SLOTCONFERENTIE – JUSTICE AND MANAGEMENT
ONDERZOEKSPROGRAMMA BRAIN-BE

23 MAART 2018 – BRUSSEL
Een evenement georganiseerd door de Universiteit Antwerpen, het Nationaal
Instituut voor Criminalistiek en Criminologie en de Universiteit van Luik, in
samenwerking met Belspo, het Centre for Policing and Seuciryt CPS en
het Centre d’études sur la police

PRESENTATIE
Het Consortium JAM - Justice And Management nodigt u graag uit voor de slotconferentie die zal
plaatsvinden op 23 maart 2018 in Brussel.
Het Project JAM - Justice And Management : the stakes for the transition to a modernized judicial is het
resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de Universiteit van Luik en het
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Het maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma BRAIN-be, dat gefinancierd wordt door het Federaal Wetenschapsbeleid
(BELSPO). Dat onderzoek heeft tot doel het analyseren en omschrijven van de transformationele
processen die de Belgische gerechtelijke en politionele organisaties vorm geven en van de minder
zichtbare aspecten van de hervormingsplannen, en dit door middel van drie verschillende invalshoeken:
van de externe betrokken partijen (WP1), van de korpsoversten – managers (WP2) en van de actoren
uit de administratie (WP3).
Voor meer informatie over het onderzoeksproject: https://incc.fgov.be/jam

PROGRAMMA
9u00 : Ontvangst
9u30-10u00 : Inleiding
Zaal : Zaal Erasmus
Toespraak van de projectcoördinator JAM : Frédéric Schoenaers, Université de Liège
Toespraak van de programmamanager : Emmanuèle Bourgeois, Project JAM
10u00-11u30 : Plenair - Terugkeer van onderzoekers naar de end users
Zaal : Zaal Erasmus


WP1 : Externe belanghebbenden - Integrale toegang tot het recht: hoe preventieve rechtshulp
organiseren?
o Steven Gibens, onderzoeker Project JAM, Universiteit Antwerpen



WP2 : Korpschefs - « Opvolging stap na stap » van de Korpschefs in hervorming - Wat als de beweging
van de Top Local Managers kwam?
o Emilie Dupont, onderzoekster Project JAM, Université de Liège



WP3 : Actoren uit de administratie - Tussen de instandhouding van een bureaucratische organisatie
en de perceptie van onrust bij de administratieve diensten: etnografie van de ervaringen en de rol
van de actoren uit de administratie achter de schermen van politie en gerecht.
o Valentine Mahieu, onderzoekster Project JAM, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie

PAUZE
11u45-13u00 : Plenair - Resultaten in perspectief geplaatst
Zaal : Zaal Erasmus


Discussianten :
ANTOON BOYEN
EERSTE VOORZITTER HOF VAN
BEROEP GENT
VOORZITTER COLLEGE VAN
HOVEN EN RECHTBANKEN

KOEN VAN AEKEN
HOOFDDOCENT
UNIVERSITEIT TILBURG

DIRK ALLAERTS
HOOFDCOMMISSARIS
KABINETSCHEF VAN DE
COMMISSARIS-GENERAAL
VAN DE FEDERALE POLITIE

13u00 – 14u00 : Lunch
14u00 – 15u45 : Rondetafels
Panel : Tussenkomst van de panelleden gevolgd door een discussie met de deelnemers


WP1 : Externe belanghebbenden
Een discussie over een mogelijk beleid rond de preventieve rechtshulpverlening.
De titel verwijst enerzijds naar initiatieven die doelbewust en systematisch worden opgezet om te
voorkomen dat sociaal-juridische problemen zich voordoen dan wel escaleren en anderzijds naar
een beleid dat een integrale toegang tot het recht wil realiseren.
Vragen hierbij zijn : wie is aan zet: de overheid, de advocatuur, andere dienstverleners? Wie tekent
een beleid uit? Is er sprake van samenwerking tussen de verschillende (rechts)hulpverlenende
instanties? Hoe moet die samenwerking eruit zien? Hoe organiseren we deze samenwerking? Wat
is hiervoor nodig?
Als basis voor de discussie kan voor Wallonië verwezen worden naar het « décret relatif à l’agrément
et au subventionnement des partenaires apportant de l’aide aux justiciables ». Voor Vlaanderen kan
het voorstel van decreet betreffende de opdrachten van de justitiehuizen en de juridische
eerstelijnsbijstand besproken worden en hoe dit voorstel zich verhoudt tot het concept van het
Geïntegreerd breed onthaal.
Sprekers :
o Didier Ketels, Directeur Droits Quotidiens/Helder Recht. Zijn organisatie traint sociaal
werkers als tussenpersonen om het recht dichter bij de burger te brengen en meer bepaald
aan kwetsbare groepen. Lid van Ashoka
o Vertegenwoordiger van de advocatuur (OVB/OBFG) (nog te bevestigen)
o Peter Raeymaeckers, als professor verbonden aan de masteropleiding sociaal werk van de
Universiteit Antwerpen en actief binnen OASES (Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting
en de Stad) en het Onderzoeksforum Sociaal Werk. Hij verricht onderzoek over armoede,
netwerken, netwerk governance en generalistisch sociaal werk
o Ludo Serrien, is verbonden aan het Steunpunt Mens en Samenleving en redactielid van
Sociaal.Net
o Koen Van Aeken, Hoofddocent Tilburg Law School Department for Public Law,
Jurisprudence and Legal History en docent Universiteit Antwerpen
Voorzitter : Bernard Hubeau, co-coördinator project JAM



WP2 : Korpschefs
Vóór, tijdens en na de hervormingen...
Ter gelegenheid van deze workshop hebben we ervoor gekozen om de actoren van de « mise en
mouvement » (term verwijzend naar de presentatie van de ochtendzitting) uit de gerechtelijke en
politiële sferen, de actoren in de eerste lijn, samen te brengen rond de hervormingsprojecten die
zijn uitgewerkt door de politieke wereld en hun respectievelijke hiërarchieën. Samen met het panel,
starten we een gedachtewisseling over de plaats en de rol van de Top Local Managers, waarvan
sommigen zelf opgenomen werden in deze hogere management echelons. Vier jaar na de start van

het Optimalisatieplan voor de Politiediensten en de inwerkingtreding van de «Turtelboom »
wetgeving zullen we met onze stakeholders de veranderingen bespreken in het management die
tot stand zijn gebracht door de hervormingen en hun dagelijkse realiteit. Ook het publiek neemt
deel aan het debat waarin thema’s worden behandeld die al even uiteenlopend zijn als de
werkingsmodi (vereenvoudiging versus bureaucratische reflexen), management-instrumenten,
partnerschapsrelaties, bestuursorganen (dubbele beperking voor sommige korpshoofden) of zelfs
de inscriptie in een hiërarchische lijn zullen worden behandeld. De rode draad doorheen deze
uitwisselingen is de vraag: « welke toekomst voor onze justitie en onze politie? ».
Speakers :
o Frédéric Dauphin, Hoofdcommissaris, korpschef van de politiezone Brussel-Noord
o Marc Dewart, Eerste Voorzitter Hof van beroep van Luik, lid van het College van hoven en
rechtbanken
o Eric Snoeck, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk directeur van de Federale gerechtelijke politie
van Luik
o Bart Willocx, Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen
Voorzitter : Frédéric Schoenaers, projectcoördinator JAM


WP3 : Actoren uit de administratie
Aan de hand van de belangrijkste resultaten die in de plenaire zitting aan bod kwamen, nodigt deze
workshop meerdere sprekers uit die uit verschillende domeinen komen om hun bedenkingen te
delen met betrekking tot de observaties en analyses. Zo willen we tot een vruchtbare
gedachtewisseling komen. De workshop richt zich dus op de vraag wat dergelijke veranderingen
doen met de werknemers die ze ondergaan, eraan deelnemen of uitvoeren, alsook de
onzekerheden en vragen die deze veranderingen met zich meebrengen en hun invloed op hun
professionaliteit (hun beroepsidentiteit, hun vaardigheden, hun know-how, hun ervaring en
specifieke kennis). De bestuurlijke logica reikt inderdaad veel verder dan de grote ideeën van
politieke hervormingen, maar omvatten vele aspecten van het dagelijks werk van de werknemers.
De gevolgen zowel op het dagelijks werk van het gerecht en van de politie voor deze actoren als op
het statuut en de sociale functie van gerecht en politie binnen de samenleving.
Speakers :
o Monique Beuken, Adviseur-Diensthoofd, FOD Justitie, Diensten van de Voorzitter,
Strategische directie, Strategische ondersteuning
o Pascal Chabot, Docent aan het Institut des hautes études des communications sociales
(IHECS – Brussel). Filosoof, auteur van onder meer Global burn-out (2013), L’âge des
transitions (2015) en onlangs Exister, résister. Ce qui dépend de nous (PUF).
o Marie-Sophie Devresse, Professor aan de School voor criminologie van de Université
catholique de Louvain en lid van de Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Déviance
et la Pénalité (CRID&P)
o Véronique Vandewalle, Consulent-Coördinator, coördinatiebureau SICAD-AIK van de
Federale politie van Brussel
Voorzitter: Marleen Easton, Professor en directeur van de onderzoeksgroep ‘Governing and Policing
Security’ (GaPS), Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent

PAUZE
16u00 – 17u30 : Slot
Zaal : Zaal Erasmus
Tussenkomst van de project co-coördinatoren JAM : Invalshoeken
 Bernard Hubeau, Universiteit Antwerpen
 Alexia Jonckheere, Christophe Mincke, Carrol Tange, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie
Tussenkomst van de Ministers of hun vertegenwoordiger (nog te bevestigen)
 Koen Geens, Minister van Justitie
 Jan Jambon, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid

17u30 : Netwerkdrink

PRAKTISCHE INLICHTINGEN


Locatie van het evenement :
Huis van de parlementsleden
Leuvenseweg 48
1000 Brussel
Toegangsplan : https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/welcome/plan_dacces.pdf



Publiek : veldwerkers, politiemedewerkers, magistraten, CALog en administratief personeel,
onderzoekers, academici, studenten, etc.



Accreditatie:
Magistratuur: Tenlasteneming door het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding
Politiemedewerkers: erkend als baremische vorming via het Centre d’Etude sur la Police en het
Centre for Policing and Security



Inschrijvingsmodaliteiten :
o Verplichte registratie voor 7 maart 2018 op de volgende adressen :
 Emilie.dupont@uliège.be
 Steven.gibens@uantwerpen.be
 Valentine.mahieu@just.fgov.be



o

Gratis evenement, maar beperkt aantal plaatsen voor de conferentie – Alleen de eerste 75
inschrijvingen zullen in aanmerking worden genomen

o

Beperkt aantal plaatsen voor de middagpanels – Gelieve bij uw inschrijving uw voorkeur voor
de 3 sessies in volgorde aan te geven

De conference proceedings zullen elektronisch aan deelnemers ter beschikking worden gesteld

Organisatiecomité
Dupont Émilie (ULiège) – Gibens Steven (UA) – Hubeau Bernard (UA) – Jonckheere Alexia (INCC) –
Mahieu Valentine (INCC) – Mincke Christophe (INCC) – Raats Sanne (UA) – Schoenaers
Frédéric (ULiège) – Tange Carrol (INCC)

