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Collectieve kracht 

Organisatie van ondernemers in de communicatiebranche

  Samen meer bereiken



 Return-on-investment 8,3

Betaalde contributie Collectieve besparingen

Een krachtenbundeling die loont
Waarom zou ik lid worden of blijven van het KVGO? Die vraag krijgen we regelmatig.
Het antwoord is simpel: omdat het (veel) geld en tijd bespaart. Dankzij de
krachtenbundeling binnen het KVGO, heeft de branche onder meer een prima cao
en uitstekende verzekeringen (zorg en sociaal). Ook het Papiervezelconvenant en
de pensioenvoorzieningen zijn mogelijk doordat we als branche samen optrekken.
Andere aansprekende voorbeelden van de gebundelde kracht, zijn de politieke
lobby en de succesvolle marketing-inspanningen via Print Pakt.

In het rapport ‘De Meerwaarde van het KVGO’, dat
in 2016 is gepubliceerd, zijn de concrete besparingen
en andere voordelen voor de branche beschreven.
Bij de totstandkoming van het rapport heeft Mazars
Financial Advisory Services ondersteuning verleend
bij het definiëren, verifiëren en kwantificeren van
de verschillende elementen. Deze publicatie laat de
hoofdpunten zien. De integrale versie van het
rapport is bij het KVGO verkrijgbaar. Een belangrijke
vaststelling in het rapport is dat de leden van het
KVGO samen kunnen rekenen op (structurele)
collectieve besparingen van meer dan € 20,5 miljoen
per jaar. Afgezet tegen een totale contributie van
ruim € 2,47 miljoen betekent dat een return-on-
investment van maar liefst 8,3.

Naast de structurele besparingen, zijn er regelmatig
incidentele besparingen. In 2016 bedroegen deze
besparingen in het totaal bijna € 10,8 miljoen.

Restitutie WGA 
Drempel/Kop verzekering

 e 4.159.021

Premievrijstelling 
A&O Fonds
 e 1.222.038

Restitutie WGA 
Hiaat-verzekering

 e 2.138.935

FWG-VUT
restitutie

 e 3.231.166

‘Samen sterk' betekent ook dat individuele leden
aanzienlijk kunnen besparen op hun kosten.
Drie rekenvoorbeelden. Het KVGO-lidmaatschap
kost een bedrijf met vijf FTE jaarlijks € 1.061.
Dankzij het lidmaatschap bespaart datzelfde
bedrijf maar liefst € 11.923 per jaar. Voor een
bedrijf met 25 FTE zijn de kosten € 4.650 en 
de besparingen € 40.448. Een bedrijf met 
75 medewerkers betaalt jaarlijks € 13.710 voor 
het lidmaatschap en bespaart € 111.698. Wilt u
weten wat het lidmaatschap uw bedrijf
oplevert? We berekenen het graag voor u.

Totale incidentele besparingen E 10.751.160



Klinkende munt voor bedrijf en sector

Hoe zijn de collectieve besparingen opgebouwd? Een 
belangrijk deel is te danken aan de Grafimedia cao 
(ruim € 11 miljoen). Ook het Papiervezelconvenant levert 
een forse bijdrage (bijna € 8 miljoen). De collectieve 
zorgverzekeringen en de sociale verzekeringen tot slot 
zijn samen goed voor ruim € 1 miljoen aan besparingen.

◊ KVGO-leden krijgen in 2016 en 
2017 premievrijstelling voor het 
A&O Fonds Grafimedia. De leden 
blijven wel profiteren van hoge 
kortingen op opleidingen.
◊ Verzuimsteunpunt VSPG biedt 
advies en ondersteuning bij ver-
zuim(management) en re-integratie 
van medewerkers.
◊ Met een Verzuim-WGA compleet 
verzekering bij  Centraal Beheer 
hoeven de VSPG abonnements-
kosten van € 120 per persoon niet 
apart te worden betaald. Aan-
sluiting bij een Arbodienst is ook bij 
de premie inbegrepen.
◊ De RI&E Grafimedia is onderdeel 
van de Grafimedia cao. KVGO-leden 
kunnen gratis onbeperkt gebruik-
maken van de RI&E-helpdesk.

Betaalde contributie door 
KVGO-leden: E 2.471.000

Jordy de Mooij: 
“De Grafimedia cao 
levert heel veel op.”

Structurele besparingen voor KVGO-leden:   E 20.573.330

   
 

 

 
Besparing: E 11.380.135

 Grafimedia cao

◊ De Grafimedia cao biedt 
 KVGO-leden een kant-en-klaar 
pakket aan arbeidsvoorwaarden, 
waarbij heel flexibel op onder-
nemingsniveau eigen accenten 
kunnen worden aangebracht.   
De cao bespaart de leden op veel 
manieren tijd en/of geld.
◊ De branche beschikt op grond 
van de Grafimedia cao over een 
bedrijfstak pensioen regeling. De 
beheerskosten zijn lager dan die 
voor een bedrijfs eigen pensioen-
regeling bij een verzekeraar.
◊ Met de vakbonden zijn 
 afspraken gemaakt om een 
 verhoging van de pensioen premie 
te voorkomen. Daarmee is een 
stijging van de loonkosten 
 voorkomen.

                   Besparing: E
 7.964.792



 Collectieve zorgverzekering

Het KVGO heeft met Zilveren Kruis een 
mantelovereenkomst waardoor de  
ondernemer, zijn medewerkers en hun 
inwonende gezinsleden met korting de 
verplichte zorg- en aanvullende verzekeringen 
kunnen afsluiten. Deze kortingen zijn hoger 
dan die bij de meeste andere collectieve 
regelingen. Daarnaast is het mogelijk om 
een aanvullende verzekering af te sluiten 
waarvoor eveneens een hoger dan gemiddelde 
korting geldt.

Aukje van het Nederend: 
“Nuttig: de Personeelswijzer 
is steeds actueel.”

Maarten Jansen: 
“Leden kunnen 

altijd terecht bij 
onze specialisten.”

Structurele besparingen voor KVGO-leden:   E 20.573.330
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                    Besparing: E 558.935

 Papiervezelconvenant

Met de afspraken die het KVGO via de Stichting
Papier Recycling Nederland (PRN) heeft gemaakt
met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, is
papier en karton (m.u.v. nieuwe verpakkingen)
vrijgesteld van de Afvalbeheersbijdrage. In 2015
bedroeg die bijdrage € 23,30/ton, voor 2016 en
2017 geldt een bijdrage van € 22,20/ton.
De besparingen door het Papiervezelconvenant 
zijn mede mogelijk omdat het KVGO voldoende 
representatief is. 

 Sociale verzekeringen

Het KVGO werkt al jaren nauw samen met 
Centraal Beheer bij het verzekeren van risico’s 
die werkgevers lopen bij ziekte en arbeids-
ongeschiktheid van de (ex) medewerkers. 
Beide partijen volgen daarbij nauwgezet de 
vele wijzigingen in wet- en regelgeving en
hebben daarop steeds geanticipeerd met 
passende (verzekerings)oplossingen. 
Het KVGO heeft met Centraal Beheer een 
mantelovereenkomst afgesloten, waarbij 
vroege interventie, begeleiding en  
re-integratie van zieke medewerkers  
centraal staan. Op basis daarvan hebben 
KVGO-leden verschillende keuzemogelijk-
heden, die behalve een adequate dekking   
ook een besparing bieden op de premie.

                   Besparing: E
 7.964.792



Pleitbezorger van print

Het lidmaatschap van het KVGO biedt grafimedia bedrijven 
een groot aantal andere voordelen. Die zijn vaak minder direct 
in geld uit te drukken, maar veelal wel van wezenlijke invloed 
op de bedrijfsvoering bij KVGO-leden. Goede voorbeelden zijn 
de lobby tegen de Ja/Ja-sticker, het behouden van het lage 
btw- tarief voor boeken en tijdschriften en de activiteiten tegen 
de vele problemen die de Wet werk en zekerheid veroorzaakt.


Focus milieuaspecten 
met Papier & Karton
De papierketen doet er 
via de Stichting Papier &
Karton veel aan om de
duurzaamheid van het
productieproces
substantieel en blijvend 
te vergroten. Papier & 
Karton informeert over 
papier, met onder andere
aandacht voor de soorten,
de eigenschappen en het
duurzame karakter.
Het KVGO participeert
financieel en bestuurlijk in
de stichting.


Versterking marketing via Print Pakt
Print is een sterk product. Ondernemers,
marketeers, vormgevers, inkopers, reclame-
bureaus, creatieven en uitgevers willen hun
boodschap op een effectieve manier bij de
juiste doelgroepen brengen. De inspirerende
campagne Print Pakt, een initiatief van het
KVGO, ondersteunt bij het bepalen van de
meest effectieve communicatiemix.


Lobby in politiek Den Haag 
en Brussel
KVGO volgt de politieke
ontwikkelingen, nationaal en
Europees, op de voet en is
daardoor in staat vroegtijdig
voor de belangen van de leden
op te komen. Door die lobby
wordt onzinnige wetgeving
voorkomen, zoals het plan om
reclamedrukwerk uitsluitend
digitaal te maken, of wordt de
regel- en lastendruk voor
grafimedia bedrijven
verminderd.



Direct profijt 
Het KVGO biedt een aantal exclusieve ledenvoordelen. 
Zo besparen leden niet alleen geld, maar ook tijd 
omdat ze bij specialistische vraagstukken niet zelf 
kennis hoeven te vergaren en/of in te huren.
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Profiteer ook van de 
meerwaarde die het 
KVGO biedt!

				
Voor professioneel debiteurenbeheer,

incasso, factoring en kredietverzekering

biedt Credit Alliance aantrekkelijke

voorwaarden voor KVGO-leden.


Leden kunnen voor eerstelijns

advieshulp terecht bij de

KVGO-specialisten met vragen 

over onder meer de Grafimedia 

cao, arbeids voorwaarden, sociale 

 verzekeringen, arbo en milieu.

 
De (gratis) KVGO Personeelswijzer

is een handige en actuele kennis-

bron met informatie en praktische 

tools op het gebied van de arbeids-

voorwaarden en personeelsbeleid.

 
Waardevolle kennisdeling 

en sociale contacten met 

ondernemende vakgenoten: 

het KVGO organiseert exclusief 

voor leden gratis informatie- 

en netwerk bijeenkomsten.

 
Exclusief voor KVGO-leden is er 

een applicatie beschikbaar 

waarmee per individueel bedrijf 

een prognose van de (komende) 

indirecte kosten gemaakt kan 

worden.


De Mutsaerts | KVGO Pakketpolis 

biedt een samengesteld pakket 

schade verzekeringen op allrisk 

basis. De prijs/prestatie 

verhouding pakt voordelig uit.


Over verzekerings- en

bedrijfseconomische taxaties

ontvangen KVGO-leden bij

Troostwijk 10% korting. 

De verzekeraar garandeert 

de waarde die in het taxatie-

rapport wordt opgenomen.

Hierdoor blijft de bedrijfs-

continuïteit na een (totaal) 

schade beter gewaarborgd. 


Bij het Dienstencentrum 

ontvangen KVGO-leden

kortingen van 10 tot 25% 

op advieswerk, waaronder

specialistische juridische

advisering en certificatie- 

activiteiten.


KVGO-leden kunnen voordelig 

en via aan  trekkelijke contract-

voorwaarden stroom en gas

inkopen via de Stichting 

Energie Inkoop (SEI).




