
Circulair bouwen biedt heel wat kansen voor bouwondernemingen, innovatieve ondernemingen kunnen meerwaarde 
creëren via intellectuele eigendomsbescherming. In deze workshop wordt een overzicht gegeven van verschillende 
vormen van intellectuele eigendomsbescherming met in een eerste deel aandacht voor octrooien en geheimhouding 
en in een tweede deel gaan we dieper in op merk- en modelbescherming. Via getuigenissen uit de praktijk worden 
ervaringen gedeeld over hoe men te werk is gegaan. 

Ten slotte is er ook mogelijkheid tot het stellen van vragen en verdere uitwisseling.

9 maart 2023: Buildwise, Kleine Kloosterstraat 23, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

Workshop: Circulair bouwen aan jouw IdeE

13u30 – 16u45

Workshop georganiseerd door de octrooicel met steun van 
de FOD Economie 
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Inschrijving

De deelname aan de workshop is
gratis. Inschrijven kan via de website
www.buildwise.be (rubriek ‘Agenda’). 

Alle ingeschrevenen zullen per e-mail 
een uitnodiging ontvangen. Voor meer
informatie kan je contact opnemen 
met ocbc@buildwise.be.

Doelgroep

Innovatieve bouwondernemingen 
die meer willen te weten komen over 
het beter commercialiseren van hun 
innovaties en het beschermen van 
hun intellectuele eigendommen.

Programma - 9 maart

 Plaats 

 BUILDWISE
 Kleine Kloosterstraat 23

 1932 Sint-Stevens-Woluwe

13u30  Deel 1
 Introductie door Buildwise
 · Circulair bouwen binnen Buildwise
  Jeroen Vrijders - Buildwise
 · Databanken circulair bouwen & octrooien
   Stefan Danschutter - Buildwise

 Theoretische uiteenzetting octrooien/bedrijfsgehei-
men

 · Octrooien en bedrijfsgeheimen: wat is de beste 
bescherming en hoe toepassen bij circulair bouwen

   Véronique Pede - CAPE IP law
 
 Getuigenis uit de praktijk
 Tom Verstaen - Staenis 

15u00 Pauze 
 
15u15 Deel 2 
 Theoretische uiteenzetting in verband met merk- en 

modelbescherming voor circulair bouwen
 · Merk- en modelbescherming: wat is het verschil 

en hoe toepassen bij circulair bouwen
   Véronique Pede - CAPE IP law
 
 Getuigenis uit de praktijk 
 Serge Celis – Orbix 
 
 Steunmaatregelen, Gaëlle Lobelle, VLAIO 

 Q&A 

 Conclusies en wrap-ups
 Josse Jacobs - Buildwise

16u45 Slot, Afsluitende drink en nabespreking

Workshop: Circulair bouwen aan jouw IdeE

https://www.wtcb.be/agenda/wtcb-opleidingen-evenementen-congressen-beurzen-agenda/inspelen-op-nieuwe-ontwikkelingen-in-de-bouw-creeer-meer-waarde-via-intellectuele-eigendom-sint-stevens-woluwe_4ea2eca0-0133-4ef5-bdf6-1d387c215728/
http://www.buildwise.be
mailto:ocbc%40buildwise.be?subject=

