen kosten.

MELD U AAN VOOR DEZE AVOND.

http://www.maasenkleiberg.nl/events/2/seminar-bewust-innoveren


