
   

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 N.V. Nederlandsch Octrooibureau (NLO) 

 directeur Operations 
 

Veelzijdige generalist en verbinder 
 

 

Standplaats: Den-Haag,  hoofdkantoor is standplaats 
    

 
 
1. NLO 
NLO is met ruim 200 medewerkers één van de grotere en toonaangevende adviesbureaus voor de 
Intellectuele Eigendom (IE) in Europa. Al 132 jaar beschermt NLO de innovaties en merken van haar 
klanten. De ruim 80 octrooi-, merken- en modellengemachtigden ondersteunen klanten met o.a. 
strategisch IE-advies. Nauwe samenwerking met de klant (multinationals, MKB, start-ups en 
kennisinstituten) staat daarbij voorop. Naast het hoofdkantoor in Den Haag heeft NLO vestigingen in 
Amsterdam, Ede, Eindhoven, Gent en Mechelen. Expertise, teamgeest en creativiteit zijn belangrijke 
waarden. De cultuur van de organisatie is te omschrijven als down to earth en de werksfeer als prettig. 
 
Naar de website: https://www.nlo.eu 
 

 
Plaats in de organisatie 

De business unit Operations,Staff&Support heeft circa 80 medewerkers en bestaat uit de afdelingen 
Operations, Finance, ICT (bestaand uit beheer, informatiemanagement en inhuur groot project), 
HR&Facilities en Marketing & Communicatie. Aansturing geschiedt via 5 teammanagers. 

 
Operations 
De afdeling Operations verricht de processen m.b.t. de meer gestandaardiseerde producten 
(‘commodities’) van NLO.  
 
Deze afdeling Operations verzorgt een aantal gecentraliseerde administratieve processen op het 
gebied van octrooien en merken, waarbij geen advies door een octrooigemachtigde nodig is. Het gaat 
hier om meer commodity achtige vormen van uitvoerende dienstverlening, zoals Renewals, 
Translations, Illustraties, Search & Watch, Recordals en Central Formalities. Deze dienstverlening 
wordt zowel aan interne als externe klanten geleverd.   
 
Finance 
De afdeling Finance richt zich enerzijds op de financiële administratie en anderzijds op de 
managementinformatie. Dit zowel voor de besturing van de organisatie als bij concrete vraagstukken. 
Naast de reguliere en continue focus op verbetering en kwaliteit, zal, aangezien de huidige 
managementrapportage tool wordt uit gefaseerd, één van uitdagingen waar Finance voor staat het 
beter ontsluiten van (management-)data zijn. Dit middels het inrichten en ontwerpen van nieuwe 

http://www.nlo.eu/


   

 

 

managementrapportages. Daarnaast zal datacleaning en dataverrijking moeten plaatsvinden bij de 
aanstaande overgang naar het nieuwe business-systeem. 
 
ICT 
Naast het beheren en innoveren van de informatiesystemen en kantoorautomatisering, voert NLO 
momenteel een strategisch ICT-project (Matrix) uit dat aan de vooravond staat van implementatie. 
Matrix gaat de primaire business-systemen en processen vervangen hetgeen een complex en delicaat 
proces is. Op zo kort mogelijke termijn zal de overstap gemaakt dienen te worden naar het nieuwe 
platform, waarna de beoogde additionele functionaliteiten beheerst en planmatig moeten worden 
geïmplementeerd en door de business in gebruik worden genomen. Het is belangrijk dat de directeur 
Operations ervaring heeft met het alignen van de Business en IT.  
 
HR & Facilities 
De afdeling HR & Facilities voert enerzijds de processen uit rondom instroom, doorstroom en uitstroom 
en dient anderzijds de tactische en strategische HR & Facilities onderwerpen gevraagd en ongevraagd 
te adresseren. Concreet is behoefte aan een strategisch HR plan waarin zaken als medewerker 
retentie, opvolgingsmanagement en  competentiemanagement aan de orde komen. De (sub)afdeling 
Facilities beheert de facilitaire processen, waarbij het postproces een cruciaal onderdeel is van NLO.  
 
Marketing & Communications 
In deze afdeling worden de processen t.a.v. (corporate) communicatie en marketing vormgegeven. 
Hier spelen momenteel onder meer de thema’s rondom de covid19 maatregelen en de uitrol van het 
nieuwe ICT systeem. Tevens is sinds een jaar Product Management onderdeel geworden van deze 
afdeling.  
 
Kennis en kunde 
T.a.v. alle onderliggende afdelingen zal de directeur Operations zich een oordeel moeten vellen of de 
aanwezige kennis en kunde adequaat is voor de te bereiken doelen en waar nodig plannen maken voor 
eventuele wijzigingen hierin. Tevens zal hierbij gekeken moeten worden naar wendbaarheid van de 
organisatie in relatie tot de interne en externe dynamiek. Directeur Operations zal samen met zijn/haar 
teams de doorvertaling maken van strategisch plan naar tactische en operationele plannen, zoals 
bijvoorbeeld van het onderwerp digitalisering. 
 
 
2. PROFIEL, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 U bent als directielid verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van de complexe 
bedrijfsprocessen die verbonden zijn aan het wereldwijd vastleggen en in stand houden van IE-
rechten. 

 U adviseert uw twee mede-directieleden (managing partners) bij managementvraagstukken en 
ontzorgt hen waar mogelijk. 

 U bent verantwoordelijk voor de aansturing van de afdelingen Operations, Finance, ICT, 
HR&Facilities en Marketing & Communicatie via 5 teammanagers.  

 U rapporteert aan de directievoorzitter (Managing partner).  

 U heeft een academisch werk- en denkniveau en relevante leidinggevende- en 
projectmanagementervaring binnen bijvoorbeeld een vennotenorganisatie of anderszins.  



   

 

 

 U beschikt over aantoonbare ervaring met verandertrajecten (changemanagement) met een ICT 
component.  

 U heeft ervaring met operational excellence, continuous improvement en bent bekend met lean 
six sigma methodiek. 

 U bent een waardig gesprekspartner van professionals (fee earners) en beschikt over                             
verbindend vermogen. 

 U bent in staat om goede werkrelaties op te bouwen met directieleden, business unit directeuren 
en teammanagers. 

    
 
3.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Probleemanalytisch vermogen 

 Leidinggeven (people skills en stijlflexibiliteit) 

 Resultaatgerichtheid 

 Plannen en organiseren 

 Organisatiesensitiviteit 

 Samenwerken 

 Proactiviteit 

 Klant- en servicegerichtheid 

 Omgang met Partnerstructuur 
 
 
4. NLO BIEDT U 
 

 
NLO biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een zeer prettige 

werkomgeving.  
 
 
 

   
 CONTACT 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
mr. Erik Batenburg 
senior consultant regio West 
06-12479826 


