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Doel van deze Demo?
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- Waaraan is deze sprint door het team WILMA samen 
met de waterschappen 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 (10) gerealiseerd?
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Item Waar draagt dit aan bij Userstorie (wat, waarom)

Roadmap Wilma 2022 Wordt gebruikt om aan te geven waar de WILMA samen met 
de waterschappen het komende jaar aan gaat werken Als gebruiker wil ik gebruik kunnen maken van 

architectuuritems die ter referentie voor de WILMA zijn 
uitwerkt en deze eenvoudig kunnen vinden op WILMA Online., 
zodat ik deze kan toepassen 

Userstories en 
producten

Geeft een overzicht van de producten waaraan gewerkt 
wordt en waarom deze worden uitgewerkt

Basistraining WILMA Bewustwording van het belang van enterprise architectuur Als WILMA wil ik een keer per kwartaal een basistraining 
architectuur faciliteren, zodat wij nieuwe waterschappers 
kennis laten maken met enterprise architectuur en de WILMA

Verdiepingstrainingen
WILMA

Hand outs hoe enterprise architectuur toe te passen 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

WILMA Webinars Bewustwording; hoe kan de WILMA mij helpen? Als WILMA wil ik samen met de waterschappen 5 webinars
organiseren om in te zoomen op de samenwerkingsthema's



Wat is er deze sprint (10) gerealiseerd?
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Item Waar draagt dit aan bij Userstory (wat, waarom)

Gegevensmanagement
(Gegevensleveringsovereen-
komst)

Welke afspraken maak ik als waterschap met mijn afnemers m.b.t. het 
uitwisselen van gegevens en hoe leg ik deze afspraken vast (Wat zet ik 
hierover in een gegevensleveringsovereenkomst)

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

Informatieveiligheid 
(onderdeel Directie)

Bewustwording/handvatten m.b.t.: Welke onderwerpen moeten ten 
minste uitgewerkt worden in het informatiebeveiligingsbeleid

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

Informatieveiligheid
(Onderdeel Proces 
automatisering)

Geef inzicht in de maatregelen die ik moet treffen om 
Procesautomatisering conform CSIR in te regelen



Tipje van de sluier voor sprint 11!!
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- Verder uitwerken content voor de thema’s 
- Gegevensmanagement
- Omgevingswet
- Informatieveiligheid

- Voorbereiden Webinar WILMA en de Softwarecatalogus
- Faciliteren trainingen:

- Basis
- Verdiepingstraining

- Ondersteunende functies (werkprocessen juridische ondersteuning en 
financiën)

- Primaire functies (indeling generiek en specifiek overzicht)
- Besturende functies (userstory bepalen + vervolgacties) 
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