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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

mailto:wilma@hetwaterschapshuis.nl


Wat is er deze sprint (12) gerealiseerd?
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Item Waar draagt dit aan bij Userstory (wat, waarom)

Informatieveiligheid Overzicht van maatregelen m.b.t. procesautomatisering Als WILMA wil ik de huidige community informatieveiligheid 
blijven continueren, zodat voor dit thema'de gezamenlijke 
relevante content verder kan worden uitgewerkt.

Processen
gegevensmanagement

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

Omgevingswet • Inzicht in waarvoor/waarom de Omgevingswet.
• De opbouw van de Omgevingswet volgt de 

beleidscyclus. Deze omvat de fasen van 
beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, uitvoering en 
terugkoppeling. 

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



Wat is er deze sprint (12) gerealiseerd?
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Item Waar draagt dit aan bij Userstory (wat, waarom)

Connectiviteits- en
integratiecomponent

Component voor het koppelen van bedrijfssystemen van de 
organisatie onderling en met die van ketenpartners en 
landelijke registraties, waarmee een beheersbare integratie 
van het applicatielandschap kan worden gerealiseerd 
gebaseerd op herbruikbare en uniforme standaarden.

Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een overzicht van 
referentiecomponenten kunnen aanbieden, zodat een 
waterschap inzicht krijgt in de relatie tussen 
referentiecomponenten/applicatiefuncties en applicaties (die 
zijn ondergebracht in de WSWC) en het proces dat deze functies 
ondersteunen.

Primaire processen Inzicht in primaire 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: zodat ik de producten die ik lever aansluiten bij 
het gewenste kwaliteitsniveau.

https://www.wilmaonline.nl/index.php/WILMA/id-1cf27ac2-5dfb-47d1a-2ff6-644e4aa3a79


Tipje van de sluier voor sprint 13!!
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- Verder uitwerken content voor de thema’s 
- Besturende functies
- Omgevingswet
- Informatieveiligheid

- Voorbereiden Webinar Wilma en ……
- Faciliteren trainingen
- Applicatiefuncties

Volgende demo is op 28 April!!
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