ENSIA Nieuwsbrief
Aan de orde in deze nieuwsbrief:
•

Eerste gemeenten hebben verantwoording aangeleverd

•

Aanvragen overzichten voor de audit

•

Collegeverklaring uit de tooling gebruiken

•

Video regiobijeenkomsten beschikbaar

•

Save the date; ENSIA congres

Eerste gemeenten hebben verantwoording aangeleverd
De eerste twee gemeenten hebben hun verantwoordingsdocumenten voor DigiD en Suwinet
geüpload in ENSIA. Het werd ervaren als een vlot en goed gepland proces. De auditor heeft
de collegeverklaring getoetst, gewaarmerkt – deze is langs het college geweest – en hierna
geüpload.

Aanvragen overzichten voor de audit
Op dit moment ontvangt Logius verzoeken om een overzicht van het aantal DigiDaansluitingen bij een gemeente te verstrekken. Aanleiding hiervoor is om een volledig
overzicht te hebben van de aansluitingen voor de audit op de collegeverklaring. Logius
verstrekt dergelijke lijsten niet. Over alle aansluitingen wordt correspondentie gevoerd: ten
minste over de activatie en de de-activatie. U kunt deze correspondentie gebruiken indien
gevraagd door uw auditor.

Collegeverklaring uit de tooling gebruiken
Procesbegeleiders vernemen dat gemeenten formats voor collegeverklaringen gebruiken die
afwijken van het format uit ENSIA. Let op dat u de juiste versie gebruikt. De bijlage DigiD
start met 'biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor…etc.' Het juiste format van de
collegeverklaring downloadt u uit de ENSIA-tooling bij het tabblad rapporten.

Video regiobijeenkomsten beschikbaar
In januari/februari 2020 hebben regiobijeenkomsten over de fase verantwoorden
plaatsgevonden. Een samenvatting in de vorm van een video vindt u op de website van VNG
Realisatie.

Save the date; ENSIA op koers
Op 14 mei vindt in de middag het congres ‘ENSIA op koers’ plaats in het Muntgebouw in
Utrecht. Mocht u het nog niet hebben gedaan, zet deze datum dan alsnog in uw agenda. In
de week van 9 maart sturen we u de uitnodiging met exacte tijden en het programma.

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

