
Legal Counsel
IQ Medical Ventures is een incubator voor de

ontwikkeling van medische apparatuur/instrumenten

en oplossingen. Traditionele incubators richten zich op

startups in de eerste groeifase en faciliteren op het

gebied van kennis, financiering en netwerken. Ze kiezen

ervoor om producten onder licentie op de markt te

brengen. IQ Medical Ventures kiest voor een andere

weg. Het richt zich op het ontwikkelen van (medische)

oplossingen, het doorlopen van het proces van

prototyping tót en met productie én het op de markt

brengen van de oplossing. Wanneer het product met

de benodigde patenten en certificaten (succesvol) op

de markt is wordt de productvennootschap verkocht.

theun
Notitie



Visie
IQ Medical Ventures heeft ambitieuze
groeiplannen om een aantal nieuwe
producten te ontwikkelen en daarmee ook het
aantal medewerkers te laten groeien.
Daarnaast ambieert IQ Medical Ventures de
transitie naar een meer gestructureerde
organisatie. Ze willen de processen verder
stroomlijnen waardoor er op een snellere,
effectievere en efficiëntere manier gewerkt
kan worden. Naast de reguliere
werkzaamheden is hier een belangrijke rol
weggelegd voor de Legal Counsel.

Profiel
IQ Medical Ventures is op zoek naar de Legal
Counsel die zich in het onderstaande profiel
herkent. Aangezien wordt ingezet op een
verdere groei en professionalisering is er
ruimte voor een Legal Counsel met 5 tot 9 jaar
relevante werkervaring in de advocatuur. IQ
Medical Ventures ontwikkelt innovatieve
medische oplossingen, van idee tot het op de
markt brengen van het product. Bij elke stap in
de ontwikkeling en het commercialiseren van
het product spelen er juridische vraagstukken.

Legal Counsel

De werkzaamheden van de Legal Counsel 
hebben betrekking op alle stappen van het 
proces en bestrijken daarmee een breed scala 
aan rechtsgebieden. Het opstellen en 
beoordelen van commerciële contracten
(onder meer koop- en verkoop-
overeenkomsten, non disclosure agreements, 
licentieovereenkomsten, distributie- en 
productieovereenkomsten, quality and 
regulatory agreements én clinical trial 
agreements) vormt een deel van de 
werkzaamheden.

Naast deze werkzaamheden krijgt de Legal 
Counsel te maken met vraagstukken op het 
gebied van kwaliteitsmanagement, 
ondernemingsrecht, Corporate Governance, 
financiering en het intellectuele eigendoms-
recht. De basis van de juridische vraagstukken



Stephan Bamborough
Consultant
+31 6 112 06 164

bamborough@drbgroep.nl

ErinWolken
Consultant
+31 6- 835 49 190

wolken@drbgroep.nl

Dicke Röell Breedveld B.V.
Burgemeester van Karnebeeklaan 17 • 2585 BA Den Haag • +31 70 361 70 09

info@drbgroep.nl • drbgroep.nl

De search en selectie voor deze functie is exclusief uitbesteed aan Dicke Röell Breedveld.
Voor meer informatie over de functie en IQ Medical Ventures kun je contact opnemen
met Stephan Bamborough of Erin Wolken.

Legal Counsel

is bijna altijd een combinatie van techniek en 
gezondheid. Technische en/of medische 
affiniteit, zoals een tweede opleiding, is 
daarom een sterke pre. 

De Legal Counsel is sterk in het bouwen en 
onderhouden van een persoonlijke relatie 
met klanten, advocatenkantoren en andere 
relaties, heeft een stevige persoonlijkheid en 
is in staat impact te maken bij de 
verschillende stakeholders. Zijn/haar sociale 

Neem contact op met:

en communicatieve vaardigheden (in 
woord en schrift), zowel in het Neder-
lands als in het Engels, zijn uitstekend 
ontwikkeld. De Legal Counsel is in staat 
om zijn/haar stempel te drukken op 
besluiten. Zelfstartend vermogen en een 
‘can do’-mentaliteit zijn eigenschappen 
waarin de Legal Counsel zich herkent. 
Tot slot is de Legal Counsel pragmatisch, 
positief, proactief én heeft hij/zij gevoel 
voor humor.


