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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
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Wat is er deze sprint (18) gerealiseerd?
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Item Waar draagt dit aan bij Userstorie (wat, waarom)

Update van Persona’s
(en de verwijzing WILMA 
producten)

• Overzicht van persona’s binnen de waterschappen, de 
informatie waar deze persona’s naar op zoek zijn en 
welke revelante informatie deze persona’s kunnen 
vinden op de WILMA.

Vanuit WILMA wil ik een overzicht van persona’s die verder 
uitgewerkt zijn en die ter referentie kunnen worden 
aangeboden, zodat waterschappers meer te weten kunnen 
komen over de persona, userstories en producten en de 
klantreis.

WILMA thesaurus • Overzicht van begrippen voor:
• Architectuur
• Bedrijfskunde
• Bestuurlijk
• Informatieveiligheid

Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een overzicht van de 
begrippen en definities die worden gebruikt binnen de WILMA, 
zodat waterschappen een eenduidig beeld hebben van de 
duiding van een begrip.
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Wat is er deze sprint (18) gerealiseerd?
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Item Waar draagt dit aan bij Userstorie (wat, waarom)

Datadomeinen Mogelijkheid tot classificeren van data Als WILMA wil ik de huidige community gegevensmanagement 
blijven continueren, zodat voor dit thema de gezamenlijke 
relevante content verder kan worden uitgewerkt.

Samenhang WILMA Inzicht in de samenhang van verschillende WILMA 
onderdelen.
• de WILMA Wiki (deze website)
• de WILMA thesaurus
• de WILMA Software Catalogus

Als WILMA wil ik inzicht bieden in de samenhang tussen de 
WILMA Wiki, de WILMA thesaurus en de WILMA Software 
Catalogus zodat waterschappen hier optimaal gebruik van 
kunnen maken.

Userstories en producten Geeft inzicht in de producten die voor WILMA 
zijn/worden ontwikkeld

Als WILMA wil ik producten ontwikkelen op het gebied van 
referentiearchitectuur en samenwerkingsthema’s en deze 
publiceren via WILMA Online, zodat waterschappen deze 
kunnen gebruiken binnen hun eigen enterprise architectuur.

Netwerk De netwerklaag in de architectuur beschrijft de 
structuur van en interactie tussen platformdiensten 
en de logische en fysieke componenten die ze 
leveren

Als WILMA wil ik een …
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Tipje van de sluier voor sprint 19!!
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- O.a.:
- Applicatiefuncties waterkeringbeheer
- Overzicht producten/diensten besturende functies en primaire 

functies
- Overzicht van landelijke en sectorale services
- Vervolg uitwerking werkprocessen ondersteunende functies

Volgende demo is op 27 Oktober!!
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