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MOTIVATIE (niet verplicht – beperkt tot 1000 karakters) 

  
Ik mag dankbaar terugkijken op mijn eerste jaar in de raad. Er blijft, zeker na het eerste fusiejaar, heel 

wat werk aan de winkel. Toch durf ik voorzichtig vinden dat we er met de balie West-Vlaanderen wel al 

staan. Volgende stap is natuurlijk verbeteren en moderniseren waar mogelijk. En dat kriebelt natuurlijk. 

 

Een aantal speerpunten die ik daarbij belangrijk acht:  

 

1. Heldere communicatie en transparantie zijn absolute noodzaken. Met een grote balie moet 

de informatie ook op maat zijn. Verdere verbetering kan altijd, maar vraagt ook tijd. Daar werken 

we aan.  

 

2. Dit jaar was ik binnen de raad verantwoordelijk voor permanente vorming. Grootste werk was 

de conferenties op één lijn te krijgen om naar de komende jaren toe één totaalaanbod aan te 

kunnen bieden. De conferenties blijven aan zet, maar de balie ondersteunt en maakt het 

eenvoudiger om kennis te nemen van het totale programma en de wijze van inschrijven.  

 

3. Aansluitend speerpunt hierbij is de ondersteuning van de advocaat. Met alle (wets)wijzigingen 

gaat het intussen wel heel snel. Dit jaar hebben we voorzien in een thema-studiedag in 

samenwerking met de Universiteit Gent. Een samenwerking tussen academici en krachten van 

eigen balie. Een succesvol concept dat smaakt naar meer.  

 

4 Laatste speerpunt is natuurlijk de conferenties. Deze moeten blijvend ondersteund worden. Dit 

noodzaakt een dichte betrokkenheid. De conferenties zijn onze lokale lijm en in onze grote  balie 

zijn de conferenties als trefpunt ook een lokale klankgroep. Door vanuit de raad mede het 

samenbrengen van advocaten te faciliteren, blijft de verbondenheid met het buikgevoel 

behouden. Doorgedreven verjonging is daarbij onmisbaar. 

 

In een notendop een aantal zaken waarop ik mij - met uw stem - wil focussen in de raad van de Orde. 

Ik hoop dan ook op die stem. 


