ENSIA Nieuwsbrief

Aan de orde in deze nieuwsbrief:


Voortgang van de werkgroepen BIO-pilot



BKWI informeert gemeenten over collegeverklaring Suwinet



Heeft u de evaluatie verantwoordingsproces al ingevuld?



Telefonische bereikbaarheid ENSIA-team tijdens de zomer

Voortgang van de werkgroepen BIO-pilot
De voorgang van de werkgroepen die zijn ingericht in het kader van de BIO-pilot lopen
gestaag.
De werkgroepen vragenlijsten, verantwoordingsstelsel en Assurance zijn sinds de
laatste update over de BIO-pilot weer bij elkaar gekomen. Het is fijn te zien dat de
deelnemers in de werkgroepen actief meedenken en bij de sessies aanwezig zijn. Het
partneroverleg zal binnenkort ook in de vergadering geïnformeerd worden over de
voortgang van de BIO-pilot.
De pilotgemeenten worden uitgenodigd om begin juli een derde workshop van de BIOAcademy bij te wonen waarbij het gaat over activeren en het bewustmaken van de
verantwoordelijkheden van lijnmanagers.

BKWI informeert gemeenten over collegeverklaring Suwinet
Gemeenten die over het verantwoordingsjaar de collegeverklaring met betrekking tot
Suwinet hebben afgeleverd zonder afwijkingen, ontvangen binnenkort een brief van het
BKWI. De brief is gericht aan het college van B en W. De ENSIA-coördinator van de
desbetreffende gemeente ontvangt deze brief ook.

Colleges van gemeenten die verklaard hebben dat er afwijkingen zijn, ontvangen
binnen nu en twee weken een brief met uitleg over de manier waarop de
toezichthouder hiermee omgaat. De ENSIA-coördinator van die gemeenten ontvangt
die brief ook.

Heeft u de evaluatie verantwoordingsproces al ingevuld?
Onlangs heeft u van ICTU een enquête over het verantwoordingsproces ENSIA
2018/2019 ontvangen. In deze enquête wordt er naar uw ervaringen met betrekking tot
de techniek en het proces gevraagd. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in
de doorontwikkeling van ENSIA op basis van de BIO (pilot). Uw input helpt enorm om
ENSIA te kunnen verbeteren. Het invullen van de enquête neemt naar verwachting
maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag. Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Dit
kan nog tot uiterlijk 28 juni.

Telefonische bereikbaarheid ENSIA-team tijdens de zomer
Tijdens de zomerperiode, de maanden juli en augustus, is het ENSIA-team telefonisch
bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9:00-12:00 uur. Belt u het centrale nummer
070 250 2400 buiten deze tijden, dan kunt u een bericht inspreken en bellen wij u de
volgende werkdag terug. U kunt ons uiteraard ook altijd een mail sturen
via ensia@vng.nl. Wij wensen iedereen een relaxte en zonnige zomer toe!

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

