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Gegevens uit ENSIA op WSJG beschikbaar
Indien uw gemeente de WaarStaatJeGemeente (WSJG-)vragenlijst uit ENSIA heeft ingevuld
en ingeleverd dan kunt u vanaf maandag 15 juli uw antwoorden bekijken op de website.
U vindt daar de antwoorden op uw vragen terug in de vorm van een rapport onder de
categorie 'Het rapport informatieveiligheid' wordt gepubliceerd onder 'Dienstverlening en
digitalisering'. Het is mogelijk om uw gegevens te vergelijken met een gemeente van gelijke
omvang.

Regiobijeenkomsten ENSIA in september
VNG Realisatie organiseert ENSIA regiobijeenkomsten in het vroege najaar 2019. De
regiobijeenkomsten zijn bestemd voor ENSIA coördinatoren. De inhoud van het programma
is gericht op de fase zelfevaluatie op basis van de BIG en hoe de uitkomsten van deze
zelfevaluatie te vertalen naar de implementatie van de BIO in 2020. Verder praten we u bij
over de uitvoering van de pilot ENSIA voor de BIO in het overgangsjaar. Kortom een mix van
toelichting op uitvoering en een blik naar de toekomst.
Het programma is als volgt:
1. Uitvoering zelfevaluatie ENSIA
2. Overgang verantwoording BIG naar BIO
3. Update uitvoering van de BIO pilot voor ENSIA

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende locaties:

•

Gemeente Goes, maandag 9 september van 14:00-16:00 uur

•

Gemeente Haarlemmermeer, woensdag 11 september van 14:00-16:00 uur

•

Gemeente Utrecht, vrijdag 20 september van 10:00-12:00 uur

•

Gemeente Nederweert, dinsdag 24 september van 14:00-16:00 uur

•

Gemeente Groningen, donderdag 26 september van 14:00-16:00 uur

Gemiddeld is er per regiobijeenkomst voor circa 30 deelnemers plek. Wees er dus snel bij en
meld u aan via het aanmeldingsformulier.

Was-wordt lijst ENSIA BIG 2018-2019 beschikbaar
De doorgevoerde wijzigingen in ENSIA zijn opgenomen in de was-wordt lijst 2018-2019. Een
voorbeeld is beschikbaar op de website. Wilt u over dit document beschikken mailt u dan
met ensia@vng.nl. Wij sturen u het document toe.

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

Aan de toelichting van de vragen 10.9.1 en 10.9.3 van de BIG vragenlijst is de volgende
zin toegevoegd: ‘NB: in de BIG vragenlijst bestaan geen vragen over 10.9.2’

•

Aan de toelichting van de vragen 11.4.2 en 11.4.4 van de BIG vragenlijst is de volgende
zin toegevoegd: ‘NB: in de BIG vragenlijst bestaan geen vragen over 11.4.3’

•

Aan de toelichting van vraag 13.2.2 van de BIG vragenlijst is de volgende zin
toegevoegd: 'Het is mogelijk dat u geen vragen getoond ziet over 13.2.1 als gevolg van
routering.'

•

Bij de WSJG vragenlijst is op het beginscherm een toelichtende tekst toegevoegd.

Herhaling: beperkte telefonische bereikbaarheid
In augustus is het ENSIA team telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9:0012:00 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!

