Min REUCHAMPS
Min Reuchamps is hoogleraar politieke
wetenschappen aan de Université
catholique de Louvain. Hij heeft zijn
diploma’s behaald aan de Université de
Liège en de Boston University. Zijn
cursussen en zijn onderzoek betreffen
het federalisme en het bestuur op
verschillende niveaus, de democratie in
haar verschillende facetten en de
participatieve en deliberatieve methodes. Hij heeft een tiental werken over
deze onderwerpen geschreven, en publiceert in verschillende
internationale wetenschappelijke tijdschriften. Onlangs heeft hij met Kris
Deschouwer een speciaal nummer gepubliceerd met als titel “The Future of
Belgian Federalism” (in Regional and Federal Studies, 2013), alsook het
boek Minority Nations in Multinational Federations; A Comparative Study of
Quebec and Wallonia (Routledge, 2015). Zijn volgende boek, met Jane
Suiter, heet “Constitutional deliberative democracy in Europe” (ECPR Press,
2016). Momenteel is hij voorzitter van de Association belge francophone de
science politique (ABSP).
Herwig REYNAERT
Herwig Reynaert is als gewoon hoogleraar
verbonden
aan
de
vakgroep
politieke
wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is
vakgebiedvoorzitter van het vakgebied lokale en
regionale politiek en voorzitter van het Centrum
voor Lokale Politiek. Sinds 2009 is hij decaan van
de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.
Hij publiceerde als auteur en/of coauteur tientallen
boeken, wetenschappelijke artikels en hoofdstukken in boeken. Zijn
publicaties hebben vooral de lokale politiek als onderwerp. Tevens is hij
organisator van zowel nationale als internationale congressen over
(vergelijkende) lokale politiek. Hij doceert de vakken lokale politiek, actuele
vraagstukken van de lokale politiek, interne Belgische politiek en Belgische
binnenlandse politiek.
Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke redactieraden.
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Vincent ENGEL
Hoogleraar hedendaagse literatuur aan de Université
catholique de Louvain (UCL) en Geschiedenis van
Ideeën en Literaire Vormen aan de IHECS. Hij heeft
talrijke essays, romans, kortverhalen en toneelstukken
geschreven. Hij is ook literair criticus en
kroniekschrijver en heeft hiervoor samengewerkt met
Le Soir, Victoire (weeksupplement van Le Soir) en Mint
op de radio. Sinds 2014 werkt hij samen met La
Première als kroniekschrijver in het team van de uitzending CQFD.
David VAN REYBROUCK
David Van Reybrouck (Brugge, 1971) studeerde
archeologie en filosofie aan de universiteit van Leuven
en Cambridge en behaalde een doctoraat in Leiden.
Vorsen en denken blijven zijn kernactiviteiten.
Onderzoek (via interviews, gesprekken of in archieven)
voedt zijn verhalen en speelt een vitale rol in de vorm die
zij aannemen. Met zijn boeken The Plague (2001) en
Congo (2010) vestigde hij een uitstekende reputatie als
literaire non-fictie schrijver. In 2011 lanceerde Van
Reybrouck de G1000, een burgertop en -organisatie die
nu fungeert als een platform voor democratische innovatie in België. In
hetzelfde jaar werd hij voorzitter van PEN Vlaanderen.
Koenraad DE CEUNINCK
Koenraad De Ceuninck (1981) is doctor in
de politieke wetenschappen. Hij werkt als
doctor-assistent aan het centrum voor
lokale politiek (CLP) van de vakgroep
Politieke
Wetenschappen
aan
de
Universiteit
Gent
(België).
Zijn
voornaamste onderzoeksdomeinen zijn
schaal en lokale politiek, gemeentelijke
fusies en hervormingen op lokaal niveau.
Zijn doctoraatsonderzoek was een studie
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naar de politieke besluitvorming tijdens de gemeentelijke fusies in België in
1976.
Daarnaast is hij ook voorzitter van de gemeenteraad van de Oost-Vlaamse
gemeente Maldegem (23.500 inwoners). Hij is ook lid van de raad van
bestuur van de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG). Beide
functies maken van hem een goede waarnemer van de dossiers die de
lokale besturen aanbelangen, dit zowel in België als in het buitenland.
Ludivine DAMAY
Ludivine Damay is doctor in de politieke en sociale
wetenschappen aan de Université Saint-Louis - Bruxelles.
Zij doet post-doctoraal onderzoek en doceert in SaintLouis de vakken “politieke sociologie”, “sociologie van
de mensenrechten” en “de politieke grondslagen van de
Europese integratie”. In januari 2010 heeft ze een thesis
verdedigd met betrekking tot « l’analyse de l’action
publique en matière de participation citoyenne à partir
de l’analyse du Budget participatif mis en place par la
ville de Mons. » Zij heeft ook een aantal
participatieprocedures bestudeerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
meer bepaald in verband met structuurschema’s. Sedert juni 2013 heeft ze
haar onderzoek gericht op de procedures voor participative governance op
het niveau van de Europese Unie.
Didier CALUWAERTS
Didier
Caluwaerts
doet
post-doctoraal
onderzoek voor het Fonds Wetenschappelijk
Onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn
doctoraatsthesis ging over de deliberatieve
democratie in verdeelde samenlevingen
(“Confrontation
and
Communication.
Experiments on Deliberative Democracy in
Divided Belgium”). Hij kreeg voor zijn werk in
2012 de Jean Blondel PhD Award van het
European Consortium for Political Research en
werd genomineerd voor de Jaarprijs van de Nederlandse en Vlaamse
verenigingen voor politieke wetenschappen. Ook ontving hij in 2010
de ECPR Dirk Berg-Schlosser award . Hij is mede-organisator van de
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burgertop G-1000. Zijn onderzoek spitst zich toe op de deliberatieve en
participatieve democratie.
Jérémy DODEIGNE
Jérémy Dodeigne is doctor in de politieke en sociale
wetenschappen aan de Université de Liège. Zijn thesis
ging over "Representing a Minority Group in
Multinational Federal Systems. A Comparative Study of
Catalonia, Scotland and Wallonia". Zijn interesse ligt
vooral bij het vergelijkend federalisme, de politieke
representatie, de rekrutering van de elites, de
kiessystemen,
de
consensusdemocratie,
de
deliberatieve en de participatieve democratie.
Pierre VERJANS
Pierre Verjans is politicoloog en hoogleraar aan
de Université de Liège en de Université du Graben,
in Noord-Kivu, in de Democratische Republiek
Congo. Hij is ook voorzitter van de
Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération
Internationale en was van 2009 tot 2013
plaatsvervangend lid van de Conseil de Déontologie journalistique.
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