Ti
j
deli
j
ke opdracht:Procesbegelei
der
Im plem entati
eE
N SIA
(opdrachtnummer:17.011)
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit
een andere organisatie) voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging,
telkens voor drie maanden tot maximaal 1 mei 2018. De omvang is maximaal 32 uur per week.

O verKIN G
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten is opgericht in 2009 door de VNG om gemeenten te
ondersteunen bij het verbeteren van hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers, door van
elkaar te leren en waar mogelijk hun werkzaamheden te standaardiseren. KING biedt gemeenten
een perspectief op informatiemanagement en de implementatie daarvan, ondersteunt nieuwe
dienstverleningsconcepten en de beveiliging van informatie. KING volgt voor gemeenten de trends
en ontwikkelingen en denkt na over de gevolgen en mogelijkheden die ze bieden voor de
uitvoeringspraktijk. KING ondersteunt gemeenten, met informatie, met standaarden, concepten en
praktische ondersteuning. En KING voert grote delen van de Digitale Agenda 2020 van de VNG uit.
KING is een B.V. zonder winstoogmerk met als enig aandeelhouder VNG Diensten.

O verhetproj
ectE
N SIA
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalig
informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het project ENSIA heef tot doel het ontwikkelen en
implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor
informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
(BIG).
ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid
gebaseerd op de BIG. Uitgangspunt is het horizontale verantwoordingsproces aan de
gemeenteraad. Dit vormt de basis voor het verticale verantwoordingsproces aan de nationale
partijen die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid. De verantwoordingssystematiek
over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale
persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Inkomen (SUWInet) is
samengevoegd en gestroomlijnd.
ENSIA is een initiatief van de VNG en de ministeries van BZK, I&M en SZW.

D oelvande opdracht
Gemeenten ondersteunen bij:






Voorbereiding op implementatie ENSIA
Werven van gemeentebreed draagvlak en inzet
(her)inrichten van het horizontale verantwoordingsproces informatieveiligheid
Invullen zelfevaluatie
Afronden van verticale verantwoording t.b.v. specifieke toezichthouders
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Verantw oordeli
j
khedenenresultaatgebi
eden


Op verzoek van gemeentelijke coördinator:
o

ondersteunen bij implementatie ENSIA

o

Procesbegeleiding bij interne bijeenkomsten van gemeenten

o

Ondersteunen bij gesprek met portefeuillehouder of raad



Opstellen van ondersteuningsproducten op basis van behoefte van gemeenten



Voorbereiden en verzorgen presentaties op regiobijeenkomsten t.b.v. gemeentelijke
coördinatoren



Beantwoorden van inhoudelijke vragen over informatieveiligheid.

Kenni
s-enervari
ngsverei
sten


Ervaring met adviseren over het op gang brengen en op gang houden van veranderprocessen
bij gemeenten;



WO werk- en denkniveau;



Ruime ervaring met het opzetten van projecten als projectleider (of als adviseur binnen een
project);



Ruime kennis van BIG en ervaring met de implementatie daarvan in gemeenten in de rol van
adviseur;



Kennis van verantwoordingsprocessen in en door gemeenten;



In de afgelopen vijf jaar meerjarige (meer dan drie jaar) ervaring met werken bij of voor
gemeenten in de rol van adviseur op alle niveaus (bestuur, management en uitvoering);



Directe betrokkenheid bij de uitvoering van het ICT beveiligingsassessment DigiD is een pre;



Ruime kennis van en ervaring met gemeentelijke (besluitvormings)processen;



Ruime recente (opgedaan in de afgelopen vijf jaar) ervaring met het verbinden van gemeenten
rond het delen van kennis (best practices) en organiseren van samenwerking;



Inhoudelijke en actuele kennis van de gemeentelijke beleidsterreinen en werkprocessen, op
het terrein van informatievoorziening zoals BAG, Digid, BGT en/of Suwi is een pre.

H oudi
ngaspecten


Overtuigingskracht;



Klantgericht;



Kwaliteitsgericht;



Resultaatgericht;



Zelfstandig;



Initiatiefrijk;



Samenwerkingsgericht;





Netwerken;
Uitstekende communicatieve vaardigheden;
Analytisch vermogen.

Vergoedi
ng enm eeri
nform ati
e
Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 1 augustus met een omvang van maximaal
32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden) tot
uiterlijk 1 mei 2018. De maximale vergoeding is opgenomen in de uitvraag. Het daar genoemde
bedrag is exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten. We gaan uit van gebruik van eigen
telefoon en laptop.
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Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’ in de
uitvraag.

Resultaatvande opdracht
De ondersteuning van de procesbegeleiding moet er toe leiden dat v.w.b. horizontale
verantwoording in zoveel mogelijk gemeenten:
1.
In het jaarverslag van alle gemeenten een paragraaf informatieveiligheid is opgenomen.
2.
In het verslag van de raadsvergaderingen het onderwerp ‘informatieveiligheid’ is
opgenomen.
3.
Binnen gemeenten waar nodig verbeteracties zijn geformuleerd en belegd (opgenomen in
inhoud Collegeverklaring).
4.
De aanzet is gegeven voor borging van het ENSIA-verantwoordingsproces bij gemeenten.
v.w.b. de verticale verantwoording, dat in alle gemeenten:
1.
In het jaarverslag een Collegeverklaring informatieveiligheid is opgenomen.
2.
door de auditor ‘assurance’ is gegeven en deze Assurance rapportage aansluit bij de in
ENSIA-verband afgesproken scope in de stuurgroep.
3.
De voor verticale toezichthouders relevante informatie op het vlak van informatie-veiligheid
is geleverd conform de met hen gemaakt afspraken.

Procedure
U kunt tot 17 maart vragen stellen, 20 maart worden de vragen én antwoorden geanonimiseerd
naar alle leveranciers gemaild.
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden 3 kandidaten
uitgenodigd voor een gesprek op maandag 27 maart tussen 11.00-13.00, dinsdag 28 maart of
donderdag 30 maart tussen 10.00 – 12.00 voor gesprekken. Op basis van die gesprekken wordt
een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS waarvan KING gebruik maakt:
http://www.ctmsolution.nl/project/king/.
U kunt uw aanbieding versturen via CTM tot 22 maart 2017, 12.00 uur. Indien u binnen 7
werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u
ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een selectiegesprek en niet voor gunning in
aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de
verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is.
Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Reacties van externen die niet via dit DAS lopen, worden niet in behandeling genomen en daar
wordt ook niet op gereageerd. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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