
 

 

ENSIA Roadmap 
Eenvoudig verantwoording afleggen over informatiebeveiliging 

Snel én 

zorgvuldig op 

weg met de 

ENSIA 

Roadmap! 

 

ENSIA: wat betekent dat voor uw organisatie? 
Om een eerste indruk te krijgen van de impact van de verantwoording over informatiebeveiliging kunt u zich  

de volgende vragen stellen:   

 
• Wat betekenen de Baseline Informatiebeveiliging en de Europese privacywetgeving in het kader van ENSIA? 

• Is er voldoende deskundigheid om uw organisatie goed op ENSIA voor te bereiden? 

• Zijn uw medewerkers voorbereid op wat ENSIA voor hen betekent? Weten zij wat hen te doen staat? 

• Heeft u een plan van aanpak om ENSIA op praktische wijze te implementeren? 

• Bent u er zich bewust van dat de verantwoording over informatiesystemen een bouwsteen is op weg naar 

   excellente en integrale dienstverlening? 



 

 
     Meer informatie? 
           Begin vandaag nog en informeer bij ons naar de aanpak die het beste past bij uw organisatie om verantwoording af te  
           leggen over ENSIA. Neem contact op met Aad van den Boogaart via info@aranea.nl of bel 073 646 1660. 
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Waarom ENSIA? 
De processen binnen uw gemeente zijn complex en grotendeels 
geautomatiseerd. Vanaf 2017 moet uw gemeente zich elk jaar 
verantwoorden over de kwaliteit van informatiebeveiliging 
binnen diverse informatiesystemen. Hiervoor is de ENSIA-tool 
beschikbaar voor gemeenten. Dit met als doel het 
verantwoordingsproces rondom informatiebeveiliging te 
professionaliseren. Met ENSIA wordt het voor uw gemeente 
eenvoudiger om verantwoording af te leggen aan de interne 
(gemeenteraad) en externe toezichthouders (departementen).  

 

 

 

Onze diensten 
Wij staan u graag terzijde bij het voorbereiden op en 
implementeren van ENSIA. Met onze ENSIA Roadmap 
ondersteunen wij u bij het bepalen van uw:  

• Scope en huidige positie (nulmeting) 

• Ambitie en gewenste bestemming 

• Roadmap en stappenplan om daar te komen 
Daarnaast bieden we op diverse vlakken ondersteunende 
diensten; denk daarbij aan de BIG en auditondersteuning van 
Suwinet en DigiD, maar ook auditondersteuning voor audits op 
IT systemen en -architecturen en trainingen voor de CISO. 

 

 

 

Onze meerwaarde 
Aranea ISM hanteert een integrale aanpak waarbij we onze 
expertise en inzichten in zowel informatiebeveiliging (BIG, 
ISO27001/2) als privacy (privacy wet- en regelgeving) koppelen 
aan de praktijk van lokale overheden. Wij werken vanuit de visie 
dat we uw gemeente alleen volledig “ENSIA-ready” kunnen 
maken door álle aspecten van informatieveiligheid te 
integreren. Hiermee zijn wij optimaal in staat u te faciliteren 
meerwaarde te halen uit uw informatielandschap en 
gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. 
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