
1.
Meer leiderschap en lef tonen.
 
De OVB moet voor haar advocaten positiviteit, dynamiek, creativiteit
en professionaliteit uitstralen. We moeten met onze organisatie
minder de weg volgen, en meer de route uitstippelen. Meer lef en
leiderschap tonen.
 
 

2.
Afslanken van de vergadercultuur.
 
Een weinig efficiënte vergadercultuur doodt de productiviteit,
wendbaarheid en snelheid van een organisatie. Dat geldt trouwens
ook voor digitaal overleg. De OVB heeft hier veel progressiemarge. 
 
 
 3.
Kruisbestuiving met andere beroepsorganisaties. 
 
Werken we wel genoeg samen met andere beroepsverenigingen?
Leren we genoeg van andere organisaties? En waarom zijn er zo
weinig gezamenlijke initiatieven? En wat met de OBFG? Moeten we
de koers of communicatie niet beter en meer afstemmen?
Er is volgens mij een pak meer kruisbestuiving mogelijk. 
 

4. 
Betrek de rechtszoekende of klant in de organisatie.
 
Luisteren we als organisatie wel genoeg naar diegene die een
advocaat inschakelt of ermee samenwerkt? En sluit ons beleid daarop
aan? Ik stel een 'raad van advies' voor, die een klankbord vormt voor
ons beleid. Een externe blik van zij die de advocaat inschakelen.

5.
Taskforce 'Overmorgen'.
 
Neen, geen nieuw rapport meer. Wel een -eigen- taskforce
'Overmorgen' die een concreet actieplan uitwerkt voor de toekomst
van ons beroep. De taskforce bestaat uit 10 advocaten, waarvan
minstens de helft jonger is dan 35 jaar. 
De taskforce start met een grootschalig klantenonderzoek. 
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6.
Een communicatieplan en -strategie.
 
De communicatie van de OVB kan volgens mij een pak beter. Zowel
intern als extern. Ik bruis van de ideeën, maar deze nota moet
beperkt bli jven. Enkele voorbeelden: een frisse, aantrekkeli jke look en
huissti j l ,  een gezicht, een communicatieweb met de lokale balies
(wég met het dubbel werk), een andere taal en meer snelheid van
communiceren, een vernieuwde invull ing van advocaat.be als portaal,
het privaat luik herevalueren, meer beschikbaarheid van
bestuursdocumenten voor alle advocaten, ...

8.
Een digitaal leerplatform.
 
Een platform met webinars, online cursussen, ... is absoluut prioriteit
om te realiseren. Dat heeft de afgelopen crisis ons ook geleerd. Laat
ons ook avonturieren in ons opleidingsaanbod, zowel fysiek als
digitaal. 'Vlerick meets OVB'? Waarom niet.
 

7.
Zeg eens uw gedacht. 
 
We moeten veel meer polshoogte nemen bij onze advocaten. Dat
staat garant voor groei aan draagvlak en zorgt voor het connecteren
van leden met hun organisatie. Bestuurders moeten ook meer de
confrontatie durven aan te gaan met de leden. De 'OVB on the road',
al dan niet digitaal.

9.
Heerlijk helder.
 
Leve deontologie, maar laat ons toch eens kritisch kijken naar alle
regels en codex. Wat als we zouden proberen om het aantal pagina's
van onze codex te halveren? We maken er een boek van
mogelijkheden, in plaats van beperkingen van. 
Het principe van 'heerli jk heldere' teksten kan best doorsijpelen in alle
documenten van de OVB. 
 

10.
Het (cov)ideaal moment voor Diplad.
 
De coronacrisis veranderde de advocaat en justitie in sneltempo.
Eenvoudig technologische oplossingen bleken plots redder in nood.
We moeten de motor warm houden, zeker ook bij justitie.
Diplad kan hierbij een fundamentele rol spelen, en staat mogelijk op
een kantelpunt in haar bestaan. Diplad verdient meer l iefde van zowel
de advocaten als justitie. Laten we daar werk van maken.
 


