ENSIA Nieuwsbrief
Aan de orde in deze nieuwsbrief:


Documenten nieuwe verantwoordingsjaar



Wijziging autorisaties in ENSIA-tool



Vertrek Jeanne-Marie Langen als ENSIA-procesbegeleider

Documenten nieuwe verantwoordingsjaar
Op www.vngrealisatie.nl/ensia zijn drie documenten gepubliceerd ter
ondersteuning van de start van het nieuwe verantwoordingsjaar ENSIA
in uw gemeente. De documenten geven u de mogelijkheid uw collega’s
in een vroeg stadium te informeren over de wijzigingen, activiteiten en
wijze van samenwerken. De volgende drie documenten zijn beschikbaar:


Een format van de presentatie voor de kick-off
verantwoordingsjaar 2020



Een format van het Plan van Aanpak voor 2020



Een format van het intranet-bericht over de aanstaande start van
het ENSIA-jaar per 1 juli aanstaande

Wijziging autorisaties in ENSIA-tool
Er zijn dit jaar op verzoek van gemeenten enkele wijzigingen rondom het
autoriseren van gebruikers in de ENSIA-tool. Voorheen stonden alle
autorisaties op “aan” en moest de ENSIA-coördinator de vinkjes “uit”
zetten om de gebruiker alleen die autorisaties te geven die noodzakelijk
waren. Dit jaar is dat anders. Alle autorisaties moeten nu juist expliciet
gegeven worden binnen de beheermodule. Binnen de ENSIA-tool komt

z.s.m. een handleiding beschikbaar waar o.a. ook een beschrijving is
opgenomen over het geven van autorisaties.

Vertrek Jeanne-Marie Langen als ENSIAprocesbegeleider
Jeanne-Marie Langen vertrekt in verband met een nieuwe functie binnen
VNG Realisatie. Projectleider Rianne Zivali: “Wij willen haar bedanken
voor de mooie tijd die we samen binnen het ENSIA-team hebben gehad.
Jeanne-Marie is vanaf het eerste moment betrokken geweest bij ENSIA
en is voor vele ENSIA-coördinatoren dan ook de meest bekende
procesbegeleider van het team. Zij is het gezicht geweest van vele
regiobijeenkomsten en heeft veel gemeenten geholpen in de afgelopen
3 jaar ENSIA om toch nog de deadline te halen daar waar het spannend
werd. Wij hebben genoten van haar tomeloze inzet, begrip, wijsheid en
humor. We gaan haar missen en wensen haar veel succes bij haar
volgende uitdaging binnen VNG Realisatie.”

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

