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

Referentiearchitectuur
(Wet- en regelgeving)

• Overzicht van relevante wetgeving voor de 
waterschappen.

• Overzicht van wetswijzigingen en wat de impact van 
deze wijzigingen voor een waterschap betekent.

Als WILMA wil ik weten welke impact nieuwe wet- en 
regelgeving op het gebied van de digitaliseringsopgave van de 
waterschappen heeft op de procesinrichting, wordt deze 
getoetst aan de referentiearchitectuur en helpen we de 
waterschappen de impact op hun eigen processen verder te 
verwerken. 

Producten en diensten • Overzicht van producten en diensten die de 
waterschappen leveren aan burgers en bedrijven.

• Koppeling met het project Single Digital Gateway vanuit 
het programma Digitale Dienstverlening binnen het 
Waterschapshuis.

Vanuit WILMA wil ik een overzicht van de producten en diensten 
die waterschappen leveren aan burgers en bedrijven, die 
aansluit op de productenlijst met uniforme naamgeving voor de 
producten en diensten die de Nederlandse overheid biedt aan 
burgers en bedrijven, zodat deze producten eenvoudig vindbaar 
zijn en hergebruikt kunnen worden.
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Wat is er deze sprint (17) gerealiseerd?
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Item Waar draagt dit aan bij Userstorie (wat, waarom)

Bedrijfsfuncties en 
werkprocessen besturende 
functies

• Overzicht van bedrijfsonderdelen en 
werkprocessen op strategisch niveau die geplot 
kunnen worden op de Enterprise architectuur 
binnen de eigen organisatie

Als manager wil ik over de juiste besturende informatie 
beschikken zodat ik optimaal geïnformeerd ben om sturing te 
geven aan de organisatie, de gestelde doelen kan realiseren en 
hierover op een juiste manier kan verantwoorden.
Als architect/adviseur wil ik hierover zo goed mogelijk adviseren.

Kennismodel • Afspraken over algemene modelleerrichtijnen
binnen WILMA Online

Als WILMA wil ik dat WILMA Online continu in de lucht is en 
continu wordt geüpdatet met de laatst ontwikkelde content, 
zodat deze door de waterschappen kan worden toegepast

Best practices • Uitwerking best practice FAIR- principes HHSK Als WILMA wil ik samen met de waterschappen vijf webinars
organiseren om in te zoomen op de samenwerkingsthema's

Bedrijfsfuncties en 
werkprocessen 
ondersteunende functies

• Overzicht van bedrijfsonderdelen en 
werkprocessen op operationeel niveau die geplot 
kunnen worden op de Enterprise architectuur 
binnen de eigen organisatie

Als (financieel) adviseur bedrijfsvoering wil ik grip op de 
producten en diensten die ik lever…
• Strategisch niveau: zodat de inrichting op kwaliteit van 

output op mijn 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: zodat ik de producten die ik lever aansluiten 
bij het gewenste kwaliteitsniveau.Wilma Sprint 17 (Demo)



Tipje van de sluier voor sprint 18!!
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- Verder uitwerken:
- Bedrijfsproces voor de legger
- Eerste uitwerking van wetgeving 
- Applicatiefuncties waterkering
- Vervolg uitwerking werkprocessen ondersteunende functies

Volgende demo is op 29 September!!
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