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Jupiter - Doel

Het project dat het digitale transformatieplan van Justitie mee vormgeeft

JUstice Professional IT EnviRonment

• Basis voor een continue en systematische digitalisering van de FOD Justitie

• Creatie van een digitaal milieu met als doel efficiënt (samen)werken, dankzij 

betere PC’s met moderne applicaties

• Mogelijkheid om onze digitale PC omgeving te beheren op een veilige manier



Technisch

• IT Materiaal was verouderd

• Nood aan update Microsoft applicaties (Office-pakket)

Functioneel

• Nieuwe veilige mogelijkheden tot interne en externe 
samenwerking

• Betere mobiliteit

• Mogelijkheden tot integratie van nieuwe technologieën

Jupiter - Motivatie



Jupiter - Organisatie

Veranderingsmanagement Technisch management

Change Commu-
nicatie M365 HardwareOpleiding

- Interne en externe medewerkers
- Samenwerking met en ondersteuning vanuit elk 

department
- Op basis van bestaand theoretisch model

- Interne en externe medewerkers
- Samenwerking met en ondersteuning vanuit elk 

ICT team
- Op basis van ‘best practices’ en ervaring andere

diensten



Jupiter - zichtbare verandering

🚀

https://oase.findwatchdo.com/



Jupiter – Wat hebben we bereikt?

• +30.000 e-mail accounts naar de cloud
• Microsoft Teams voor +25.000 gebruikers
• Afgestapt van roaming profiles (voor +28K gebruikers)
• Win20h02 uitgerold
• Onedrive uitgewerkt en terrabytes (+50 TB) aan data gemoved

• Office365 uitgerold naar +15.000 gebruikers
• Verschillende tools gebouwd om bovenstaand mogelijk te maken
• Sharepoint beschikbaar gesteld

• Een veilig platform voor mobile devices gebouwd en 
uitgerold (MFA/MAM, +4.000 actieve gebruikers, 
beschikbaar voor iedereen)

• Skype weggewerkt (+8.000 gebruikers naar Teams gebracht)
• Bijna alle Webex-licenties afgebouwd (enkel nog meeting rooms en tolken)

• Nieuwe hardware voorzien: +16.000 laptops, 9.000
schermen +3.000 desktops



Jupiter – Wat hebben we bereikt?

• Een governance gebouwd voor dit programma
• Een governance gebouwd voor de verschillende MS tools
• Tienduizenden communicaties uitgestuurd
• Een info-site gebouwd
• Honderden mensen getraind
• Een change traject doorlopen met tientallen lokale bezoeken en 

contacten met leidinggevenden en eindgebruikers
• Mensen laten bowlen voor hun inzet bij het activeren van Teams
• Mensen laten lunchen met onze minister als bedankje voor hun 

gebruik van OneDrive
• Samengewerkt binnen IT!
• Samengewerkt opgezet over alle

departementen heen!
• Ambassadeurs gezocht en gevonden
• Het concept ‘communities’ opgestart
• Een on-offboarding systeem gebouwd



Jupiter - Een actieve omgeving

PER DAG:
• 670 MEETINGS

• 50.000 CHATS
• 900 (VIDEO)CALLS
• 1.500 TEAMS-SITES PER DAG:

• 400.000
ONTVANGEN MAILS

• 95.000
VERSTUURDE MAILS

• 40.000.000 
BESTANDEN

• 38.000 BESTANDEN
GERAADPLEEGD/DAG



Jupiter - Wat komt er nog aan?

• Altijd dichtbij - OneDrive4Business en
persoonlijke data

• Sharepoint - Wat wil ik niet kwijt in Teams

• Mobiliteit - AAA Anytime, Anywhere, Anydevice

• Digitale veerkracht - veiligheid operationeel

• Individuele worklabs - kort, hands-on

• Digitale coaching - Teams als team



• Jupiter
https://jupiter.intra.just.fgov.be/

• Oase
https://oase.findwatchdo.com/

• JustTalk
https://justtalk.intra.just.fgov.be/

Interessante Links

https://jupiter.intra.just.fgov.be/
https://oase.findwatchdo.com/
https://justtalk.intra.just.fgov.be/




Slide masters



• Tekst

Communicatie werkgroep



Communicatie werkgroep

• Tekst


