Gedragscode Nederlandse Stichting voor Psychotechniek
Ten behoeve van het goed functioneren van de bestuursleden van de NSvP is een gedragscode
opgesteld. Daarin staat het volgende:
Uitgangspunten voor het bestuurlijk functioneren
1. De doelstelling van de NSvP staat voorop bij het onderling beraad en de besluitvorming
over de richting van de NSvP en niet het particulier belang van bestuursleden.
2. De doelstelling van de NSvP staat tevens voorop bij het beoordelen van aanvragen en
niet het particulier belang van bestuursleden.
3. De NSvP houdt bij haar beleidskeuzen rekening met de normen en behoeften van de
samenleving en met de relatie mens–werk in het bijzonder.
4. Het bestuur van de NSvP laat zich zonder inmenging van politiek, overheid en
bedrijfsleven leiden bij zijn keuzen en beslissingen.
5. Het bestuur evalueert regelmatig zijn beleid en zijn eigen functioneren.
6. Er is beleid ten aanzien van de samenstelling van het bestuur en de vergoedingen aan
bestuursleden.
7. Er is beleid ten aanzien van het vermogensbeheer.
8. Er worden duidelijke en transparante voorwaarden gesteld aan de toekenning van een
aanvraag.
Gedragscode voor de leden van het bestuur
1. Leden van het bestuur handelen zonder last of ruggespraak.
2. Indien relevant maken leden van het bestuur (intern) melding van eventuele
nevenfuncties.
3. Leden van het bestuur mogen voorafgaande aan een vergadering waarin aanvragen aan
de orde worden gesteld, geen toezeggingen aan een aanvrager doen.
4. Indien er sprake is van betrokkenheid van bestuursleden bij ingediende aanvragen, dan
onthouden deze bestuursleden zich van besluitvorming en nemen deze bestuursleden
niet deel aan de beraadslaging.
5. Er bestaan duidelijke en transparante uitgangspunten en criteria voor beoordeling van
ingediende aanvragen. Het is duidelijk op welke gronden toekenning of afwijzing van
een aanvraag plaatsvindt.
6. Bestuursleden kunnen niet opteren voor door de NSvP-gesponsorde, gesubsidieerde of
betaalde activiteiten, tenzij het bestuur daar vooraf unaniem en beargumenteerd zijn
goedkeuring aan verleent.
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