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Na 2 jaar vicestafhouderschap, stel ik me met overtuiging kandidaat als stafhouder van onze balie. 

Ooit gestart als bestuurslid van de conferentie van de jonge balie, later gevolgd door 14 jaar 

lidmaatschap van de raad van de Orde, waaronder jaren actief commissielid en 

penningmeesterschap, lijkt me nu de tijd rijp om in de voetsporen van mijn eminente voorganger 

te treden. Stafhouder Crivits wou graag bijdragen aan de continuïteit van het batonnaat en nam 

zich voor mij heel nauw te betrekken bij de werking van het stafhouderschap. Dit was alvast geen 

‘moonshot’: ik mocht effectief deelgenoot zijn van het omvangrijk en boeiend takenpakket van 

de stafhouder, waardoor ik mocht ervaren wat een stafhouder kan, mag en zou moeten 

betekenen. Neem daar nog bij dat je als vicestafhouder ‘ambtshalve’ lid bent van de algemene 

vergadering OVB en de commissie deontologie en intens betrokken wordt bij de maandelijkse 

informatiesessies over en van cv Diplad, zodat gerust gewag mag gemaakt worden van een 

stoomcursus. Dat leidde er alvast toe dat ik heel wat geëngageerde confraters van onze en andere 

balies (beter) leerde kennen door er frequent mee samen te werken. Ik kijk dan ook uit naar de 

samenspraak en samenwerking met de collega-stafhouders en korpsoversten. Vermits ik al enige 

tijd het departement personeel en HR onder de vleugels neem, leerde ik de voorbije jaren onze 

medewerkers intensiever kennen en kon ik vaststellen dat een hedendaagse en professionelere 

aanpak met oog voor continuïteit op vlak van management en beleid wenselijk is. Maar het mag 

duidelijk zijn dat Balie West-Vlaanderen op stevige fundamenten staat. Onze inzet, organisatie en 

accurate, snelle communicatie worden door de andere balies benijd. Ik wil daar samen met 

kandidaat vicestafhouder Alain Vanryckeghem, uw steun en uw verdere betrokkenheid graag 

(verder) mijn schouders onder zetten, uitdragen dat de West-Vlaamse advocaten een 

kwaliteitslabel zijn en hét gezicht van onze balie zijn. Ik dank u alvast voor uw stem! 

mailto:carmen.matthijs@lysiasadvocaten.be
http://www.lysiasadvocaten.be/

