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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 
gedemonstreerd is.

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

Wilma Sprint 16 (Demo)

mailto:wilma@hetwaterschapshuis.nl


Wat is er deze sprint (16) gerealiseerd?

28 juli 2022 3

Item Waar draagt dit aan bij Userstorie (wat, waarom)

Referentiearchitectuur
(Grondslagen)

• Overzicht van samenhang (missie/visie etc.; waarom / 
waarvoor)

• Overzicht van samenwerkingspartners en andere 
relevante informatiebronnen die van belang kunnen zijn 
voor waterschappen. 

Vanuit de WILMA-architectuur wil ik de samenhang zien tussen 
de beleidskaders (wetten etc.) die de grondslag vormen voor de 
beleidsinstrumenten (zoals waterschapsverordening) binnen 
mijn waterschap en hoe deze bijdragen aan de doelstellingen die 
ik als waterschap moet realiseren om zo invulling te geven aan 
de missie en visie waar een waterschap voor staat.

Beschrijving van de 
(virtuele) infrastructuur

• Netwerk Vanuit de waterschappen wil ik een beschrijving van de 
infrastructuur hebben om de inrichting hiervan binnen mijn 
organisatie conform standaardisering vorm te geven en/of eisen 
te stellen aan derden voor de inrichting/ uitvoering van diensten 
m.b.t. de IT-infrastructuur, zodat beheersbaarheid, veiligheid en 
flexibiliteit gegarandeerd zijn.
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Wat is er deze sprint (16) gerealiseerd?
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Item Waar draagt dit aan bij Userstorie (wat, waarom)

Samenvoegen
informatielaag/applicatielaag
primaire functies

• Inzicht in primaire functies en processen en het 
inzichtelijk maken van de 
initiatieven/programma’s die een verdiepingsslag 
m.b.t. bepaalde processen verder hebben 
uitgewerkt.

Als programmamanager realiseer ik mij dat data gedreven 
werken steeds urgenter gaat worden. Daarom wil ik grip op de 
producten en diensten die ik lever, … 

Strategisch niveau: zodat de inrichting op tactisch niveau 
zodanig is dat ik optimaal kan adviseren en bijdragen aan de 
besluitvorming op de strategische doelen; 
Tactisch niveau: zodat ik inzicht in de voortgang van mijn 
processen heb en optimaal kan sturen op de kwaliteit van de 
output en deze aansluit bij de processen waaraan ik 
ondersteunend ben; 
Operationeel niveau: zodat de producten die ik lever aansluiten 
bij het gewenste kwaliteitsniveau.

Wilma Sprint 16 (Demo)



Tipje van de sluier voor sprint 17!!
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- Verder uitwerken:
- Content voor de thema’s (o.a. Omgevingswet); 
- Subfuncties Besturende functies;
- Best practices Gegevensmanagement (FAIR-principes);
- Overzicht wetgeving relevant voor de waterschappen;
- Producten en diensten;
- Bedrijfsproces voor de legger.

Volgende demo is op 25 Augustus!!

Wilma Sprint 16 (Demo)



28 juli 2022 6Wilma Sprint 16 (Demo)


