
SEP ENSIA-netwerkdagen 
2022

Nijmegen en Delft

27 en 29 september 2022



Welkom

1E LIJN HELPDESK

BEHEERTEAM ENSIA



Wat wij doen voor gemeenten

• Overleg met de partners in het ENSIA stelsel

• Afstemming met beleid

• Doorontwikkeling tool

• Voorbereiding nieuw verantwoordingsjaar

• Ondersteunen in het gebruik van de tool



Achter de schermen

• ENSIA Governance

• Wijzigingen ophalen stelselhouders 

• Deelnemen aan de ENSIA-governance

• Aanpassingen in de tool en documenten 

verwerken

Beheerteam ENSIA

Uitvoeringsoverleg

Beleidsoverleg

Strategisch overleg

Audit Committee



ENSIA-stelsel

RviG DGBRW Logius BKWI Waarderingskamer

Stelselhouders

Toezichthouders

Stelsels

Proces

Audit



Verantwoordingsketen

Zelfevaluatie Opstellen Verantwoorden Versturen



Stelling 1

Ik ben het hele jaar bezig met 
informatiebeveiliging en neem daarbij de 
organisatie en het bestuur mee.



Ik ben het hele jaar bezig met informatiebeveiliging 
en neem daarbij de organisatie en het bestuur mee

• Resolutie BALV 2021 Digitale veiligheid

• Gemeenten vinden de collegeverklaring DigiD en SUWI te technisch

• Alternatieve bestuurlijke rapportage beschikbaar

• Vaste plek in de P&C cyclus

• Verschillende moment om verschillende acties uit te voeren

• ISMS is daarbij een handig hulpmiddel



Stelling 2

ENSIA helpt mij om de Plan Do Check Act 
cyclus te doorlopen voor informatiebeveiliging 
in de werkprocessen en organisatie.



ENSIA helpt mij om de Plan Do Check Act cyclus te 
doorlopen voor informatiebeveiliging in de 
werkprocessen en organisatie.
• Aanpassingen in de werkprocessen volgen nav ENSIA

• ENSIA gebruiken als middel voor bewustwording

• Slechts de vaste collega's zijn betrokken en niet de hele organisatie

• Samen optrekken richting de organisatie met FG, CISO, Controller



Stelling 3

ENSIA moet, in het kader van Single 
Information Audit, uitgebreid worden met 
vragenlijsten over andere stelsels en met 
integratie van kwaliteitsmonitor e.a.



ENSIA moet, in het kader van Single Information Audit, 
uitgebreid worden met vragenlijsten over andere stelsels 
en met integratie van kwaliteitsmonitor e.a.

• Gesprekken met stelselhouders worden gevoerd 

• Auditvragen over de WPG?

• Meer samenhang tussen de vragenlijsten?

• Aanvullen met resterende vragen over de WOZ?



Stelling 4

De verantwoording via ENSIA leidt tot een 
partnerschap met toezichthouders.



De verantwoording via ENSIA leidt tot een 
partnerschap met toezichthouders

• Bij vragen is er goede ondersteuning vanuit de helpdesk van de 

toezichthouder

• Er is voldoende tijd om na een aanschrijving verbeteringen door te 

voeren

• Er is begrip voor mijn situatie en ik krijg daarover advies

• Partner? Nee!



Stelling 5

Als ik voldoe aan ENSIA dan is de 
informatievoorziening binnen mijn 
gemeente veilig.



Als ik voldoe aan ENSIA dan is mijn gemeente 
veilig

• Het is een hulpmiddel maar 100% veilig is een utopie

• Het helpt vooral om urgente zaken aan te pakken en daar budget voor 

te krijgen

• Ik gebruik ENSIA als aanjager



Stelling 6

Over 5 jaar kan ik met ENSIA …

Welke ontwikkelingen voorzie jij of welke 
verbeteringen wil je graag zien?



Over 5 jaar kan ik met ENSIA …

• Ontwikkelingen:

• BIO evaluatie

• Onderzoek doorontwikkeling ENSIA met focus om vereenvoudiging

• Verkenning of toevoeging WPG op termijn

• Motie ALV; benchmark

• Informatie over feitelijke veiligheid


