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Timemanager

Kom uit uw kantoorstoel

E

en eindeloze lijst gezondheidskwaaltjes. Dat is wat u riskeert als u
te lang zit. Wie meer dan vijf uur
per dag zit, zou zijn levensverwachting zien dalen met twee à drie
jaar. Bovendien remt zo’n passieve
werkhouding uw productiviteit. Het
regent de laatste tijd waarschuwingen
over onze zitcultuur. Zo noemt het
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
onze zitgewoontes ‘het nieuwe roken’.
We zitten gemiddeld 70 procent van

onze werktijd. De klinisch neuropsycholoog Erik Scherder waarschuwt in
The New Scientist dat de concentratie
drastisch keldert van wie langer dan
vier à vijf uur per dag zittend werkt. Hij
pleit voor ﬂexibele werkplekken met
stabureaus. Microsoft, Google, Facebook en het Witte Huis sprongen al op
de kar met loopbanden, bureauﬁetsen
en wandelende vergaderingen. In Zweden en Groot-Brittannië proberen
werkgevers al jaren hun werknemers
meer te laten bewegen.

De investering loont de moeite. De productiviteit stijgt en het ziekteverzuim
daalt. Af en toe staand werken heeft een
positief effect op de creativiteit en het
communicatievermogen. U hoeft niet
eens ingrijpende zaken te veranderen.
Als u tijdens uw pauze wat wandelt,
een verdieping lager gaat printen en de
trap in plaats van de lift neemt, komt u
al een heel eind. z
De auteur is timemanager bij The Time
Management Company.
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VAN PROTOTYPE TOT CONTRACT
Mijn start-up ontwerpt een prototype en werkt
daarvoor samen met een potentiële klant. Vanaf
wanneer kan ik een contract sluiten. Hoe vermijd
ik problemen voor het sluiten van het contract?

V

oor wie een prototype
ontwikkelt, is feedback
van de eerste gebruiker
vaak nuttig. Dat heeft als
nadeel dat de ontwerper zijn
ideeën moet delen. Maar die
zijn niet beschermd. Een
geheimhoudingsovereenkomst vóór de ontwikkeling
van het prototype is sterk
aan te raden. Als de eventuele klant als eerste het prototype gebruikt, zal hij bereid
zijn tot vertrouwelijkheid.
Hij zal ook een verbod tot

exploitatie zonder toestemming van de ontwerper aanvaarden. De ontwikkeling
van het prototype kan hem
een competitief voordeel
opleveren. Zonder die overeenkomst is het intellectueel
recht van de ontwikkelaar
zelden beschermd. Om een
technische oplossing voor
een technisch probleem te
beschermen is een octrooi
nodig. Dat krijgen is niet
vanzelfsprekend, en wie er
een aanvraagt, moet zijn uit-

vinding bekendmaken. Wilt
u dat vermijden, dan hebt u
enkel de bescherming van de
knowhow of het zakengeheim. Dat vereist dat u er
alles aan doet om uw geheim
te bewaren, anders stopt de
bescherming.
De bescherming van een originele vormgeving of uitwerking vereist meestal een
depot als model. Het prototype is de eerste uitwerking
daarvan, zodat dat depot
moeilijk aan de ontwikkeling
van het prototype kan voorafgaan. Zonder geheimhoudingsovereenkomst is het
auteursrecht op oorspronkelijke creaties – maar niet
voor technische vindingen –

een mogelijkheid. Het vereist geen depot, maar de ontwikkelaar moet kunnen
bewijzen dat de oorspronkelijke creatie van hem is. Om
discussies te vermijden, kan
de creatie een vaste datum
krijgen via een notariële akte
(via het registratiekantoor of
via een iDepot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom).
Is het prototype software,
dan gelden het auteursrecht
en de softwarewet. Wie
samen met de klant software
als prototype ontwikkelt,
sluit beter een overeenkomst. Anders kan het
auteursrecht toevallen
aan beide samen. z

Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.
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