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North Gate
Koning Albert II-laan 16 

1000 Brussel

Voor wie? 

Bent u een starter, aan het hoofd van een KMO, een ontwerper, onderzoeker of een “eenzame” 
uitvinder: dan is deze dag voor u bestemd. U kunt er experten op vlak van octrooien, merken en 
modellen ontmoeten. 

En wat not meer? 

Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemingen vaak nood hebben aan specifieke expertise, over 
onder andere juridische, financiële (subsidies, belastingaftrek) en technische aspecten. Ook 
hiervoor zult u terecht kunnen bij specialisten.

Hoe verloopt deze dag?

Iedere deelnemer zal de kans krijgen één of meerdere experts te ontmoeten. We doen ons best om 
deze ontmoetingen optimaal op mekaar te laten aansluiten. Ieder onderhoud duurt 30 minuten. De 
deelnemers kunnen de werkruimte gebruiken die hen ter beschikking zal gesteld worden.

Wij hechten veel belang aan de mogelijkheid om contacten te leggen. Daarom is er ook de 
mogelijkheid om andere experts te ontmoeten die gespecialiseerd zijn in de bouw, technologisch 
onderzoek, textiel en ontwerp

Vooraf inschrijven is gratis maar verplicht, en dat tot 10 november 2014.

Klik hier om naar de inschrijvingsmodule te gaan. U zal een ontvangstbevestiging krijgen. Een 
bevestiging van uw deelname met alle details over het verloop van de dag zal u in de week voor de 
zitdag toegezonden worden.

Wij willen de interactie benadrukken en de efficiëntie van de gesprekken verhogen. Wanneer u het 
inschrijvingsformulier invult vragen wij u om uw project in enkele woorden te omschrijven en uw 
vragen op te geven. Al deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

SCHRIJF U

HIER IN
www.jotformpro.com/BBIE/

zitdag2014

http://www.jotformpro.com/BBIE/zitdag2014
http://www.jotformpro.com/BBIE/zitdag2014


Programma en tijdschema

08 h 30 Ontvangst
09 h 00 Consultatiegesprekken en mogelijkheid tot contact met de experts van de geassocieerde partners (zie de 
  planning van de gesprekken die voorafgaand zal gemaild worden naar de deelnemers)
12 h 30 Pauze
13 h 30 Verderzetting van de consultatiegesprekken
17 h 30 Netwerking-drink

Belemmering

Wanneer u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega. Mocht dit niet mogelijk zijn, gelieve 
ons dan tijdig te verwittigen.

Bijkomende informatie

Voor iedere bijkomende informatie over deze zitdag, gelieve contact op te nemen met: 

• Het departement Voorlichting & Promotie van het BBIE: Bruno Vanderschoot op het nummer + 31 70 3491139, 
bvanderschoot@boip.int

• De sectie Octrooi-informatie van de DIE: Nico Deconinck op het nummer + 32 2 2778202,  
nico.deconinck@economie.fgov.be

De organisatoren

DIE De Dienst voor de Intellectuele eigendom is de officiële instantie in België 
voor het beheer en de informatie over intellectuele eigendomsrechten en 
meer in het bijzonder uitvindingsoctrooien, het auteursrecht en naburige 
rechten.

economie.fgov.be/opri-die.htm

BBIE Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is het officiële 
bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de 
Benelux. Daarnaast biedt het BBIE de mogelijkheid om het bestaan van 
ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes enz. vast te leggen in het i-DEPOT.

www.boip.int

mailto:bvanderschoot@boip.int
mailto:nico.deconinck@economie.fgov.be
economie.fgov.be/opri-die.htm
http://www.boip.int


De experts

OCTROOIEN: Nico Deconinck

Organisatie: Dienst voor de Intellectuele Eigendom (FOD Economie)

Functie: Attaché, octrooionderzoeker

Opleiding: Biologie - milieuwetenschappen

Tewerkstelling: Bekaert Engineering, RKW, FOD economie

Beschrijving huidige functie: 
Opzoeken in octrooidatabanken, opleiding, stimulering en sensibilisering over octrooi-informatie, betrokken bij 
werkgroepen over octrooien

MERKEN, MODELLEN, I-DEPOT: Bruno Vanderschoot

Organisatie: Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Functie: Afdeling Voorlichting & Promotie van het BBIE

Beschrijving huidige functie: Bij de afdeling Voorlichting & Promotie, verantwoordelijk voor meerdere 
activiteiten in Vlaanderen, promotie van de IE-rechten, in het bijzonder merken en modellen. Vele contacten met 
verschillende organisaties, KMO’s en ontwerpers. Presentaties en schriftelijke bijdragen.

JURIDISCH: Nog te bepalen

Organisatie: Federal Overheidsdienst Economie,  K.M.O., Middenstand en Energie. 
Dienst  voor de Intellectuele Eigendom (FOD Economie) 

Functie: Jurist (gespecialiseerd in auteursrecht) 

FINANCIËN: Nathalie Leboeuf

Organisatie : Service Public de Wallonie

Functie : Specialist in Research & Innovatie

Tewerkstelling: 
• Leraar wetenschap en wiskunde in het (hoger) secundair onderwijs 
• Secretaris van het bestuur voor stedenbouw en milieu bij het provinciebestuur Henegouwen, voorbereiding 

van dossiers met betrekking tot exploitatievergunning, bosbeheer en beroepen inzake bouwvergunningen 
voor de deputatie

• Bestuur van het chemisch laboratorium bij de met (ministère de l’équipement et du transport), advies en 
onderzoek met betrekking tot chemie, bouwkundig kunstwerk, deelname aan diverse commissies, beheer 
van het laboratorium

Beschrijving huidige functie: 
Beheer van ingediende dossiers in het kader van het devreet “onderzoek”, advies in verband met haalbaarheid, 
technische follow-up en communicatie. Vooral hou ik me bezig met begeleiding bij het indienen van octrooien



FINANCIËN: Julie Verstraeten

Organisatie: Innoviris, het Brussels instituut voor onderzoek en innovatie.

Functie: Wetenschappelijk adviseur bij de cel Strategisch Onderzoek van Innoviris

Opleiding: Ingenieur in de fysica

Ervaring: Gedoctoreerd aan de universiteit van Sherbrooke in Québec in de mictrotechnologie met Silicium. 
Onderzoekster gewerkt in het onderzoekscentrum van AGC (Glaverbel, glasindustrie). 
Wetenschappelijk adviseur voor het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS-FRS).
Innoviris – 2011.

Beschrijving van huidige functies:
Haar werk bestaat uit het evalueren van financieringsaanvragen voor de uitvoering van Onderzoeks- en 
Ontwikkelingsprojecten die worden ingediend door bedrijven of academische onderzoeksinstellingen. 
Haar expertise situeert zich op het vlak van materialen, microtechnologieën en leefmilieu. Ze is bovendien 
verantwoordelijk voor het Doctiris financieringsprogramma (doctoraatsstudenten in bedrijven) en houdt ze 
zich ook bezig met het financieringsprogramma voor octrooiaanvragen. Daarnaast volgt ze de gefinancierde 
projecten ook op. 

FINANCIËN: David Azaerts

Organisatie: Impulse.brussels (voorheen Brussels Agentschap voor de Onderneming)
 
Functie: economisch adviseur

Opleiding: Master Degree in Commerce (ICHEC)

Beroepservaring: Generale Bank - 1996, citydev.brussels (bijvoorbeeld GOMB) - 1996-2002,  
impulse.brussels - sinds 2003 

Beschrijving van huidige functies:
David begeleid starters en Brusselse KMO’s inzake overheidssteun, investeringen, financieringen, 
aanwerving, export, consultancy, opleiding. Adviseert u om uw kansen op het krijgen van de begeerde hulp te 
maximaliseren. 

FINANCIËN: Elke De Rijk

Organisatie : Innovatiecentrum
 
Functie: innovatieadviseur bij het Innovatiecentrum.

Opleiding: burgerlijk werktuigkundig ingenieur.



Les partenaires

CENTEXBEL Centexbel, het Technisch en Wetenschappelijk Centrum van de 
Textielnijverheid, werd opgericht in 1950 op het initiatief van Fedustria, 
de Belgische textiel, hout en meubelfederatie. Centexbel heeft als taak de 
positie en competiviteit van de Belgische textielindustrie te garanderen en 
verstevigen.

www.centexbel.be

WTCB Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf is een 
particuliere onderzoeksinstelling die in 1960 werd opgericht onder impuls 
van de beroepsorganisatie, in toepassing van de Besluitwet “De Groote” 
van 1947. Deze besluitwet, genoemd naar de toenmalige Minister van 
Economische Zaken, heeft tot doel het toegepast onderzoek in de industrie 
te bevorderen, om aldus het concurrentievermogen te verhogen. 
In toepassing van die besluitwet zijn de statutaire leden van het WTCB, de 90 
000 Belgische bouwondernemingen (algemeen aannemers, schrijnwerkers, 
glazenmakers, loodgieters, dakdekkers, vloerders, stukadoors, schilders, 
enz...), merendeels KMO’s.

www.wtcb.be, www.octrooicel.be 

SIRRIS SIRRIS is het collectief onderzoekscentrum van de Belgische technologische 
industrie. Haar rol bestaat erin de concurrentiekracht van ondernemingen 
in de sectoren transport, mechanica, elektriciteit, elektronica, de verwerking 
van kunststoffen en metalen, ICT en van kmo’s in het algemeen, te 
ondersteunen door innovatie van producten, procedés en processen. 

www.sirris.be, ip.sirris.be

WALLONIE DESIGN Wallonië heeft talentvolle designers en dynamische bedrijven in overvloed, 
de vzw Wallonië Design werd opgericht om ondernemers en designers 
te sensibiliseren, te informeren, te leiden, met elkaar te verbinden, en te 
valoriseren om dankzij de integratie van design de economische, de culturele 
en sociale ontwikkeling te promoten.
Onze taak ? De bemiddelaar zijn tussen bedrijven en designers
Ons aanbod ? Gratis en persoonlijke service om :
• de bedrijven aan te sporen hun ontwikkeling en hun positie dankzij 

design te verhogen
• de designers aan te moedigen hun activiteiten maar ook hun eigen 

projecten voor de bedrijven te ontwikkelen.
We staan eveneens ter beschikking van design studenten, instellingen en 
het publiek.

www.walloniedesign.be

http://www.centexbel.be
http://www.wtcb.be
http://www.octrooicel.be
http://www.sirris.be
http://ip.sirris.be
http://www.walloniedesign.be


WBDM Sinds 2006 ondersteunt Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM) 
de sectoren mode en design in Wallonië en Brussel. WMBD is een 
overheidsorgaan dat zich richt op bedrijven en creatieve ondernemers die 
de ambitie hebben om hun activiteiten naar het buitenland uit te breiden. 
WMBD ondersteunt met advies en coaching, door het verkennen van 
internationale markten en het organiseren van promotionele acties, door 
ontmoetingen met  buitenlandse beslissers en de pers. WBDM valt onder 
AWEX, WBI en de Féderation Wallonie-Bruxelles.

www.wbdm.be

AZIMUT Azimut is het eerste samenwerkingsverband voor ondernemers in België 
en is actief in het Waalse Gewest. Onze missie is om ondernemers te 
begeleiden bij het opstarten en ontwikkelen van hun bedrijf. Hiervoor geven 
wij jaarlijks meer dan 400 ondernemers advies, coaching en begeleiding. 
Daarnaast organiseren wij trainingen, workshops en themabijeenkomsten. 
Wij begeleiden ondernemers in de drie fases van ontwikkeling: de pre-
creatiefase, de testfase en de nazorgfase. Daarvoor hebben wij een co-
working ruimte beschikbaar van Planet Wup©.

www.azimut.cc

GUICHET DES ARTS Informatie, opleiding, advies, research & development inzake de sociale en 
fiscale status van Culturele & Creatieve Industrie in Wallonië en Brussel

De Guichet des Arts heeft vier taken: 

1. Verleent collectieve en individuele informatie over alle kwesties in 
verband met sociale en fiscale status van kunstenaars en technici. 

2. Presenteert een permanente opleidingsprogramma t.b.v. individuen of 
groepen die betrokken zijn bij de activiteiten van de Guichet des Arts. 

3. Het collecteren alle relevante informatie met betrekking tot de activiteit 
en de betrokken sectoren en het analyseren daarvan

4. Streven naar een politieke, juridische en business intelligence over 
kwesties inzake de uitoefening van artistieke en / of aanverwante 
activiteiten.

www.guichetdesarts.be

http://www.wbdm.be
http://www.guichetdesarts.be


AGENTSCHAP ONDERNEMEN Agentschap Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse 
overheid voor ondernemers. Zij kunnen bij het Agentschap Ondernemen 
terecht voor informatie over financiering, subsidies, vergunningen. Het 
Agentschap ondersteunt het starten, de groei en de bedrijfscontinuïteit van 
ondernemingen. Het werkt hiervoor samen met tal van partners om al deze 
facetten van het ondernemerschap te stimuleren.
U kan bij ons terecht voor onder andere de volgende vragen:
• U bent als ondernemer op zoek naar steun bij de Vlaamse overheid?
• U wil meer weten over formaliteiten en vergunningen?
• U zoekt financiering voor het starten van uw onderneming of voor een 

nieuw project?
• U wil innoveren met de hulp van de overheid?
Het Agentschap Ondernemen gidst u in alle vertrouwelijkheid doorheen het 
overheidslandschap.

www.agentschapondernemen.be

KUNSTENLOKET Het Kunstenloket is er voor alle creatieven. Je kan bij ons terecht met vragen 
over o.a.:
• werken in de creatieve industrie: statuut van de kunstenaar, fiscaliteit, 

sociale zekerheid, arbeidsrecht enz.
• internationale mobiliteit: visa, dubbelbelastingverdragen, arbeidskaarten 

enz.
• ondernemerschap: strategisch plannen, marketing, budgetteren, 

projecten realiseren, verzekeringen enz.
• intellectuele eigendom: auteurs- en naburige rechten (contracten, 

bescherming, coproductie,...), merkenrecht enz.
Wij organiseren tevens tal van opleidingen - ook op maat voor scholen en 
andere organisaties - rond deze en andere thema’s over de zakelijke kant 
van de creatieve beroepspraktijk

www.kunstenloket.be

MAD, CENTRUM VOOR MODE EN 
DESIGN

We bevorderen mode en ontwerpers werk 
We organiseren tentoonstellingen, seminars en evenementen 
Wij ontwikkelen loopbaancoaching en diensten gewijd aan werkgevers 
Wij bieden werkruimten voor collaborative design in de stad 
We moedigen samenwerkingen tussen de creatieve en economische 
sectoren 
We delen onze visie en talenten met een breed publiek 
We vechten voor Brussel als hoofdstad van de creatieve industrie

We do MAD things !

www.madbrussels.be

PULSE FOUNDATION Pulse Foundation is een filantropisch initiatief die wil bijdragen tot het 
duurzaam behoud van onze welvaart, door het ondernemerschap en het 
ondernemersinitiatief te stimuleren. Aan de basis van dit ideaal, is de 
overtuiging, dat ondernemen een bron van creativiteit en ontplooiing is voor 
het individu en een factor van groei en dynamisme voor de maatschappij. 

www.pulsefoundation.be

http://www.agentschapondernemen.be
http://www.kunstenloket.be
http://www.madbrussels.be
http://www.pulsefoundation.be


INNOVIRIS Innoviris is het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek. Het 
instituut heeft als taak onderzoek, ontwikkeling en innovatie te ondersteunen 
en te stimuleren via de financiering van vernieuwende projecten van 
Brusselse ondernemingen en onderzoekscentra.

www.innoviris.be

IMPUSLE.BRUSSELS Impulse Brussel is één van de belangrijkste contactpunten voor al wie een 
economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil opstarten 
of ontwikkelen. Via het telefoonnummer 1819 sensibiliseert, informeert 
en oriënteert het BAO ondernemers die vragen hebben over allerlei 
thema’s (opstart van een bedrijf, publieke steunmaatregelen, financiering, 
adviesorganen, vergunningen...). 

www.impulse.irisnet.be

INNOVATIECENTRUM Het Innovatiecentrum vormt in Vlaanderen een lokaal aanspreekpunt voor 
starters en bedrijven rond innovatie. We bieden individuele ondersteuning bij 
innovatieprojecten en doen dat in de eerste plaats door te begeleiden naar 
geld voor innovaties en naar de juiste kennis en partners. Daarnaast bieden 
we een waaier aan individuele diensten en adviezen, die helpen om een 
innovatief idee uit te werken tot een succesvol product, steeds praktisch en 
op maat van de KMO. 

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor innovatiesubsidies? 
Ben je op zoek naar iemand die expertise heeft op een specifiek 
(technologisch) domein? Zoek je een onafhankelijk klankbord om jouw idee 
aan voor te leggen en een stappenplan op te stellen? Maak een afspraak. 
Onze begeleiding is confidentieel en kosteloos.

www.innovatiecentrum.be

http://www.innoviris.be
http://www.impulse.irisnet.be
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