DE WEG NA AR DE FUSIE

COMMUNICATIE
Het is in eerste instantie de betrachting van de commissie om de meer
dan 1400 West-Vlaamse advocaten zo goed als mogelijk op de hoogte te
houden over de voortgang en inhoud van de fusiegesprekken.
Er werd, een communicatieplan opgesteld dat onder de noemer ‘De
weg naar de fusie’ werd uitgerold, in de hoop de betrokkenheid van de
advocaten te verhogen.
Er kwam eerst een rondschrijven, er volgde dan een website www.
dewegnaardefusie.be, met tal van informatie en online video’s (Cnocspot
Films), en ook werd er ondertussen een debatavond georganiseerd in
Roeselare. De organisatie van de algemene vergaderingen op 24 april
2018 in het Fabriekspand in Roeselare wordt tevens door de commissie
behartigd.
Verder werd ook reeds een naam bepaald en een huisstijl met logo
uitgewerkt voor de nieuwe balie. Het logo kan u hier en daar ook al
bewonderen op de banners die in de verschillende rechtbanken werden
geplaatst. De werking en beslissingen van deze commissie zijn dan ook
erg tastbaar voor de leden van de balies.
De taak om de advocaat in te lichten omtrent de fusie is echter niet
de enige doelstelling. De commissie gaat verder en denkt ondertussen
ook na over de communicatie tussen de balie en haar advocaten in
de toekomst. Het e-mailverkeer naar de advocaten moet worden
herdacht en er ligt een online provinciale baliekrant in het verschiet.
stafhouder Frédéric Busschaert en stafhouder Johan Persyn.

IT
Het is ondertussen duidelijk dat de IT perikelen die bij de fusie van onze
balies aan bod komen, in hoofdzaak moeten worden uitgeklaard met de
OVB en DIPLAD. Deze gesprekken zijn gaande.
De schaalvergroting zorgt ervoor dat er tal van uitdagingen zijn:
het centraliseren van BJB, het stroomlijnen van de software van de
verschillende balies en de integraties met het private luik.
Ondertussen wordt ook al nagedacht over de website van onze
toekomstige balie. De commissie is alvast het standpunt genegen dat
informatie die op de website van de OVB beschikbaar is, niet noodzakelijk
hoeft te worden hernomen. De informatie zal zich toespitsen op wat
lokaal echt van belang is. De gesprekken over de opmaak van de website
starten met de ontwikkelaar (Newdays) na de algemene vergaderingen
van 24 april.
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