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 NGINGN 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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De Register Informaticus (RI)
Kent u de titel RI? Ooit gehoord van of te maken gehad
met een informatica project dat niet opleverde wat ervan
werd verwacht?
De kans is groot, want een substantieel deel van alle
informatie gerelateerde projecten verloopt moeizaam.
Vaak omdat de materie complex is, maar een belangrijke
factor is ook dat informatie professionals, de informatici,
niet aangesproken kunnen worden op hun gedrag. Bij de
RI, Register Informaticus, kan dit wel.
Hij of zij is een verantwoordelijke en toegankelijke expert
die in moeilijke ICT projecten kan bijdragen aan duurzame en transparante oplossingen. Vanzelfsprekend door
zijn kennis en kunde, maar vooral door zijn attitude.
Een Register Informaticus is een professional die zichtbaar integer is. Hij of zij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als RI en zal zich daarnaar gedragen.

Een Register Informaticus wil zich onderscheiden.
Dat onderscheid vindt plaats doordat de RI zich laat
keuren en vervolgens laat inschrijven in een register
waaruit blijkt dat die informaticus zich aan de voorwaarden houdt.
Dit register wordt beheerd door de onafhankelijke Vereniging Register voor Informatici. Deze vereniging, die
al sinds 1984 bestaat, beheert naast het register ook het
schema (normen) waaraan de RI zich houdt.
Toetsing van een RI vindt plaats door de afdeling RI van
het NGI-NGN die eveneens de belangen behartigt van
de RI’s door er voor te zorgen dat professionals RI kunnen
worden en blijven. De afdeling RI van het NGI-NGN heeft
verschillende commissies die daarbij helpen:
l De commissie Voordracht en Toetsing (ook wel certificerende instantie of CI genoemd) 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 Bijeenkomsten organiseert
periodiek 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.
Een beroepscode
In de medische-, juridische- en financiële wereld zijn
er instanties die normatieve uitspraken doen over
het gedrag van professionals en zijn er structuren om
iemand tot de orde te roepen en zelfs te schorsen. U
herkent deze professionals aan beschermde titels zoals
psychotherapeut, advocaat en registeraccountant. De
opleiding is slechts een basis om toegelaten te worden
tot een register, de attitude en professionaliteit zijn de
toetssteen. De RI neemt binnen het domein van de ICT,
of direct daaraan gerelateerde domeinen, een vergelijkbare positie in. De RI heeft een degelijke en relevante
opleiding (op minimaal HBO niveau) en beschikt over de
kwaliteiten om als professional werkzaam te zijn. Kennis
alleen is niet voldoende. Hij of zij is daarmee een be-

trouwbare, ter zake kundige partner. Niet feilloos, maar
altijd bereid tot reflectie. Iemand die aangesproken
wenst te worden op zijn gedrag en handelen en ook de
consequenties daarvan aanvaardt. Wat bezielt de RI? In
essentie komt het er op neer dat de RI zijn eigen belang
ondergeschikt maakt aan het algemene belang (van de
opdrachtgever of breder: het maatschappelijk belang).
Hij kan daardoor optreden als integer (vertrouwd)
persoon in vaak complexe projecten en omgevingen.
Een onafhankelijke en onbaatzuchtige deskundige.
Een RI vindt het belangrijk dat zijn omgeving weet dat
hij naar eer en geweten handelt. Juist in het complexe
vakgebied waarin hij zich beweegt is dat belangrijk. Zijn
omgeving moet daarvan op aan kunnen. De RI opereert
graag vrijelijk zonder steeds te benadrukken dat hij onafhankelijk en integer is. Daarom is hij graag als zodanig
herkenbaar door het gebruik van de RI titel. Het is niet
alleen idealisme. De RI heeft de gedragscode ondertekend en is zo opgenomen in het exclusieve register van
Register Informatici. Het niet volgen van die gedragscode kan leiden tot royement.
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

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 leden onderhouden professionele contacten met hun collega’s en maken zich niet schuldig
aan oneerlijke concurrentie. Ze onthouden zich van
negatieve uitingen over een ander lid en wijzen
elkaar op de gedragscode.

