ENSIA Nieuwsbrief
De laatste fase van het inleveren van de vragenlijsten is in volle gang. Iedere dag
worden er vanuit het hele land meer vragenlijsten ingeleverd. In deze laatste
nieuwsbrief van dit jaar nog een aantal aandachtspunten.


Lever alle vragenlijsten apart in



Bevestigingsmails: controleer of u ze ontvangt



Autoriseren van een collega



Veelgestelde vraag: Moet ik de TPM’s al uploaden voor de DigiDverantwoording?



Brief BKWI aan gemeenten

Lever alle vragenlijsten apart in
Om de ENSIA-zelfevaluatie volledig af te ronden dient u álle vragenlijsten in te
leveren. Dit betekent dat u bij elke vragenlijst op de knop ‘inleveren’ dient te klikken. De
vragenlijsten die worden ingeleverd zijn:


BIG-ENSIA-zelfevaluatie



DigiD-vragenlijst



BAG-vragenlijst



BGT-vragenlijst

En dit jaar facultatief:


BRO-vragenlijst



WSJG-vragenlijst

U levert daarmee maximaal 6 vragenlijsten in, waarbij u 6 keer op de button inleveren
klikt.

Bevestigingsmails: controleer of u ze ontvangt
Na het inleveren van de vragenlijst ontvangt u vanuit de ENSIA-tool een
bevestigingsmail. Let erop dat u deze e-mails ontvangt, één aparte bevestigingsmail
per vragenlijst. Zo weet u zeker dat u alle vragenlijsten heeft ingeleverd.

Autoriseren van collega
Om er zeker van te zijn dat voor uw gemeente de ENSIA-zelfevaluatie tijdig kan
worden afgerond, is het verstandig ervoor te zorgen dat twee personen namens de
gemeente de vragenlijsten kunnen inleveren. Geef daarom een collega de juiste
rechten om alle vragenlijsten te kunnen inleveren.

Veelgestelde vraag: Moet ik de TPM’s al uploaden voor de DigiDverantwoording?
Nee, u hoeft de TPM's nog niet te uploaden. De link daarvoor is ook nog niet
toegankelijk in de ENSIA-tool. U hebt de informatie uit de TPM nodig om de DigiDvragen te beantwoorden. De TPM zelf is een onderdeel van de documenten die u
nodig heeft voor de verantwoording. U uploadt de TPM voor 1 mei, tezamen met de
andere verantwoordingsdocumenten. De link zal na 31 december opengesteld worden
voor het uploaden van verantwoordingsdocumenten voor 1 mei 2019.

Brief BKWI over verantwoording Suwinet
BKWI heeft namens de minister van SZW aan een aantal gemeenten afgelopen
periode een brief verzonden ter attentie van het college van B&W met een kopie aan
de ENSIA-coördinator. De procesbegeleiders van VNG Realisatie hebben hierover
verschillende vragen ontvangen.
In de brief wordt aangegeven dat ‘iets’ niet goed is verlopen met betrekking tot de
verantwoording Suwinet vanuit ENSIA over het verantwoordingsjaar 2017. Dat ‘iets’
kan zijn dat niet het juiste format is gebruikt voor het opstellen van de bijlage Suwinet
of het ontbreken van een handtekening onder de collegeverklaring. Het kan ook zijn
dat niet duidelijk is met welke scope de zelfevaluatie Suwinet (en daarmee de IT-audit)
is uitgevoerd. U legt als gemeente verantwoording af over het gebruik van Suwinet –
ook al is de uitvoering uitbesteed – van (natuurlijk) de Participatiewet, maar ook over

het gebruik door Burgerzaken en de gemeentelijk gerechtsdeurwaarders (vaak in een
Belastingsamenwerkingsverband belegd). De RMC-gemeenten leggen eveneens
verantwoording af over het gebruik van Suwinet voor de taken van het opsporen van
Voortijdig School Verlaters (VSV).
Heeft u de brief ontvangen en hierover nog vragen? Neemt u dan contact op met
BKWI. De contactgegevens van de medewerkers die u kunnen helpen zijn in de brief
opgenomen.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over ENSIA? U kunt ons bellen op 070 250
2400 (van 24 t/m 31 december tussen 10.00-13.00 uur). Of mail naar ensia@vng.nl.
Wij wensen u veel succes met de laatste vragenlijsten, een hele fijne kerst en een
goed uiteinde.
Wellicht zien wij u in januari, tijdens een van de regiobijeenkomsten? U kunt zich nog
inschrijven!
Hartelijke groet,
Edith van Ruijven
Projectleider Implementatie ENSIA

