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Onderwerpen

• Welk kennismodel gebruiken we als basis en welke elementen uit 
het kennismodel gaan we (als eerste) vullen

• Wat gebruiken we als basis om dit kennismodel te gaan vullen

• Hoe gaan we dit initiële model vervolgens ‘verbeteren’ tot een 
eerste publicabele versie van de 'nieuwe' WILMA

• Hoe regelen we beheer en doorontwikkeling (governance)

• en (als de tijd het toelaat) hoe kunnen we er voor zorgen dat de 
WILMA ook gebruikt gaat worden ( governance en communicatie)



Kennismodel WILMA

Huidige model:

• niet echt goed 
bijgewerkt en 
incompleet

• Geen 
archimate



Kennismodel WILMA

Terwijl we:

• Zoveel mogelijk 
willen aansluiten/ 
her-gebruiken van 
GEMMA

• En willen 
aansluiten op de 
Softwarecatalogus



Voorstel

• GEMMA model als basis
• In ieder geval de voor de 

SWC benodigde 
componenten:
– Referentiecomponent, 
– Applicatiefunctie, 
– Buitengemeentelijke

component,
– Buitengemeentelijke service, 
– Standaard en 
– Standaardversie 

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Toelichting_op_kennismodel


Welke componenten

Definitie NU in WILMA Initieel Verbeter-actie

Principes Principes zijn algemene regels en 
richtlijnen, en zijn bedoeld voor: 
langdurig gebruik en worden zelden 
aangepast,
de ondersteuning van het informeren en 
bereiken van de missie van een 
organisatie.

Principes en/of
Richtinggevend
e uitspraken

Principes In CDL stukken expliciet de 
link leggen met NORA 
Principes. Tevens 
onderscheid maken tussen 
moet, hoort, loont 
(https://www.gemmaonline
.nl/index.php/Relatie_met_
NORA-katern_strategie)

Principes zijn 
richtinggevend

CDL zijn een goede 
bron.(digikompas)  Met 
werkgroep basisprincipes 
vaststellen en voor de 
komende jaren relevante 
‘afgeleide 
principes’benoemen. 

Bedrijfs-
service

Een bedrijfsservice is een dienst die 
voorziet in de behoefte van een klant 
binnen of buiten de organisatie

? Gemma?

Bedrijfs- Een bedrijfsfunctie is een bedrijfsfuncties GEMMA+? Huidige WILMA als basis,  

https://www.wilmaonline.nl/index.php/Principes
https://www.wilmaonline.nl/index.php/Richtinggevende_uitspraken
https://www.wilmaonline.nl/index.php/Principes
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Relatie_met_NORA-katern_strategie
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Categorie:BusinessServices


Welke componenten

Definitie NU in WILMA Initieel Verbeter-actie

Bedrijfsobject Een bedrijfsobject is een passief 
element dat vanuit bedrijfsperspectief 
relevantie heeft

bedrijfsobject ?

Applicatie-
functie

Een samenhangende groep interne 
gedragingen van een 
applicatiecomponent. Via 
applicatiefuncties realiseert een 
applicatiecomponent 
applicatieservices. Een voorbeeld van 
een applicatiefunctie is de Raadplegen 
zaakdocumenten functie

Informatiefucnties
?

? Richard heeft een 
lijst.
Aanvullen, 
koppelen aan ref. 
componenten.

Algemeen: 
naamgevingsconv
enties  (gemma) 
en rationale en  
bron voor keuzes 
opnemen

Referentie-
componenten

Definitie: een referentiecomponent is 
een type applicatiecomponent

Referentiecompon
enten?

HenA+GEMMA Overnemen  en 
vervolgens 
aanvullen

standaarden en 
standaardversie
s 

Een standaard is een afspraak tussen 
organisaties of afdelingen om in 
specifieke situaties gebruik te maken 
van een bepaald voorgedefinieerd

Bestaat niet GEMMA Overnemen/en 
leggen langs pas 
toe of leg uit.

https://www.wilmaonline.nl/index.php/Bedrijfsobjectmodel
https://www.wilmaonline.nl/index.php/Categorie:Informatiefuncties
https://www.wilmaonline.nl/index.php/Refrentiecomponenten
file:///C:/Users/r.vangeene/Waterplein - Het Waterschapshuis/P576 - Wilma - Documenten/Producten/Actualisatie en Kennismodel/input HenA/Referentiecomponenten HenA.pdf


Voor nu

• Eerste versie van ‘WILMA 2.0’ uitwerken onder 
redactie van dit groepje

• I.c.m. nieuwe website
• Review door COPWA.
• Laten vaststellen door UO? (feestmoment, wat is 

DOD?)
• Daarna:

– Wijzigingen beheer
– Architectuur Board/ AWAC





Governance

WAT Accountable Responsible Consulted

Algemene informatie en opzet  WILMA 

online

UO HWH functioneel 

beheerder

waterschappen

De referentiearchitectuur en 

kennismodel

UO HWH WILMA  architect Redactie van 

waterschappers

De thema’s (omgevingswet etc.) UO Trekker van thema werkgroep 

Instrumenten (PSA, 

Volwassenheidstoets,…)

UO HWH architect Redactie van 

waterschappers

Domeinarchitecturen 

(Afvalwaterketen)

UO's diverse programma's Architect per programma HWH WILMA architect

Best practices waterschappen Betreffende waterschap Betreffende waterschap

Invulling van SWC Waterschap Waterschap Waterschap

Toepassen WILMA Bij de 

waterschappen

Betreffende waterschap Betreffende waterschap HWH WILMA architect

Toepassen WILMA In HWH 

projecten/business cases

HWH Technisch managers  en 

project architecten HWH

HWH WILMA architect



Vervolg



Restylen – look and feel

• Demo:
– Algemene pagina: http://test.wikixl.nl/wilma-

html/html/style.html
– Blokken-lijst: http://test.wikixl.nl/wilma-html/html/
– Klikmodel-lijst: http://test.wikixl.nl/wilma-

html/html/second.html
– (archimate-view): http://test.wikixl.nl/wilma-html/html/scam-

view.html.

• Reacties (uiterlijk 13/2)?
• Vervolg

http://test.wikixl.nl/wilma-html/html/style.html
http://test.wikixl.nl/wilma-html/html/
http://test.wikixl.nl/wilma-html/html/second.html
http://test.wikixl.nl/wilma-html/html/scam-view.html


Welke componenten

NU in WILMA Initieel Verbeter-actie



Update bedrijfsprocessen en 
Functies

– Bestaande WILMA

• Klopt het plaatje nog?

• Voldoende detailnivo?

– WIA

• Integreren met bestaande bedrijfsfunctieplaat

– Uitwerking van een waterschap als startpunt?

– GEMMA?

https://www.wilmaonline.nl/index.php/Bedrijfsfunctiemodel
https://www.wilmaonline.nl/index.php/Procesarchitectuur

