ENSIA Nieuwsbrief
Aan de orde in deze nieuwsbrief:


Contact met de toezichthouders na deadline 1 juni



Documenten niet meer zichtbaar ENSIA-omgeving vanaf 8 juni



Stand van zaken aanlevering per 18 mei

Contact met de toezichthouders na deadline 1 juni
U kunt nog tot maandag 1 juni (tweede Pinksterdag) de verantwoordingsdocumenten
voor de toezichthouders uploaden in ENSIA. Vanwege de coronacrisis is deze
deadline eenmalig verschoven. Na 1 juni sluit de ENSIA-tooling en is het niet meer
mogelijk om verantwoordingsdocumenten te uploaden. Wel kunt u tot 8 juni de
documenten inzien die u eerder hebt geüpload.
Zelf afspraken maken
Als u de deadline niet hebt gehaald, moet u zelf met de desbetreffende toezichthouder
afspraken maken over het aanleveren van verantwoordingsdocumenten. Dit kan dan
alleen buiten de ENSIA-tooling om. De toezichthouder bepaalt hierna wat u moet doen.
De contactgegevens zijn als volgt:


Verantwoording Suwinet (BKWI - Ministerie SZW): Mail naar ensia@BKWI.nl



Verantwoording DigiD (Logius - Ministerie BZK): Via de servicedesk van Logius
via 0900-555 45 55 of via het contactformulier



Verantwoording BAG, BGT en BRO (DGBRW - Ministerie BZK): Mail
naar Toezichthouder-BAG-BGT-BRO@minbzk.nl

Documenten niet meer zichtbaar ENSIA-omgeving vanaf 8 juni

Na 1 juni is het niet meer mogelijk verantwoordingsdocumenten te uploaden. U kunt de
vragenlijsten en de verantwoordingsdocumenten die u hebt geüpload nog wel inzien.
Vanaf maandag 8 juni zal de ENSIA-omgeving gesloten worden tot de live-gang van
het nieuwe verantwoordingsjaar op woensdag 1 juli. U kunt in deze periode niet
inloggen. Het is raadzaam voorafgaand aan 8 juni downloads van de vragenlijsten via
Excel te maken via de button ‘Exporteer naar Excel – Uitgebreide versie’. U beschikt
dan over de vragenlijsten, gegeven antwoorden en de aantekeningen uit de
opmerkingenvelden. Vanaf 1 juli kunnen ENSIA-coördinatoren inloggen en hun lokale
gebruikersorganisatie inrichten.

Stand van zaken aanlevering per 18 mei
De afgelopen weken hebben we van veel van u gehoord dat de maand extra voor het
aanleveren zeer welkom was. Het thuiswerken zorgt voor een andere manier van
werken en het rondkrijgen van de ENSIA-verantwoording blijkt niet eenvoudig. Daarom
hebben we dit jaar een e-mail gestuurd naar degenen die op 7 mei nog niet (alles)
hadden ingeleverd om te inventariseren hoe het gaat. Bedankt voor de vele fijne
reacties die we kregen hierop. Fijn om te horen dat de meesten van u verwachten dat
alles op tijd aan te leveren. Voor een aantal gemeenten wordt het nog even spannend.
Neem vooral contact op als u vragen heeft. Redt u het niet op tijd? Lees dan bovenaan
deze nieuwsbrief wat u moet doen.
Op 18 mei was de status van aanlevering als volgt:


DigiD: 45% ingeleverd



SUWI: 51% ingeleverd



BAG: 50% ingeleverd



BGT: 49% ingeleverd



BRO: 47% ingeleverd

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

