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Doel van deze Demo?
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- Waar is deze sprint door het team WILMA samen met 
de waterschappen aan gewerkt? 

- Feedback vanuit de belanghebbenden n.a.v. hetgeen 
is gedemonstreerd

- Inhoudelijke feedback kan teruggekoppeld worden via 
wilma@hetwaterschapshuis.nl

mailto:wilma@hetwaterschapshuis.nl


Wat is er deze sprint (14) gerealiseerd?
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Item Waar draagt dit aan bij Userstory (wat, waarom)

Informatieveiligheid Vanuit de bedrijfsfuncties worden de hoofdstukken
uit de BIO aangegeven die hierop betrekking hebben

Als WILMA wil ik de huidige community 
informatieveiligheid blijven continueren, zodat voor dit 
thema de gezamenlijke relevante content verder kan 
worden uitgewerkt

Gegevensmanagement - Data Kwaliteitsplan Bewustwording m.b.t. kwaliteit van data Als WILMA wil ik de huidige community 
gegevensmanagement blijven continueren, zodat voor 
dit thema de gezamenlijke relevante content verder kan 
worden uitgewerkt

Implementatie WILMA binnen programma 
Datastromen

Delen best practices Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een eenduidige 
weergave van de bedrijfsfuncties die als referentie 
gebruikt kunnen worden binnen een waterschap en 
helpen bij het inzichtelijk maken van 
informatievraagstukken van diverse ontwerpen en 
daarnaast als input kunnen dienen voor de uitwerking 
van een best practice

Omgevingswet Vanuit de bedrijfsprocessen uit de Omgevingswet 
worden verschillende producten en diensten 
geleverd, aan verschillende klantgroepen. Daarvoor 
is een visualisatie gemaakt van:

• welke producten en diensten gerealiseerd 
worden

• welke rollen betrokken zijn bij de realisatie
• welke klantgroepen deze producten en 

diensten af kunnen nemen
Verder is het processenmodel geupdatet

Als WILMA wil ik de huidige community Omgevingswet 
blijven continueren, zodat voor dit thema de 
gezamenlijke relevante content verder kan worden 
uitgewerkt



Wat is er deze sprint (14) gerealiseerd?
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Item Waar draagt dit aan bij Userstory (wat, waarom)

Trainingen 
architectuurvolwassenheid

Architectuurvolwassenheid
• Als WILMA wil ik minimaal 8 keer een training faciliteren 

over een onderwerp (samenwerkingsthema) dat is 
uitgewerkt binnen de WILMA, zodat waterschappers in 
staat zijn om de best practices vanuit de WILMA toe te 
passen binnen hun eigen waterschap

• Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een overzicht van de 
stappen die een waterschap kan zetten in de richting naar 
volwassenheid van de enterprise architectuur, zodat een 
waterschap n.a.v. de volwassenheidsscan hier navolging aan 
kan geven

Best practices Opschoning verouderde modellen • Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een eenduidige 
weergave van de bedrijfsfuncties die als referentie gebruikt 
kunnen worden binnen een waterschap en helpen bij het 
inzichtelijk maken van informatievraagstukken van diverse 
ontwerpen en daarnaast als input kunnen dienen voor de 
uitwerking van een best practice.



Tipje van de sluier voor sprint 15!!
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- Verder uitwerken content voor de thema’s 
- Werkprocessen ondersteunende functies
- Omgevingswet
- Informatieveiligheid
- Primaire functies

- Applicatiefuncties

Volgende demo is op 30 Juni!!
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