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Update Aanbesteding
Zoals u wellicht weet loopt er een aanbestedingstraject om de ENSIA-tool in 2021 te
vervangen. Met deze vervanging kunnen we meer functionaliteiten aanbieden die vele van u
al langer op het verlanglijstje hadden staan.
Maar liefst 7 leveranciers reageerden op onze uitvraag en dat is positief. De eerste
beoordelingen hebben plaatsgevonden door het beoordelingsteam. Het beoordelingsteam
bestaat uit deelnemers aan het gebruikersoverleg ENSIA, procesbegeleiders,
toezichthouders en adviseurs van de IBD.
In augustus plannen we demo’s van de leveranciers. Het is de bedoeling om in oktober te
starten met de implementatie van de nieuwe tooling.

Wijzigingen in het nieuwe verantwoordingsjaar
Op 1 juli is ENSIA opengesteld voor de uitvoering van de zelfevaluaties over het
verantwoordingsjaar 2020. Voor de volledigheid volgt een overzicht van de belangrijkste
wijzigingen:
•

De BIG-vragenlijst is vervangen door de BIO-vragenlijst. In de vragenlijst zijn nu ook
vragen opgenomen over de opzet van en de verantwoording over de BIO (hoofdstukken
2 en 4 uit de BIO).

•

Bij de beantwoording van de BIO-vragenlijst ziet u niet de antwoorden terug die u vorig
jaar heeft gegeven op de BIG-vragenlijst. De reden hiervoor is dat de antwoorden op de
BIG-vragenlijst niet een-op-een zijn te mappen op de BIO-vragenlijst. Indien u toch een
vergelijking wilt maken, kunt u gebruikmaken van de GAP-analyse van de IBD waarin
een verwijzing naar de BIG-maatregel is opgenomen.

•

De toegangsrechten voor ENSIA zijn alleen uitgegeven aan de ENSIA-coördinatoren.
Voor alle andere gebruikers staan deze voor het nieuwe verantwoordingsjaar standaard
“uit”. Wanneer u inlogt, ziet u in het tabblad Gebruikers de medewerkers van uw
organisatie die hebben meegewerkt aan de verantwoording over 2019. Zo beoordeelt u
zelf of/welke medewerkers het komende verantwoordingsjaar deel uitmaken van het
team en kunt u hen voorzien van de juiste autorisaties.

•

In de BIO-vragenlijst kunt u via de linkerzijde van het menu selecties van vragen maken.
Dit is mogelijk voor Suwinet/IT Audit (selectie van Suwinet vragen), BRP en
Reisdocumenten. De selectiemogelijkheid voor AVG en de afdelingen Facilitair, Inkoop,
Personeelszaken en Burgerzaken zijn komen te vervallen. De reden hiervoor is dat de
BIO een procesgerichte insteek heeft. Indien u toch wilt zien welke vakgebieden verband
houden met specifieke BIO-vragen, kunt u gebruikmaken van de GAP-analyse van de
IBD waarin een verwijzing naar bedrijfsfuncties is opgenomen.

•

Op basis van de ervaringen van het vorige verantwoordingsjaar worden bij de
verantwoording over de BRO nu twee voorloopvragen gesteld om vast te stellen of
hierover een verantwoording moet plaatsvinden. Op basis van de gegeven antwoorden
op deze twee voorloopvragen wordt dan, na het opslaan van de antwoorden, de
volledige vragenlijst getoond als verantwoording moet plaatsvinden.

•

Voor Suwinet is het Normenkader vervangen door de Verantwoordingsrichtlijn en maken
alle vragen nu deel uit van de BIO-vragenlijst. De vragen die betrekking hebben op BRP
en Reisdocumenten zijn eveneens in de BIO-vragenlijst opgenomen.

•

Bij het beantwoorden van vragen over Suwinet (IT-audit) kan vooraf worden
aangegeven voor welke niet-Suwitaken Suwinet wordt gebruikt (Burgerzaken, RMC,
gemeente gerechtsdeurwaarders). Op basis hiervan worden specifieke vragen wel/niet
getoond.

•

Voor de verantwoording over Suwinet kan gebruik worden gemaakt van Carve-out.

•

Dit jaar worden de gegevens vanuit ENSIA voor de BRP en Reisdocumenten
verantwoording aan RvIG vanuit ENSIA niet overgeheveld naar de kwaliteitsmonitor. Na
31 december kunt u een rapportage met puntentelling uit ENSIA downloaden en deze
via de kwaliteitsmonitor uploaden. U wordt hier nog verder over geïnformeerd.

•

De scope voor het opstellen van de collegeverklaring en de IT-audit blijft ongewijzigd:
opzet en bestaan voor DigiD en Suwinet. In een komende update gaan we dieper in op
de collegeverklaring en de bestuurlijke rapportage.

•

De handleiding en de veelgestelde vragen zijn geactualiseerd. Veelgestelde vragen en
antwoorden over inloggen zijn ook op landingspagina (de pagina voordat u ingelogd
bent) van ENSIA te vinden.

Informatiebeveiliging op Waarstaatjegemeente
Als uw gemeente eraan mee heeft gedaan, op de website waarstaatjegemeente.nl ziet u hoe
uw gemeente zich verhoudt tot andere gemeenten met betrekking tot een aantal thema’s.
Binnen het thema “Openbare orde en veiligheid” is het onderwerp “Informatiebeveiliging”
opgenomen waarin u kunt doorklikken naar het rapport met daarin de antwoorden op tien
vragen over informatiebeveiliging 2019.

Maandelijks spreekuur ENSIA-coördinatoren
Vanaf augustus 2020 organiseert het beheerteam ENSIA maandelijks een ENSIA-spreekuur
voor coördinatoren. Normaal gesproken bieden onze regiobijeenkomsten een gelegenheid
voor gemeenten om het ENSIA-team en elkaar te spreken, ervaringen uit te wisselen en
kennis te delen. In een maandelijks online spreekuur willen we ervoor zorgen dat we elkaar
weer ontmoeten.
Het eerste spreekuur houden we op donderdag 13 augustus om 13:00 uur via Microsoft
Teams en de deelnemers bepalen de onderwerpen. We starten elk spreekuur met een korte
update uit het projectteam en gebruiken de rest van de tijd om met elkaar van gedachten te
wisselen en ervaringen te delen op basis van stellingen of vragen. Waar nodig nodigen we
ook gastdeelnemers van bijvoorbeeld de stelselhouders uit.
Doet u ook mee?
Schrijf u dan in via het inschrijfformulier. Geef hier ook uw suggesties voor de onderwerpen,
stellingen en vragen aan.

ENSIA evaluatie
Begin dit jaar is een evaluatie van ENSIA uitgevoerd. De onderzoekers hebben hiervoor veel
betrokkenen van het ENSIA stelsel geïnterviewd. Graag delen we de belangrijkste
bevindingen met u. Een belangrijke bevinding is dat ENSIA de bewustwording over
informatiebeveiliging binnen gemeenten vergroot. Doordat er een integraal beeld over
informatiebeveiliging is ontstaan binnen gemeenten en informatiebeveiliging nu onderwerp
van gesprek is binnen het bestuur, draagt ENSIA bij aan de informatiebeveiliging van
gemeenten. Er worden echter ook verbetermogelijkheden gezien. Bijvoorbeeld door de
verantwoording in vorm en taal beter aan te laten sluiten bij de beleving van College, Raad
en management en door meer eenduidigheid aan te brengen in de verantwoording van de
diverse stelsels. Ook kan de interne verantwoording en de verantwoording richting
toezichthouders verbeteren door meer integratie. Op basis van de bevindingen gaan de
ENSIA-partners met elkaar aan de slag om ENSIA nog beter en gebruiksvriendelijker te
maken.

Maandelijkse ENSIA-update
Vanaf augustus informeren wij u over ENSIA met een maandelijkse ENSIA-update. Het
streven is om deze update in de eerste week van iedere maand te versturen. Stuurt u deze
updates gerust door naar uw collega’s. Het overzicht van de laatste 5 updates treft u op de
website.

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

