ENSIA Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:


Werkzaamheden DigiD-vragenlijst succesvol afgerond



Formats voor Collegeverklaring, bijlage DigiD en Suwinet en Assurancerapport
zijn gereed



TPM voor DigiD



Opleidingsdag auditors



Gebruikerslijst opschonen in ENSIA



Nieuwe kennissessies over ENSIA-verantwoording bij u in de buurt



Verbeteringen en toelichtingen ENSIA

Werkzaamheden DigiD-vragenlijst succesvol afgerond
De DigiD-vragenlijst in ENSIA is enige tijd niet beschikbaar geweest vanwege
onderhoud op de onderliggende routering van de vragen. Onze excuses voor de
eventuele overlast die dit met zich heeft meegebracht. Sinds donderdag 9 november is
de (verbeterde) vragenlijst weer gewoon beschikbaar voor gebruik.

Formats voor Collegeverklaring, bijlage DigiD en Suwinet en
Assurancerapport zijn gereed
De formats voor de Collegeverklaring, de bijlagen voor DigiD en Suwinet en voor het
Assurancerapport zijn gereed. De formats voor de Collegeverklaring en bijlagen zijn na
31 december na het inleveren van de vragenlijsten beschikbaar in de ENSIA-tool.
Waar mogelijk worden deze deels vooringevuld.
De formats voor de Collegeverklaring en het Assurancerapport zijn beschikbaar in drie
varianten: voor verantwoording over DigiD en Suwinet, voor verantwoording over
alleen DigiD en voor verantwoording over alleen Suwinet. Zo is er altijd een variant

beschikbaar die bij uw situatie past. Bent u benieuwd naar de formats? Ze zijn
opgenomen in de handreiking van NOREA.

TPM voor DigiD
Maakt u gebruik van een DigiD-aansluiting die valt onder ENSIA? Waarschijnlijk heeft
u de TPM al binnen. Zo niet, vraag uw DigiD-leverancier er actief om. Een
aandachtspunt is de omvang van de TPM. Zorg ervoor, in overleg met uw leverancier,
dat de omvang van het document zo beperkt mogelijk is, vanwege de uploadlimiet van
20MB in de ENSIA-tool.

Opleidingsdag auditors
Op 31 oktober heeft de opleidingsdag voor auditors plaatsgevonden. Uw auditor is op
de hoogte van de wijzigingen in ENSIA ten opzichte van het voorgaand jaar.
De handreiking voor auditors is gepubliceerd. Wellicht een mooi moment om met uw
auditor contact op te nemen, als dat nog niet gebeurd is?

Gebruikerslijst opschonen in ENSIA
Heeft uw gemeente medewerkers die uit dienst gaan of geen gebruik meer maken van
de ENSIA-tool? Vergeet dan niet hun gegevens te verwijderen uit de gebruikerslijst. Dit
kunt u als volgt doen:


Ga naar het tabblad ‘Gebruikers’



Klik op ‘Gebruikersrechten’



Selecteer hier de desbetreffende gebruiker en klik op ‘verwijderen’

Zo blijft de ENSIA-tool up-to-date en staan er geen onnodige persoonsgegevens in het
systeem.

Nieuwe kennissessies over ENSIA-verantwoording bij u in de
buurt
In januari start de fase 'Verantwoorden' in het ENSIA-proces. Welke stappen zet u voor
de horizontale en verticale verantwoording? Deze vraag staat centraal tijdens een
nieuwe ronde bijeenkomsten rondom ENSIA vanaf januari 2019. De bijeenkomsten zijn

bedoeld voor alle ENSIA-coördinatoren die behoefte hebben aan het opfrissen van hun
kennis en het delen van ervaringen. Op dit moment worden data en locaties geprikt in
verschillende delen van het land.
We starten in Den Haag op woensdagochtend 9 januari van 10.00 – 12.00 uur. Over
de overige data en locaties informeren we u in de volgende nieuwsbrief.
Wilt u de bijeenkomst in Den Haag bijwonen? U kunt zich aanmelden door middel van
het aanmeldformulier.*
*Deze aanmeldlink is gepersonaliseerd, dit betekent dat wij de persoonsgegevens die
van u bij ons bekend zijn alvast voor u hebben ingevuld. Wilt u deze uitnodiging
doorsturen naar een collega of andere geïnteresseerde, gebruikt u daar dan deze
ongepersonaliseerde aanmeldlink voor.

Verbeteringen en toelichtingen ENSIA
De afgelopen twee weken zijn de volgende verbeteringen of wijzigingen aangebracht in
de ENSIA-tool of de vragenlijst:


Bij het selecteren van de Suwivragen verschenen ook twee tekstblokken van
paragrafen 11.7.1 en 11.2.2. De Suwitags zijn verwijderd. De selectie bestaat
nu uit alleen de vragen.



Data Protection Impact Analyses is aangepast naar Data Protection Impact
Assessments in de vragen en toelichting bij vragen 6.2.1.e, 6.2.1.f en 12.1.1.b.



In de toelichting in de DigiD-vragenlijst is de definitie van een bestaande
aansluiting aanpast naar de juiste jaartallen (situatie 2017 aangepast naar
2018).



In de DigiD-vragenlijst is onderhoud uitgevoerd op de onderliggende routering
van de vragen.



Het is nu mogelijk om in de ENSIA-tool uw geüploade bestanden van 2017 te
bekijken. Volg hiervoor de volgende stappen:
o

Kies in de blauwe menubalk voor invoeren

o

Kies in de vragenlijst ‘Verantwoording Suwinet 2017’

o

Klik bijv. op Collegeverklaring, u ziet dan in de kolom 2017 welk bestand
u heeft geupload

U kunt op het linkje klikken om het bestand te bekijken. U kunt het
bestand niet meer veranderen. Deze functionaliteit zal ook voor de
uploads van 2018 beschikbaar komen.

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

