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Aan de orde in deze nieuwsbrief:


Mijlpaal 1 mei in zicht – overzicht aan te leveren documenten



Stand van zaken aanlevering



Congrestival en presentatie BIO



Verbeteringen ENSIA-tool

Mijlpaal 1 mei in zicht - overzicht aan te leveren documenten
De datum van 1 mei – of liever gezegd 30 april - komt in zicht. Ter ondersteuning nog
een overzicht van de aan te leveren documenten vóór 1 mei ten behoeve van de
stelselhouders:


Suwinet: Collegeverklaring, bijlage Suwinet en Assurancerapport



DigiD: Collegeverklaring, bijlage(n) DigiD, Assurancerapport en TPM van
leveranciers



BAG: rapportage BAG



BGT: rapportage BGT



BRO: rapportage BRO (geen verplichting)

Stand van zaken aanlevering
Een aantal gemeenten heeft inmiddels de verantwoordingen ingeleverd. Voor DigiD
gaat het om zes gemeenten, voor Suwinet betreft het acht gemeenten. We zien dat de
aanlevering inmiddels goed op stoom komt.

Verbeteringen ENSIA-tool
De afgelopen maand zijn de volgende verbeteringen aangebracht in de ENSIA-tool:


Na het uploaden in de tooling verscheen een documentnaam met daarin het
jaartal 2017. Dit is voor de te uploaden rapportages aangepast naar 2018.



BIG-vragenlijst vraag 15.1.4: de combinatie vraag naar antwoord in de
rapportage zelfevaluatie 2018 is hersteld



Op het tabblad ‘gebruikers’ in de ENSIA-tool kunnen gemeenten een reset
uitvoeren op het wachtwoord of de tweefactorautenticatie (2FA). Op dat tabblad
stond de tekst ‘deactiveer tweefactorautenticatie’. Dit is aangepast naar ‘reset
tweefactorautenticatie’ omdat het niet gaat om het deactiveren maar om het
resetten van de 2FA.

Wat betekent de BIO voor gemeenten? Presentatie beschikbaar
Kees Hintzbergen van de IBD en Jeanne-Marie Langen van team ENSIA
presenteerden op het VNG Congrestival over de BIO en wat dit betekent voor de
verantwoording door middel van ENSIA. Zo'n 100 deelnemers van gemeenten en
samenwerkingsverbanden woonden deze zogeheten 'Fasterclass' bij. Uit de vragen
maken we op dat gemeenten graag op korte termijn aan de slag willen met de BIO.
De presentatie is beschikbaar op de website van de IBD.

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

