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Handreiking uitvoering ENSIA verantwoording 2018
De nieuwe Handreiking uitvoering ENSIA verantwoording 2018 staat online. In
dit document wordt ingegaan op de uitvoering en organisatie van de
horizontale en verticale verantwoording met ENSIA over het
verantwoordingsjaar 2018. Het document geeft inzicht in de onderliggende
structuur van de tooling (www.ensia.nl), de diverse vragenlijsten en de wijze
van verantwoording naar de raad en de verschillende toezichthouders. Ook
worden aandachtspunten en tips gegeven over hoe de verantwoording in
samenhang met de interne en externe gemeentelijk betrokkenen
georganiseerd kan worden. U vindt de handreiking op de website.

Aanvragen TPM DigiD-leveranciers
Denkt u eraan opdracht te geven voor het aanleveren van een TPM (Third
Party Mededeling) van uw DigiD-leverancier voor uitbestede SAAS-, hosting-,

applicatiegebruik van DigiD? U heeft de TPM's nodig voor de beantwoording
van de DigiD-vragen in ENSIA. De inleverdatum van de antwoorden is 31
december.
Om voldoende tijd te hebben de aangeleverde TPM's te beoordelen en de
overige vragen vanuit uw eigen gemeente te beantwoorden, is de aanlevering
van de TPM rond half oktober gewenst. U heeft dan nog voldoende tijd om de
resterende vragen (met de onderliggende normen) te beantwoorden om op 31
december het proces te hebben afgerond.

Keuzehulp verantwoording Suwinet beschikbaar
Al eerder aangekondigd in deze nieuwsbrief: het document keuzehulp
verantwoording Suwinet is beschikbaar via de website. Dit is tot stand
gekomen in samenwerking met NOREA. De scope van deze keuzehulp zijn de
IT-auditvragen met betrekking tot het gebruik van Suwinet in uw gemeente. De
keuzehulp ondersteunt u bij de voorbereiding op de IT-audit van de
Collegeverklaring voor de verschillende Suwinet-taken.
Via het eerste tabblad inventariseert u voor welke taken u (en uw
samenwerkingsverbanden) gebruikmaken van Suwinet. U geeft ook in op
welke wijze u van deze gegevens gebruikmaakt (Inkijk, Inlezen, DKD). Bij elke
BIG-vraag is een afgestemde toelichting opgenomen die zowel de gemeenten
als de auditors een goed houvast biedt met welke scope een BIG/SUWI-vraag
beantwoord en ge-audit dient te worden. NOREA zal in oktober de nieuwe
handreiking voor auditors beschikbaar stellen via hun site. De toelichtingen uit
dit document zullen hierin geïntegreerd worden.

Uploaden gegevens ISMS in ENSIA
Met de invoering van ENSIA kunnen gemeenten zich verantwoorden over
informatiebeveiliging, zowel horizontaal als verticaal. Hiervoor is een tool
ontwikkeld waarbinnen gemeenten vragenlijsten invullen over de BIG,
Suwinet, BRP/PUN, AVG, BAG, BGT, BRO en DigiD.
Een toenemend aantal gemeenten maakt gebruik van een ISMS (Information
Security Management System). Zij hebben de wens de informatie uit het ISMS

te kunnen uploaden in de ENSIA-tool. Dit was door gemeenten het afgelopen
jaar een van de meest genoemde wensen voor verbetering van de tooling.
In een eerder stadium (december 2016) is in een overleg van ICTU met aan
aantal softwareleveranciers van ISMS-applicaties deze wens ook al
neergelegd. Om een scherper beeld te krijgen van de behoefte en
mogelijkheden wil VNG Realisatie graag uw input vragen door middel van een
korte vragenlijst. Het invullen ervan neemt enkele minuten in beslag. Wilt u
ons daarbij helpen? Alvast hartelijk dank!
Lever uw bijdrage en vul de vragenlijst in.

Achtergrond bij het opnemen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in ENSIA
Zoals eerder in deze nieuwsbrief bericht, treft u in de vragenlijst van 2018 ook
vragen aan waarin expliciet de AVG wordt genoemd. De reden dat deze
vragen zijn opgenomen is dat voor organisaties met veel verwerkingen van
persoonsgegevens, zoals gemeenten, informatiebeveiliging en
privacybescherming in elkaars verlengde liggen. Veel van de
informatiebeveiligingsmaatregelen zijn nodig om het juiste niveau van
privacybescherming te kunnen bieden. Gemeenten hebben de VNG door het
jaar heen gevraagd ENSIA ook te kunnen gebruiken om de procesvragen over
de AVG ook in ENSIA, en daarmee in de horizontale verantwoording, mee te
kunnen nemen. De vragen over de AVG gaan niet in op specifieke
privacywaarborgen, maar adresseren een aantal mijlpalen voor de
organisatorische inbedding van de AVG. De antwoorden op deze vragen
worden niet betrokken in het verticale verantwoordingsproces.

Kennissessie voor nieuwe coördinatoren op 12 oktober
In twee uur ‘van de hoed en de rand weten’, dat is de opzet van de
kennissessies voor nieuwe coördinatoren, waar al veel mensen aan
deelnamen. Op basis van de doorgegeven wijzigingen van coördinatoren
heeft VNG Realisatie verschillende locaties geplot in het land, telkens met
maximaal 15 deelnemers. Op inhoud wordt natuurlijk de grondslag van
ENSIA, mijlpalen in het proces en de opbouw en structuur van de tooling

toegelicht. En, niet onbelangrijk, de invulling van de rol van coördinator binnen
de gemeente. Hoe krijg je je organisatie gedurende het proces betrokken, hoe
verdeel je (coördineer je) het werk en wat spreek je intern en met je
samenwerkingsverbanden af?
Leuke tip vanuit één van de sessies: ‘Ik spreek intern af om op 1 december
alles afgerond te hebben. Half december is iedereen met vakantie en zo zorg
ik ervoor dat ik niet op de valreep voor 31 december het proces aan het
afronden ben’.
Bent u nieuw in de rol van ENSIA-coördinator? Geef u dan op voor de
kennissessie op 12 oktober in Utrecht.

Nieuwe vaste rubriek 'Verbeteringen en toelichtingen ENSIA'
In onze nieuwe vaste rubriek 'Verbeteringen en toelichtingen ENSIA' die in de
volgende ENSIA-nieuwsbrief wordt opgenomen, houden wij u graag op de
hoogte van verbeteringen of minimale wijzigingen die zijn aangebracht in de
ENSIA tool of de vragenlijsten.

Vertrek procesbegeleider Wijnand Heijnen
Wij moeten helaas afscheid nemen van Wijnand Heijnen. Wijnand was sinds 1
mei 2017 als procesbegeleider betrokken bij het ENSIA-team. De andere
procesbegeleiders nemen de werkzaamheden van Wijnand voorlopig over tot
er een invulling is gegeven aan de vacature. Het ENSIA-team is voor al uw
vragen beschikbaar via ensia@vng.nl of 070 250 2400.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur een e-mail
naar ensia@vng.nl.
Hartelijke groet,
Edith van Ruijven
Projectleider Implementatie ENSIA

