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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

mailto:wilma@hetwaterschapshuis.nl


Wat is er deze sprint (20) gerealiseerd?
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Item Waar draagt dit aan bij Userstorie (wat, waarom)

Stijlgids
(Risicomanagementmodel)

• Overzicht van risico’s en bedreigingen waar je binnen 
je organisatie rekening mee moet houden. 

Vanuit de WILMA-architectuur wil ik de enterprise architecten 
een overzicht kunnen bieden van de kaders/uitgangspunten die 
gehanteerd zijn m.b.t. de architectuurmodellen voor de WILMA, 
zodat een waterschap deze modellen als referentie kan 
toepassen binnen de eigen organisatie.

Landelijke en sectorale
services

• Overzicht van services waarom gekoppeld kan 
worden, zodat je gegevens bij de bron kunt ophalen.

• AP03: Gegevens hebben één authentieke bron en 
worden rechtstreeks ontleend aan of zijn direct 
herleidbaar naar deze bron.

Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een overzicht van de 
landelijke en sectorale services waarop een waterschap kan 
aansluiten, zodat een organisatie invulling kan geven aan het 
basisprincipe 03: één authentieke bron: Gegevens hebben één 
authentieke bron en worden rechtstreeks ontleend aan- of zijn 
direct herleidbaar naar deze bron.

Stappenplan BIV-
classificatie op basis van 
risico-analyse

• Inzicht in welke stappen genomen kunnen worden 
om risico’s in beeld te krijgen op basis van 
beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid.

• Verwijzing vanuit de datadomeinen.

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



Wat is er deze sprint (20) gerealiseerd?
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Item Waar draagt dit aan bij Userstorie (wat, waarom)

Grondslagenlaag
besturende functies

• Motivatie waarom/waarvoor ondersteunende 
functies

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.

Grondslagenlaag
ondersteunende functies

• Motivatie waarom/waarvoor besturende functies 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;



Tipje van de sluier voor sprint 21!!
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- Verder uitwerken:
- Bedrijfsproces voor de legger met een link naar de bezwaar- en 

beroepsprocedure
- View dataflowdiagram waterkeringenbeheer/waterzuivering vanuit 

de softwarecatalogus
- Besturende functies, update bedrijfsobjecten en een update van 

het bedrijfsfunctiemodel
- Uitwerking werkprocessen ondersteunende functies 

(inkoop/contractmanagement/personeelsmanagement, it-
management, informatiemanagement)

- Gegevensmanagementsessie: Datakwaliteit vanuit het 
datamanagementmodel.

Volgende demo is op 22 December!!
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