Gedragscode voor zakelijke contacten tussen Stichting De Thuisbasis en VanMontfoort
Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 2 december 2021.
Aanleiding
1 Stichting De Thuisbasis en VanMontfoort werken op een aantal onderwerpen samen.
De Thuisbasis is gedeeltelijk voortgekomen uit VanMontfoort. De organisaties werken
vanuit dezelfde visie op de dienstverlening in de publieke sector. Ze zijn aanvullend in
activiteiten, kennis en vaardigheden en in plaats in het veld.
Voor Stichting De Thuisbasis is deze samenwerking waardevol, onder meer door
uitwisseling van kennis en onderzoek in diverse gemeenten en regio’s in Nederland.
Daarnaast biedt de samenwerking de Stichting voldoende schaalgrootte voor een aantal
taken in de bedrijfsvoering.
2 De huidige bestuurder van Stichting De Thuisbasis, Adri van Montfoort, is de oprichter
van VanMontfoort. Op 1 oktober 2018 heeft hij de leiding van VanMontfoort overgedragen
aan de huidige directeur Sijko Wierenga. Van Montfoort is nog wel belanghebbende en
voert nog opdrachten uit voor VanMontfoort. Om een transparantie scheiding van
belangen te waarborgen is de onderstaande gedragscode opgesteld. De gedragscode
geldt zolang Adri van Montfoort bestuurder is van Stichting De Thuisbasis.
Positie van de bestuurder
In alle contacten tussen De Thuisbasis en VanMontfoort zal Adri van Montfoort zich
opstellen als de bestuurder van De Thuisbasis. Het belang van Stichting De Thuisbasis
staat daarbij altijd voorop.
In gemeenten waar De Thuisbasis subsidie ontvangt – op dit moment de gemeenten
Montfoort en Oudewater – zal Adri van Montfoort niet werken namens VanMontfoort,
maar uitsluitend actief zijn als bestuurder van De Thuisbasis.
Voorkeursleverancier, geen gedwongen winkelnering
VanMontfoort is een voorkeursleverancier voor diensten op het gebied van
professionalisering (training, deskundigheidsbevordering, reflectie,
methodeontwikkeling). Dit betekent dat De Thuisbasis als regel aan VanMontfoort vraagt
een offerte uit te brengen. Er is echter nooit gedwongen winkelnering. De Thuisbasis
vraagt als regel tenminste twee en bij voorkeur drie offertes en maakt een keuze op
basis van het beste aanbod.
De Thuisbasis geeft VanMontfoort de opdracht enkele diensten op het gebied van
boekhouding en administratie uit te voeren. Deze opdracht heeft een looptijd van een
jaar en kan telkens worden verlengd.
Objectiveren overeenkomsten
Voor opdrachten tot € 10.000,- van De Thuisbasis aan VanMontfoort mandateert de
bestuurder de keuze van leverancier, de onderhandelingen en het ondertekenen van het
contract aan de betreffende manager. De manager beoordeelt of de overeenkomst in
het belang is van de stichting en of VanMontfoort de beste prijs-kwaliteit verhouding

biedt. Het besluit van de manager om een overeenkomst met VanMontfoort aan te gaan
wordt vastgelegd in de notulen van de eerstvolgende MT-vergadering.
Voor opdrachten groter van € 10.000,- legt de bestuurder de overeenkomst in concept
voor aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter beoordeelt het proces
van selectie en onderhandeling op de vraag of het belang van De Thuisbasis op de juiste
wijze is behartigd. De goedkeuring van de voorzitter wordt vastgelegd in de notulen van
de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.

