ENSIA Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:


Rapportages genereren voor de BAG, BGT en de BRO



Tabblad gebruikers weer opengesteld



Enquête ontvangen



Nieuwe data bekend regiobijeenkomsten ENSIA-verantwoording



Beschikbaarheid ENSIA-team tijdens de kerstperiode

Rapportages genereren voor de BAG, BGT en de BRO
Deze week worden de rechten voor het genereren van de rapporten voor de BAG,
BGT en de BRO vrijgegeven. U vindt deze onder het nieuwe tabblad ‘Rapporten’, dat
vanaf woensdag 28 november is opengesteld voor alle coördinatoren.
In deze rapporten zijn de puntentellingen op basis van de gegeven antwoorden in
ENSIA automatisch opgenomen. U dient uw BAG-, BGT- en BRO-gebruikers
aanvullend te autoriseren om eveneens deze rapportages te kunnen genereren en aan
te vullen. Instructies voor het aanvullen van de rapporten vindt u in de rapporten zelf,
maar ook in de handreikingen die u vindt op de site www.geobasisregistraties.nl.

Tabblad gebruikers weer opengesteld
De geconstateerde bug is inmiddels opgelost en het tabblad gebruikers kan weer door
de ENSIA-coördinator worden beheerd. Alle gebruikers zijn hierover geïnformeerd met
een mail vanuit de ENSIA-tooling. De leverancier Totta heeft ICTU (technisch
beheerder) uitgebreid geïnformeerd over de totstandkoming en de oplossing. De bug
deed zich voor bij gebruikers die rechten hebben om andere gebruikers aan te maken
en te beheren (meestal de ENSIA-coördinatoren). Bij een wachtwoordreset of het
aanmaken van een nieuwe gebruiker werd per abuis ook een wachtwoordreset

uitgevoerd bij de beheerder. Dit leidde tot een onwenselijke en frustrerende loop van
aanmaken en reset van wachtwoorden. De ontwikkelaars hebben een voorziening
getroffen die voorkomt dat het wachtwoord van een ingelogde beheerder kan worden
overschreven. Sinds woensdag 21 november is de gebruikersmodule weer
toegankelijk.

Enquête ontvangen
Op dinsdag 13 november heeft u een uitnodiging voor een enquête ontvangen over de
fase verantwoording van afgelopen jaar. Uw input helpt enorm om ENSIA te kunnen
verbeteren. Invullen neemt ongeveer 5-10 minuten in beslag. Doet u mee? Bij elke
vraag is de mogelijkheid om een toelichting op te nemen. U kunt de enquête invullen
tot uiterlijk 3 december.
De link snel terug vinden in uw mailbox? De afzender is: Projectteam ENSIA vanuit
ensia@ictu.nl met als onderwerp: Evaluatie over de fase ‘Verantwoorden’.

Nieuwe data regiobijeenkomsten ENSIA-verantwoording bekend
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat een nieuwe ronde bijeenkomsten
rondom de verantwoording in ENSIA plaatsvindt vanaf januari 2019. Inmiddels is de
planning rond. De bijeenkomsten vinden plaats in verschillende delen van het land. U
bent van harte welkom!


Woensdag 9 januari, 10.00-12.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur): Gemeente Den
Haag



Donderdag 10 januari, 14.00- 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur): Gemeente
Assen



Vrijdag 11 januari, 10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur): Gemeente
Alkmaar



Maandag 14 januari, 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur): Gemeente
Nijmegen



Dinsdag 15 januari, 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur): Seats2Meet
Eindhoven

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle ENSIA-coördinatoren die behoefte hebben
aan het opfrissen van hun kennis en het delen van ervaringen. Aanmelden kan via
het aanmeldformulier.*
*Deze aanmeldlink is gepersonaliseerd, dit betekent dat wij de persoonsgegevens die
van u bij ons bekend zijn alvast voor u hebben ingevuld.

Beschikbaarheid ENSIA-team tijdens de kerstperiode
In de week van 24 tot en met 27 december is het ENSIA team telefonisch en per mail
beschikbaar van 10 uur tot 13 uur. In de week van nieuwjaar (1 tot en met 5 januari) is
het gehele team met reces en niet bereikbaar. Op maandag 8 januari zijn we weer
present voor ondersteuning.

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

