
Wilma Sprint 15 (Demo)

Samen kunnen we het waarmaken

30 juni 2022

1



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 worden teruggekoppeld via 
wilma@hetwaterschapshuis.nl
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Wat is er deze sprint (15) gerealiseerd?
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Item Waar draagt dit aan bij Userstorie (wat, waarom)

Informatieveiligheid 
(Grondslagen)

• Een handreiking voor bestuurders om richting te geven 
hoe binnen een organisatie om te gaan met 
informatieveiligheid

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

• Aan bewustwording en inzicht m.b.t. de motivatie 
(waarom/waarvoor) voor informatieveiligheid 

Ondersteunende 
functies (huisvesting& 
facilitair beheer, 
financiën, juridische 
ondersteuning)

• Ondersteunen in de uitvoering van de primaire taken 
die een waterschap moet uitvoeren.

• Maakt inzichtelijk hoe de samenhang is tussen 
verschillende processen en welke bedrijfsfuncties en 
processen geraakt worden bij incidenten en het 
doorvoeren van wijzigingen.  

Als adviseur bedrijfsvoering 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 strategische doelen;

Tactisch niveau: ….zodat ik inzicht heb in de voortgang van mijn 
processen, 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.
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Tipje van de sluier voor sprint 16!!
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- Verder uitwerken:
- Content voor de thema’s 
- Werkprocessen besturende functies
- Best practices architectuurvolwassenheid
- Best practices gegevensmanagement (FAIR-principes)
- Optimalisatie indelen van de WiILMA thesaurus 

Volgende demo is op 28 Juli!!
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