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Doelstelling
De MIM-community heeft tot doel om kennis over MIM te delen en
best-practices voor de toepassing van MIM op te stellen

Wat is MIM?

Voorgestelde activiteiten voor de community
Delen van kennis:
• Delen van vragen en opmerkingen
over de MIM-standaard
• Delen van ervaringen uit eigen
organisatie in presentatievorm
• Veelvoorkomende vragen
beantwoorden en delen in een FAQ
vorm
• Gezamenlijk uitwerken en
verdiepen van voorbeeldcases om
zicht te krijgen op discussiepunten
en oplossingsrichtingen

Best-practices:
• Bestaande handreikingen van
organisaties delen en beschikbaar
stellen
• Gezamenlijk opstellen van
handreikingen (bijvoorbeeld
standaard modellering van adres)
en beschikbaar stellen
• Uitwerken van vragen in
werkgroepen en omzetten naar
handreikingen
• Opstellen van voorstellen voor het
aanpassen van de MIM standaard

Vragen aan de community
• Wat is je naam?
• In welke mate gebruik je MIM?
• Voor welke soorten modellen gebruik je
MIM als basis?
• Ben je vooral geïnteresseerd in de UML of
Linked Data variant van MIM?
• Wat is de primaire drijfveer om met MIM
of informatiemodelleren aan de slag te
gaan?
• Welke vragen heb je over de interpretatie
of toepassing van MIM?

• Op welke onderwerpen zouden er
handreikingen voor MIM beschikbaar
moeten zijn?
• Wat zou jij graag verbeterd zien in MIM?
• Welke activiteiten lijken jou het meest
waardevol voor de community?
• Wat is voor jou de beste frequentie voor
algemene bijeenkomsten?
• Op welke onderwerpen zou er een
werkgroep moeten starten?
• Zou je in werkgroepen willen
participeren?
• Zou je zelf een handreiking document
willen schrijven?

Hoe verder?
• Wij identificeren de belangrijkste vragen en onderwerpen om te
bespreken in vervolgsessies en maken een initiële planning
• Wij proberen werkgroepen te formeren en de leden met elkaar in
contact te brengen (met impliciete aanname dat emailadressen
gedeeld kunnen worden)
• We sturen een Doodle met datumvoorstellen voor de eerstvolgende
bijeenkomst
• Webinar “informatiemodelleren met MIM” op 5 oktober
https://www.archixl.nl/archixl/organisatie/webinar-informatiemodelleren-met-mim

