ENSIA Nieuwsbrief
Aan de orde in deze nieuwsbrief:


Inrichting ENSIA per 1 juli



Afronding ENSIA-proces 2018/2019: tijd voor evaluatie



Evaluatie verantwoordingsproces ENSIA 2018/2019

Inrichting ENSIA per 1 juli
Per 1 juli worden de nieuwe vragenlijsten voor de zelfevaluaties ter beschikking
gesteld. In de beheermodule vindt u alle gebruikers uit het vorige verantwoordingsjaar.
Er zijn echter geen autorisaties aan deze gebruikers gekoppeld. U hoeft nieuwe
gebruikers niet in het geheel opnieuw op te voeren, maar wel aan te geven tot welke
zelfevaluaties zij toegang krijgen en met welke rechten binnen de zelfevaluaties. In de
tooling is de toegang tot het genereren van rapportages en het uploaden van
verantwoordingsrapportages niet mogelijk. Deze functionaliteit wordt per 2 januari 2020
opengesteld (na afronding van de fase verantwoorden).

Afronding ENSIA-proces 2018/2019: tijd voor evaluatie
Voor de meeste gemeenten geldt dat zij nu zowel het verticale als het horizontale
verantwoordingsproces hebben afgerond. Zij stellen vervolgens hun plan van aanpak
op voor het komend verantwoordingsjaar. Een goede evaluatie kan daarbij helpen. Wij
hebben een format plan van aanpak ontwikkeld dat we binnenkort op de website van
VNG realisatie zullen publiceren.
Wat is goed gegaan afgelopen jaar en wat wilt u komend jaar anders inrichten om het
verantwoordingsproces binnen uw gemeente weer beter te laten verlopen? Inspiratie
nodig? Check ook eens bij collega ENSIA-coördinatoren in de regio. Wat waren bij hen
succesfactoren?

Evaluatie verantwoordingsproces ENSIA 2018/2019
Binnenkort ontvangt u van ICTU een enquête over het verantwoordingsproces ENSIA
2018/2019. 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). Er worden dus geen vragen
gesteld over de ervaringen met de vragenlijsten op basis van de BIG.
Alle participanten in ENSIA worden via deze enquête uitgenodigd om hun ervaringen
te delen. Dit zijn de toezichthouders van het rijk en hun betrokken
uitvoeringsorganisaties, niet-gemeentelijk bronhouders (zoals Rijkswaterstaat voor de
BGT) en gemeenten.
Uw input helpt enorm om ENSIA te kunnen verbeteren. Het invullen van de enquête
neemt naar verwachting maximaal 10 minuten van uw tijd.
Doet u mee? U kunt de enquête invullen tot uiterlijk 28 juni.

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

