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Veel animo voor de regiobijeenkomsten ENSIA
VNG Realisatie organiseert ENSIA-regiobijeenkomsten in het vroege najaar 2019. Deze zijn bedoeld
voor ENSIA-coördinatoren. Intussen lopen de regiobijeenkomsten gestaag vol en is die in Utrecht al
zelfs helemaal volgeboekt. Voor de andere vier kunt u zich nog steeds inschrijven.
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.
2.
3.

Uitvoering zelfevaluatie ENSIA
Overgang verantwoording BIG naar BIO
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 VOL!
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.
Verbeteringen ENSIA-tool
Per 3 september worden de volgende verbeteringen aangebracht in de ENSIA-tool:
-

Op de invoerpagina is de link “PUN’ tekstueel vervangen door ‘Reisdocumenten’. De selectie
van vragen is niet gewijzigd.
In de BIG-zelfevaluatie, bij vraag 7.1.1.a is in de toelichting de tekst van de Suwinorm B.06
toegevoegd. Deze vraag maakte al deel uit van de SUWI-selectie.
In de BIG-zelfevaluatie bij vraag 6.1.5.a is in de toelichting de (vervallen) wetteksten voor
BRP en reisdocumenten vervangen door een passend AVG-artikel. Deze vraag komt nu ook

naar voren bij de AVG-selectie button. De selectie vragen die betrekking hebben op de BRP
en reisdocumenten is niet aangepast; deze vraag was al opgenomen in deze selectie.
Handreiking ENSIA 2019 beschikbaar
De handreiking ENSIA 2019 is gepubliceerd op de website van VNG Realisatie. De handreiking geeft
toelichting op de uitvoering van het ENSIA-verantwoordingsproces. U treft verwijzingen aan naar
onderliggende documenten en websites voor detailinformatie en u kunt bijvoorbeeld het nieuwe
proces voor de BRP en reisdocumenten nalezen. Een mooi naslagwerk ter ondersteuning van uw
werkzaamheden.
Nieuwe procesbegeleiders
Nicoline Jansen en Jos Engelhart nieuwe procesbegeleiders ENSIA
Het ENSIA-team heeft versterking gekregen. Jos Engelhart en Nicoline Jansen zijn inmiddels aan de
slag. Met elkaar werken wij de komende periode aan ondersteuning aan en bij gemeenten, uitvoering
van de BIO-pilot en de overige taken rondom het beheer van ENSIA voor de deelnemende partijen.
Wanneer u contact opneemt via de ENSIA-telefoon, mailt met ensia@vng.nl of de regiobijeenkomst
bijwoont, dan hebt u grote kans dat u ze treft.

Volledige telefonische bereikbaarheid ENSIA-team
Tijdens de zomerperiode, de maanden juli en augustus, gold er een beperkte telefonische
bereikbaarheid van het ENSIA-team. Nu de zomerperiode ten einde loopt, is het ENSIA-team weer
volledig telefonisch bereikbaar; elke werkdag van 9.00u tot 17.00u. 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 e-mail sturen via ENSIA@VNG.NL.

