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Beste wensen 2021
Het beheerteam ENSIA wenst u een zeer voorspoedig 2021. Ook in 2021 zullen we
weer samen met alle betrokkenen werken aan een zo soepel mogelijk werkende
verantwoording voor de informatieveiligheid bij gemeenten.
In dit vijfde jaar van ENSIA gaan gemeenten vanaf het volgende verantwoordingsjaar
gebruik maken van een nieuwe ENSIA-tool. In samenwerking met gemeenten stelde
de VNG hiervoor een programma van eisen en wensen op en voerde een Europese
aanbestedingsprocedure uit. De opdracht voor ontwikkeling is gegund aan SEP BV en
Qualogy Applications. SEP bouwt in de komende periode samen met Qualogy de tool
onder regie van de VNG.
VNG streeft naar optimale gebruiksvriendelijkheid en gaat gebruikers nadrukkelijk
betrekken bij mogelijke keuzes rondom bijvoorbeeld de gebruikersinteractie of het
schermontwerp. Daarom willen wij graag een focusgroep van gebruikers (ENSIACoördinatoren) samenstellen die met enige regelmaat meekijkt met de ontwikkeling

van de tooling zodat gemeenten input kunnen leveren in bepaalde ontwerpvragen.
Heeft u interesse om u hiervoor op te geven, meld u dan aan via ensia@vng.nl.

100% BIO, BAG en BGT ENSIA zelfevaluaties aangeleverd!
Door noeste arbeid in de laatste weken van december zijn alle gemeenten erin
geslaagd om de ENSIA BIO, BAG en BGT-zelfevaluatie in te leveren, een prachtige
100% score. Voor de BRO rapportages hebben 351 van de 355 gemeenten de
deadline gehaald. Een heel mooi resultaat! Van de DigiD zelfevaluatie zijn helaas geen
cijfers over de volledigheid van het inleveren te geven als gevolg van de structuur &
opbouw van deze zelfevaluatie.

Rapportages beschikbaar
Met ingang van de nieuwe fase ‘verantwoorden’ is de toegang tot de rapportages
beschikbaar gekomen en verleend aan de ENSIA-coördinatoren. U kunt uw collega’s
via het tabblad gebruikers toegang verlenen tot de diverse rapportages. De volgende
rapportages kunnen worden gedownload:


Zelfevaluatie BIO



Collegeverklaring DigiD en Suwinet



Verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO

De antwoorden inzake DigiD en WSJG kunt u downloaden via de export functionaliteit.
Op vngrealisatie.nl/ensia zijn daarnaast twee documenten beschikbaar ter
ondersteuning van de ‘bestuurlijke rapportage, te weten de ‘bouwstenen oplegnotitie
bestuurlijke verantwoording’ en de ‘handreiking bestuurlijke rapportage’, beschikbaar.
NB. De volgende rapportages zijn in verband met een fout in de puntentelling tijdelijk
offline:


Uittreksels BRP en Reisdocumenten



Puntenrapport BRP en Reisdocumenten

Mocht u deze rapportages al hebben gedownload, dan bevatten deze mogelijk onjuiste
puntentellingen. Wij adviseren u om ze te zijner tijd opnieuw te downloaden. We stellen
u op de hoogte als de rapportages Reisdocumenten en BRP weer worden
opengesteld.

Tabblad Uploaden beschikbaar
Per 4 januari heeft u als ENSIA coördinator toegang tot het tabblad ‘Uploaden’. Via
diverse links kunt u de verantwoording aan de toezichthouders van het Rijk (na proces
van vaststelling) uploaden voor Suwinet, DigiD, BAG, BGT en de BRO verantwoording.
Ook voor deze functionaliteit kunt u gebruikers autoriseren. De laatste dag voor het
inleveren van de verantwoordingsdocumenten is 30 april 2021.

ENSIA-spreekuur 4 februari
Wilt u ook in gesprek met uw collega’s over actuele ENSIA-onderwerpen? Wij
organiseren iedere eerste donderdag van de maand een spreekuur. Het volgende
spreekuur vindt plaats op donderdag 4 februari om 13:00 uur. Aanmelden kan via
het aanmeldformulier.

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

