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In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:


IJsselstein en Montfoort organiseren gezamenlijke Kick-off



Inventarisatie mogelijkheid uploaden gegevens ISMS in ENSIA



Nieuwe rubriek ENSIA en de stelsels



BRO in ENSIA



Verbeteringen en toelichtingen ENSIA

IJsselstein en Montfoort organiseren gezamenlijke Kick-off
De gemeenten IJsselstein en Montfoort trekken gezamenlijk op in de verantwoording
Informatieveiligheid met ENSIA over 2018. Koos Lefeber is coördinator voor beide
gemeenten en heeft voor de gezamenlijke kick-off alle betrokkenen aan tafel. Koos:
“Met intern betrokkenen, vanuit de verschillende disciplines als HRM, Financiën,
BAG, BGT en BRO, Burgerzaken en onze IT-afgevaardigde starten we de kick-off
met een introductie op ENSIA. In deze kick-off maken we ook gelijk afspraken over
hoe we werken, wat we van elkaar verwachten en op welk moment.” Ook wethouder
Mark Foekema is van de partij. Hij benadrukt dat het ENSIA-proces geen papieren
exercitie is: “De informatie die uit onze zelfevaluatie komt is heel belangrijk. Het geeft
ons direct richting voor het verbeteren van informatieveiligheid. Wij hechten daar heel
veel waarde aan.”

Inventarisatie mogelijkheid uploaden gegevens ISMS in ENSIA
In de vorige nieuwsbrief hebben wij stilgestaan bij de wens van gemeenten om
informatie uit het ISMS (Information Security Management System) te kunnen
uploaden in de ENSIA-tool. Dit was door gemeenten het afgelopen jaar één van de
meest genoemde wensen voor verbetering van de tooling.

Inmiddels is de korte enquête al door 26 ENSIA-coördinatoren ingevuld. Op basis
van de eerste uitkomsten kunnen wij delen dat 21 gemeenten aangeven gebruik te
maken van een ISMS en vier gemeenten het voornemen hebben om hier gebruik van
te gaan maken.
Om een goed beeld te krijgen, hebben wij meer input nodig. Wij willen u daarom
nogmaals graag uitnodigen om de enquête in te vullen wanneer u dit nog niet heeft
gedaan, ook als u géén ISMS heeft (u kunt dat aangeven in de vragenlijst). Alvast
veel dank voor uw hulp!
Lever uw bijdrage en vul de vragenlijst in.

Nieuwe rubriek ‟ENSIA en de stelsels”
Het ENSIA-team ontvangt van gemeenten veelvuldig vragen. Deze vragen hebben
betrekking op:
1. Het gebruik van data in ENSIA (wie ontvangt wat en waar wordt deze data voor
gebruikt?)
2. Hoe wordt omgegaan met de ontvangen data en verantwoording stukken door de
stelselhouders (Krijgen we nog iets te horen als het goed is? Wordt er nog een
afsluitende brief gestuurd?)
3. Escalatieprotocollen. (Wat gebeurt er wanneer het niet goed is?)

In de komende ENSIA-nieuwsbrieven staan wij per stelsel stil bij de bovenstaande
vragen.

BRO in ENSIA
In 2018 is voor het eerst de Basisregistratie Ondergrond (BRO) opgenomen in
ENSIA. Het invullen van deze vragenlijst zal vanaf 2019 verplicht zijn, maar dit jaar
nog niet. Dit is vergelijkbaar met de vragenlijsten van BAG en BGT in 2017.
Voor meer informatie over de BRO, zie Geobasisregistraties.nl.

Verbeteringen en toelichtingen ENSIA

De afgelopen twee weken zijn er geen verbeteringen of minimale wijzigingen
aangebracht in de ENSIA-tool of de vragenlijst.

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

