
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 vermijden. 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


