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• Governance en management zijn vereist voor een succesvolle ICT-organisatie, maar omvatten
verschillende objectieven, activiteiten en organisatorische structuren

Governance vs. management

Het management is verantwoordelijk voor de planning, de
uitvoering en de evaluatie van de activiteiten die nodig
zijn om de doelstellingen van de onderneming te
verwezenlijken.
Source: COBIT 2019

In het governanceniveau wordt de ontwikkeling van de
organisatie in kaart gebracht en worden de
organisatiedoelstellingen bepaald door de stakeholders
Source: COBIT 2019

Governance Management

Voorbeeld

Voorbeeld



Uitdagingen voor justitie 
op het vlak van beheer van 
de digitale transfomatie

• 30% minder budget en 
personeel op 10 jaar

• Stafdienst ICT in bijna 
permanente staat van ‘brandjes 
blussen’

• Stafdienst ICT moest eerst 
reorganiseren en zich versterken.

• Niet klaar om leiding te nemen 
van ambitieus digitaliseringsplan

• Opgericht met focus op de inning 
van verkeersboeten

• Steeds meer actief als een IT-
leverancier en -organisatie van 
justitie

• Sterk groeiende organisatie met 
reeds zeer veel projecten

• Geen duidelijk institutioneel kader
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• Complexiteit van justitie en het 
bijzondere statuut van de 
rechterlijke orde vormen een 
bijkomende uitdaging op het vlak 
van governance

• GEBECOM vereist beslissing bij 
unanimiteit en niet geschikt voor 
urgente beslissingen

Stafdienst ICT DirCom & GEBECOM Crossborder



Scope
van de digitale
transformatie in 
het RRF-plan

Just-on-Web PortaalLaptops & Office 365

Virtual Hearing
Video Conferencing

Networking &
Security

Integrations (API Mgmt, 
JustSend, JustSign, …)

Digital File (eDeposit 2.0, 
Inventaris 2.0, …)

JustNew
Case Mgmt System

Identity & Access Management Cloud Strategy &
Adoption
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Hoe beheren we een 
dermate ambiteus
geheel van 
programma’s ?



Oprichting Digital 
Transformation 
Office (DTO)

“Het Digital Transformation Office (DTO) 
ondersteunt en coördineert de digitalisering van 
Justitie. Hierbij besteedt het DTO de vereiste
aandacht aan informatieveiligheid, 
veranderingsbeheer en de afstemming met de 
betrokken hoofdentiteiten binnen Justitie en de 
integratie van hun strategische doelstellingen.

Tevens zal het DTO advies verlenen over hoe 
nieuwe technologieën en bestaande oplossingen
ingezet kunnen worden, en fungeert het als
advies -en kenniscentrum naar de DTP-stuurgroep
en programma/projectboards.”

Ministerieel besluit van 16 december 2021 houdende 
maatregelen van interne organisatie met het oog op de 
coördinatie, stroomlijning en versnelling van de digitalisering 
van Justitie 

Enterprise ArchitectureChange Management & 
Communication

Program & Project 
Management
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Enterprise Architecture

• Aspectgroepen (Hoe) - methodologie

• Werkstromen (Wat & Wanneer) - projecten
Program & Project 
Management
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Programma-board

DTP-SteerCo

Minister van Justitie

DTO-Business

DTO-Directeur

Werkstromen Aspectgroepen

Organisatiestructuur

• DTO = Tijdelijke Organisatie 
(eindigt in 2025)

• Specifiek doel = realisatie DTP 



Organisatiestructuur
van het DTO-DTP

• Bart Versmissen als
directeur

• DTO-business met 8 
magistraten, griffiers en 
parketsecretarissen en 
hooggeplaatste IT’ers als 
digitale cockpit van de 
transformatie
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• Strategische beslissingen 
inzake DTP

• Opvolging van DTO en 
stuurgroepen van de 
werkstromen

• Executief niveau (voorzitter 
FOD, voorzitter Colleges, Hof 
van Cassatie)

DTO Stuurgroep DTP



dfd

Enterprise Architecture Program & Project 
Management
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Samenwerking DTO / SDICT / Crossborder

Kwaliteitsborging
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management

Project management & 
operations

Enterprise Architecture

Change management & 
communicatie

Data governance
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Basis leggen voor een moderne
ICT-governance.
Aanstelling externe experten om 
een moderne IT-governance te
implementeren.

• Gebaseerd op COBIT-principes
• Business krijgt centrale rol in 

bepalen IT-projecten en worden
hier nauw bij betrokken

• Aangepast aan specifieke context 
Justitie en Rechterlijke Orde

Service Desk 2.0

• Alle IT-problemen krijgen centraal
meldpunt (ook applicaties)

• Zeer gestructureerde opvolging via 
een modern platform gebaseerd op 
de bestaande industriestandaarden

Redesign SDICT – JustIT4All

• Nieuwe organisatie (niet langer
gebaseerd op Applications, 
Helpdesk, Infrastructuur)

• Focus op PMO en Architectuur
• Nieuwe sourcing-strategie met zeer

nauwgezette opvolging door 
service managers

FOD JUSTITIE DIGITALE STRATEGIE


