
Goed voor elkaar met Wim (website)

Frences Klappe

31 mei 2018

Presentator
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Mijzelf introduceren & Carla haar rol ;)



Inleiding

• Wat is WIM?

• Trots

• Wat delen de WIM gemeenten?

• Hoe ziet de samenwerking eruit?

• Voorwaarden eigen gemeente

• Als er geen WIM meer was…
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Roem vooruit, we hoeven ons vast niet meer te introduceren ;) maar daar gaan we toch maar even kort mee beginnen.



Wat is WIM?

• WIM

• Ontzorgen

• Samen organiseren

• Gebruik van open source techniek en open standaarden

• Leveranciersonafhankelijk

• Standaardisatie van website-techniek (‘kernwebsite’-denken)

• Vergroten van innovatiekracht, door kennisdeling en hergebruik

• Ook “alleen” af te nemen
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Uitleg afkorting, maar meer waar het voor staat: gemeenten worden ontzorgd



• 5 jaar Wim! 
• Focus techniek  Klant
• Samen én (eigen) snelheid
• Zelf bepalen toekomst
• Website Dimpact ook Wim!
• Plasterk
• Werking cms
• Delen binnen Wim…

Trots!



Wat delen wij?

• Kennis Drupal

• Kennis

• Teksten

• Doorontwikkeling (terug geven)

• Open Source

• Mensen

• Een gezamenlijke toekomst…



Hoe de samenwerking eruit ziet

• Werkgroepen:

- Strategie

- Beheer

• Ontwikkeltafel

• Subwerkgroepen

• Stemmen even zwaar

• Belangrijk=belangrijk

• Community (social intranet)



Voorwaarden eigen gemeente

• Contentbeheer is een vak!

• Professionele bemoeials

• Visie

• Mandaat



• Paniek ;)
• Samenwerking
• Alleen vs. samen leverancier
• < snelheid doorontwikkeling

Geen Wim meer?
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Koken is een vak, niet altijd duidelijk hoe het recept en eindproduct eruit ziet, je kunt niet alles alleen bedenken, samen kun je ingredienten bedenken, bereidingswijze schrijven en gerecht proberen, verbeteren. Etc. Er is nog nooit een kok geweest die geen gebruik heeft gemaakt van de kennis van een ander! 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXhLnxxJnbAhWEzaQKHWASD40QjRx6BAgBEAU&url=http://muppet.wikia.com/wiki/File:Swedish-chef.png&psig=AOvVaw37zTGOEScQYcQMTt7hkKK1&ust=1527085977904952


Nog vragen?

Bedankt voor jullie aandacht!
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