Jeffrey Vincent - Visiting academic researcher
University Ghent , Belgium
E-mail: jeffrey.vincent@police.belgium.eu
LinkedIn: http://www.linkedin.com/profile/view?id=118218442&trk=tab_pro
Skype: jeffrey.vincent.hogent

Adres
Henleykaai 84
9000 Ghent

Biografie
Jeffrey Vincent (°1988) studeerde af als Master in de Bestuurskunde en het Publiek Management. Hij beëindigde zijn studie met de scriptie informatiegestuurde
werkwijze bij de strategische besluitvorming inzake internationale politiesamenwerking: Een verkennende analyse van de huidige Belgische situatie inzake
intelligence led policing aan de hand van een casestudie omtrent de beeldvorming bij de directie Internationale Politiesamenwerking van de Belgische federale
politie (Promotor: Dormaels Arne). Van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 was hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep
Governing and Policing Security (GaPS) van de geassocieerde faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde van de Hogeschool Gent waar hij (in opdracht
van de FOD Binnenlandse Zaken) werkte rond een project over de rol van de burgemeesters tijdens het beheer van noodsituaties.
Sinds 1 november 2012 is hij werkzaam als adviseur bij de directie Internationale Politiesamenwerking van de Federale Politie (CGI) maar blijft hij als vrijwillig
wetenschappelijk medewerker verbonden aan GaPS.

Publicaties
Dit onderdeel bevat onze publicaties in de vorm van artikels, hoofdstukken in boeken, (co-) auteur/editor van boeken, artikels in proceedings van
wetenschappelijke congressen, book reviews, onderzoeksrapporten, papers en presentaties (Rangschikking volgens criteria wetenschappelijk curriculum).
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Onderzoeksactiviteiten
Dit onderdeel bevat een overzicht van onze actieve bijdragen en/of organisatie van (inter)nationale conferenties, lezingen op universiteiten en wetenschappelijke
instellingen (al dan niet op uitnodiging), gefinancierde onderzoeken en promotorschap van doctoraten en proefschriften.
Vincent, J., Dormaels, A., Easton, M. & Schoenaers, F. (8 oktober 2013). De rol van de bestuurlijke overheid tijdens het beheer van noodsituaties.
Presentatie op de studiedag centrum voor politiestudies: overheid en hulpdiensten op één (communicatie)lijn? Pivo, Asse
Vincent, J., Dormaels, A. & Easton, M. (8 februari 2013) De rol van de burgemeester tijdens het beheer van noodsituaties. Presentatie op het vierde
Criminologisch Forum, Vlaamse Vereniging voor Criminologie (VVC) Criminologisch onderzoek in Vlaanderen IV: “Van extremisme tot terrorisme?”: etiologie
en aanpak van extremisme in het post-Breivik tijdperk, Gent
Vincent, J., Dormaels, A. & Easton, M. (13 september 2012) Managing public order during crisis situations. Presentation at the European Society of
Criminology conference "Criminology in the 21st century. Bilbao, Spain
Vincent, J. (8 mei 2012). “Verslaggver workshop Organisatiebeheersing in kleine en middelgrote zone”. at CPS-studiedag: Organisatiebeheersing of beheerst
worden door de organisatie: een dilemma voor de politiemanager? Provinciehuis Hasselt

Dienstverleningen
Dit onderdeel bevat onze wetenschappelijke dienstverlening (studieverblijven, adviesverlening, editoriaat, (lees)commissies en werkgroepen) en maatschappelijke
dienstverlening (managementfuncties binnen universitaire setting, functies binnen vakdomein, inzet in facultaire en universitaire structuren en publieke
voordrachten).
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