De Register Informatici
De Register Informatici zijn verenigd in een onderdeel van het NGI-NGN. De
register informatici hebben zich ingeschreven in een register dat beheerd
wordt door de VRI – de Vereniging Register voor Informatici. Deze vereniging,
die al sinds 1984 bestaat, behartigde voorheen de belangen van de leden,
maar herbergt nu ten behoeve van de persooncertificering ISO 27014 norm
alleen het register en is eigenaar van het schema. De belangen van de RI’s zijn
zoals eerder aangegeven ondergebracht binnen het NGI-NGN door er voor te
zorgen dat professionals RI kunnen worden en blijven.
Deze afdeling RI heeft verschillende commissies die daarbij helpen:
l De commissie Voordracht en Toetsing beoordeelt of een aspirant lid
voldoet aan alle toelatingscriteria. Daarbij toetst ze op opleiding en
ervaring. In sommige gevallen wordt, wanneer de commissie dat
nodig acht, een antecedenten onderzoek opgestart. Onderdeel van de
toelatingsprocedure is een intake gesprek met een Register Informaticus. Om lid te blijven wordt getoetst of de leden voldoen aan de eis van
permanente educatie (PE) door registratie van hun PE punten. Daarnaast
wordt gekeken of een lid een (bescheiden) actieve bijdrage levert aan de
vereniging.
l Om elkaar te stimuleren en elkaar kennis en kunde op niveau te houden
worden er bijeenkomsten gehouden. De commissie Ontmoetingen
organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten met een speciaal thema.
l De commissie Kennis en Kunde organiseert verspreid over verschillende
regio’s bijeenkomsten waarin verdieping plaatsvindt van het vakgebied
door cases voor te leggen en te bespreken.
l Wanneer blijkt dat een lid zich, naar het oordeel van een opdrachtgever, niet aan de gedragscode heeft gehouden, dan zorgt de commissie
van Beroep en Arbritage eventueel aangevuld door de tuchtcommissie
voor een behandeling van deze zaak en komt met een uitspraak. Wanneer een lid zich inderdaad niet aan de gedragscode heeft gehouden
en in hoge mate - moedwillig in gebreke is gebleven - kan dat in het
uiterste geval leiden tot royement van het lid. Doorgaans wordt er
gezocht naar een bevredigende oplossing voor de opdrachtgever.
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Gedragscode
De gedragscode kent vijf uitgangspunten:
• (Des)kundigheid: Een Register Informaticus zal altijd kunnen
motiveren waarom hij een opdracht goed denkt uit te kunnen
voeren. Daarbij moet hij naast zijn opleiding en vaardigheden
ook kunnen aantonen hoe hij inhoudelijk te werk gaat en vooral
hoe hij de belangen van de opdrachtgever en overige belanghebbenden (stakeholders) gaat behartigen. De RI ontwikkelt
zich continu op zijn vakgebied. Er mag dus van hem worden
verwacht dat hij een duidelijk – en begrijpelijk – kader aanreikt
waarbinnen hij zijn werkzaamheden uitvoert. De RI heeft zichzelf
ertoe verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over zijn
persoonlijke educatie. De opgave wordt periodiek gecontroleerd
en wanneer de RI niet voldoende aan deze permanente educatie
heeft gedaan, wordt hij erop aangesproken om dat alsnog te
doen. Wanneer de RI daaraan geen gevolg geeft wordt zijn titel
afgenomen.
• Betrouwbaarheid: Een RI maakt zijn afspraken waar. Vooral
op het gebied van integriteit en geheimhouding. Zo kan de RI
optreden als vertrouwd persoon.
• Zorgvuldigheid: Een RI houdt in alle redelijkheid rekening met
wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. De RI is in staat om van elk aspect van elke overweging of
beslissing de (bij) effecten aan te geven. Zorgvuldigheid houdt
bovendien in dat de RI terughoudend is in het geven van oordelen over personen.
• Professionele onafhankelijkheid: De RI zal in zijn adviesrelatie
zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en
weten aanwenden om daarbij (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen.
• Collegialiteit: De RI onderhoudt professionele contacten met
zijn collega’s en maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. De RI’s onthouden zich van negatieve uitingen over een
andere RI en wijzen elkaar op de gedragscode.

1
3

2
4

Onze gedragscode bestaat uit 10 gedragsregels met de volgende
typering:

è

1. Herkenbaar

è

6. Toetsbaar

è

2. Bewust

è

7. Schadevrij

è

3. Belang

è

8. Algemeen belang

è

4. Kwaliteit

è

9. Grenzen

è

5. Vertrouwd

è

10. Leren

Gedragsregels
1. HERKENBAAR: De RI zal zich altijd als zodanig herkenbaar op te
stellen.
De toepassing van de informatiekunde en ICT neemt steeds verder
toe. Als gevolg daarvan is de beroepsbeoefenaar in de informatiekunde en ICT bij een toenemend aantal ontwikkelingen betrokken.
Het is daarom belangrijk te weten op welke wijze een professionele
beroepsbeoefenaar in het vakgebied van de informatiekunde
en ICT met zijn kennis en kunde omgaat en of hij zich expliciet
verplicht heeft aan normen en regels te houden.

Ten behoeve van de herkenbaarheid wordt ten minste van de RI
verwacht:
- dat hij op zijn zakelijke correspondentie zijn RI titel kenbaar
maakt en indien van toepassing de herkenbare aanduiding achter zijn naam plaatst die behoort bij zijn registratie of persoonlijke certificering;
- dat hij in contracten, dan wel in als zodanig geldende brieven,
een tekst opneemt waarin staat vermeld dat hij zal handelen in
overeenstemming met de Gedragscode;
- dat hij zijn opdrachtgevers op aanvraag een gedrukt exemplaar
van de Gedragscode ter beschikking stelt.
2. BEWUST: De RI is zich bewust van de gevolgen van zijn handelen voor de samenleving.
Toepassing van informatiekunde en ICT en daarmee het werk van
de RI brengt fundamentele veranderingen teweeg in de samenleving in het algemeen en organisaties in het bijzonder. Door het
in gebruik nemen van informatiesystemen zijn werk, organisatie
en samenwerkingsverbanden niet meer dezelfde als voorheen.
Wijzigingen in functie en taakinhoud van functionarissen worden
meestal overwogen. De RI moet ook dergelijke aspecten betrekken bij het realiseren van of adviseren over informatiesystemen.
Het is de plicht van de RI om de opdrachtgever(s) op deze aspecten te wijzen.

Aangezien de RI zich verplicht heeft in zijn functioneren als
beroepsbeoefenaar in de informatiekunde en ICT vooraf gestelde
normen van kwaliteit en integriteit te volgen, moet hij voor zijn
omgeving herkenbaar zijn.

Evenzo moet de RI zich vergewissen van de mogelijkheden van
misbruik van de door hem te realiseren informatiesystemen. De
kans dat een toepassing anders wordt aangewend dan waarvoor
die wordt opgezet, kan reden zijn die toepassing niet te (doen)
ontwikkelen.

De RI zal in alle voorkomende gevallen de toepassing van de regels
van de Gedragscode voorstaan en uitdragen.

Om te voorkomen dat de toepassing van technologieën een te
sterk autonoom karakter heeft moet veel aandacht worden be-
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steed aan te verwachten effecten voor mens, milieu en maatschappij. Aan de andere kant moet de RI alert zijn op situaties waarin
toepassing van informatietechnologie verbetering kan brengen
in omstandigheden, personen, organisaties en of de samenleving.
Het stimuleren van toepassingen behoort evenzeer tot de ethiek
van de RI.
Allerwegen is het van groot belang dat de RI steeds expliciet is over
zijn overwegingen om het initiatief te nemen tot het ontwikkelen,
realiseren en beheren van informatiesystemen, dan wel om dat
juist na te laten.
3. BELANG: De RI zal bij zijn werkzaamheden in overeenstemming
met het belang van de opdrachtgever handelen.
De RI wordt door zijn opdrachtgever ingeschakeld als specialist.
Door gebrek aan tijd, kennis, kunde, kwaliteit of enig andere reden,
is de opdrachtgever niet in staat zijn belangen in voldoende mate
zelf te behartigen. De RI zal hem daarom met raad en daad bijstaan
opdat hij op enig moment zelf de juiste beslissingen kan nemen.
Mocht de opdrachtgever handelen of beslissen in strijd met adviezen van De RI, dan dient De RI de consequenties van het niet opvolgen van zijn raad te expliciteren. Dit kan De RI aanleiding geven
de opdracht te beëindigen omdat het belang van de opdrachtgever strijdig is met de Gedragscode.
4. KWALITEIT: De RI richt zich voortdurend op het leveren c.q.
bereiken van kwalitatief hoogwaardige diensten, bijdragen of
resultaat.
Iedere RI dient een opdrachtgever voor diens geld een product of
dienst te leveren in overeenstemming met de verwachtingen van

de opdrachtgever. Het is daarom noodzakelijk dat hij zich vergewist van de verwachtingen. De RI is derhalve verplicht kwaliteitseisen en meetpunten te definiëren.
Aangezien achteraf toetsen slechts tot goed- respectievelijk
afkeuring kan leiden, moet De RI voortdurend bezig zijn met het
aspect kwaliteit.
5. VERTROUWD: De RI gaat vertrouwelijk om met gegevens die in
het kader van de opdracht zijn verkregen en gebruikt deze alleen
voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
De aard van de werkzaamheden van de RI eist vaak kennisname
van en/of inzage in gegevens die de eigenaren, respectievelijk
degenen waarop ze betrekking hebben, als vertrouwelijk beschouwen. Het is vanuit privacy overwegingen en het
respecteren van intellectueel eigendom onverantwoord tegenover mensen en instellingen deze gegevens voor een ander
doel te gebruiken dan waarvoor ze
verstrekt zijn, respectievelijk er onzorgvuldig mee om te gaan, zodat derden er gebruik
dan wel misbruik van kunnen maken.
Ondanks de niet altijd duidelijk zichtbare privacyaspecten, dient de RI,
gezien het voorgaande, altijd alle
verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen.
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6. TOETSBAAR: De handelswijze van de RI is in het kader van de
opdracht voortdurend toetsbaar.
De regel geeft aan dat gedurende het gehele traject van de uitvoering, dus niet alleen aan het einde van de opdracht, het handelen
toetsbaar dient te zijn. Op deze manier wordt voorkomen dat de
opdrachtgever of cliënt voor verrassingen komt te staan, terwijl
hierdoor ook de opdrachtgever of cliënt wordt uitgenodigd te
participeren in het proces.

8. ALGEMEEN BELANG: De RI werkt niet (mee) aan het tot stand
komen van informatiesystemen waarvan de toepassing overeenkomstig een vooropgezette bedoeling personen of instellingen
dan wel het algemeen belang schaadt of strijdig is met het recht.
Voordat een RI een opdracht aanvaardt, dient hij zich te vergewissen van de vooropgezette doelstelling(en) van het op te leveren
product of van de te leveren dienst. Naast de algemene wettelijke
maatstaven zijn eigen ethische normen van belang.

Om te kunnen toetsen zijn criteria nodig. Dit kunnen vooraf
overeengekomen (tussen)resultaten of normen zijn die voorschrijven hoe gewerkt dient te worden. Aan de hand hiervan kan
beoordeeld worden in welke mate de RI heeft bijgedragen aan de
totstandkoming van het resultaat.

Waar gesproken wordt van algemeen belang zal niet ieder VRI lid
dezelfde maatstaven hanteren. Hij dient zich echter wel voortdurend bewust te zijn van de effecten, welke zijn beroepsmatige
activiteiten veroorzaken en moet zich daarover kunnen verantwoorden.

In voorkomende gevallen zal de RI in zijn handelen ook toetsbaar
dienen te zijn voor derden en dat in alle openheid, zonder dat deze
zich verschuilt achter techniek of jargon.

9. GRENZEN: De RI zal bij de uitoefening van zijn beroep rekenschap geven van de grenzen van zijn kennis en kunde.
Het vakgebied informatiekunde en ICT heeft vele disciplines.
Daarvan zal de RI er slechts één of enkele beheersen. Wanneer de
RI de grenzen van deze deskundigheden moet overschrijden, of
zelfs de grenzen van het vakgebied informatiekunde en ICT, zal hij
niet aarzelen een beroep te doen op andere deskundigen.

7. SCHADEVRIJ: De RI zal het aanzien van zijn beroep, bedrijf en
beroepsgenoten niet schaden.
De uitingen houding en gedrag van de RI worden ingegeven door
waardigheid, oprechtheid en integriteit, zodanig dat een harmonieus functioneren bij het uitoefenen van zijn beroep wordt bereikt.
Dat komt onder meer tot uiting door bij het afwikkelen van een taak
of een opdracht de belangen van de opdrachtgever te behartigen
en niet primair de eigen commerciële belangen veilig te stellen.
Daarbij mag verwacht worden, dat een VRI lid geen functies combineert die in het maatschappelijk verkeer gescheiden dienen te
worden. Hij dient op verantwoorde wijze om te gaan met de risico’s
van de informatiekunde en ICT en maatschappelijk aanvaarde
tarieven te hanteren.

Het kan natuurlijk voorkomen dat de RI gevraagd wordt om zich
buiten de grenzen van zijn deskundigheid te begeven of zelf met
een voorstel van deze aard komt. Op deze wijze is de RI in staat om
zijn kennis of kunde te vergroten. Hierbij is vereist dat expliciete
overeenstemming met de opdrachtgever en andere belanghebbenden is bereikt.
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10. LEREN: De RI houdt zich voortdurend op de hoogte van de
ontwikkelingen op het gebied, waarop hij zich als deskundige
profileert.
Na de eerste scholing en opleiding neemt de actualiteit van de
kennis van de beroepsbeoefenaar in de informatiekunde en ICT
snel af. Daarnaast zijn er de ervaringen van anderen met middelen
en werkwijzen die de beroepsbeoefenaar moet kunnen doorgeven
aan belanghebbenden.
Een ‘education permanente’ is noodzakelijk om op verantwoorde wijze te kunnen inschatten wat nieuwe inzichten, structuren
en technieken voor betekenis hebben en waar en hoe ze benut
kunnen worden.
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Dit is een publicatie van de VRI.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VRI.

Daarnaast werkt hij mee aan de het ontwikkelen van zichzelf en
andere RI’s door het bijwonen van bijeenkomsten die binnen de
NGI-NGN worden georganiseerd door de commissie ontmoetingen.
De commissie intervisie organiseert intervisie bijeenkomsten waarin de leden aan de hand van (praktijk)cases worden uitgedaagd te
reflecteren op hun eigen gedrag en handelen.
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