Organisatie van ondernemers in de communicatiebranche

De kracht van het KVGO

De kracht van het KVGO
Voor alles is het KVGO een vereniging van ondernemers in de communicatiebranche.
Aan (grafisch) ondernemerschap worden hoge eisen gesteld. Het KVGO adviseert,
ondersteunt en vertegenwoordigt de leden hierbij. Wat betekent dat in de praktijk?
We vatten in acht delen de belangrijkste activiteiten samen.

1

Het KVGO regelt de arbeids
voorwaarden en de cao
•

•

•
•
•

•

•

Onderhandelt direct met de bonden, zodat
de individuele ondernemer dit niet hoeft
te doen, en verzorgt communicatie met
achterban en pers
Werkt permanent aan het vernieuwen van
de arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid
en de cao
Zorgt voor een algemeen verbindend
verklaring van de cao
Volgt en beïnvloedt waar mogelijk regel
geving rond sociale zekerheid
Is actief in de sectorale dialoog met
Europese sociale partners en in de
landelijke ondernemingsorganisaties
AWVN, VNO-NCW
Bovendien bestuurlijk betrokken bij onder
meer het ROGB en het Pensioenfonds
Grafische Bedrijven PGB
Regelt goede pensioenen en verzekeringen

KVGO promoot drukwerk
 2 Het
• Initiatiefnemer van en drijvende kracht

•

•

•

•

achter de campagne Print Pakt en het
digitale vademecum Drukwerk.nl
Signaleert wet- en regelgeving in een
vroeg stadium en zorgt waar nodig en
mogelijk voor bijstelling
Geeft voorlichting over het maken van
drukwerk en promoot de communicatie
kracht van drukwerk, onder meer via Print
Pakt Live DDW in Eindhoven (In 2016
15.000 bezoekers!), onderzoek, digitale
nieuwsbrieven, artikelen over de
communicatiekracht van print op de
website, aanwezigheid op social media
Maakt middelen en promotiemateriaal om
leden te ondersteunen bij hun eigen
communicatie
Actieve nationale en internationale lobby
tegen heffingen en fiscalisering van
drukwerk en verhoging van posttarieven

KVGO vertegenwoordigt de branche
 3 Het
• Is intensief bestuurlijk betrokken bij

•
•

bijvoorbeeld dagelijks bestuur VNO-NCW,
Intergraf, Papier en Karton
Treedt op als woordvoerder en zorgt voor
publicaties in de (landelijke) media
Zorgt voor de stem vanuit de sector als
dat nodig is

KVGO brengt ondernemers bij
 4 Het
elkaar
•
•
•

KVGO is kenniscentrum
 7 Het
• Verzamelt kennis voor de individuele

Minimaal drie Ledenraadsbijeenkomsten
annex kennisevenementen per jaar
Vier regionale sessies in voor- en vier in
najaar over actuele onderwerpen
Zes Duurzaamheidskringen en meerdere
P&O netwerken
•

KVGO voorkomt belemmerende
 5 Het
wetgeving (inter)nationaal
•
•

•
•

Zoeken en smeden van coalities
Actieve lobby en invloed uitoefenen
in Den Haag en Brussel (Europese
Commissie)
Overleg met ketenpartners in Nederland
en internationaal
Actief binnen dagelijks en algemeen
bestuur VNO-NCW en Intergraf

•

•

•

•

KVGO bespaart kosten voor leden
 6 Het
• Doorrekenmogelijkheden ‘Meerwaarde in
•

•
•
•
•
•

Beeld’
Return-on-investment (de totale
contributie wordt ruim acht maal terug
verdiend)
Inkoopvoordelen met collectieve
producten en diensten
Ontwikkeling van tools
Altijd actuele digitale Personeelswijzer
Subsidies en regelingen
Specialistische kennis op het KVGO-bureau

•
•

ondernemer over onderwerpen als:
pensioenen; specifieke, sociale
verzekeringen; arbeidsmarkt, onderwijs,
scholing; begeleiding van werk naar werk;
arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid;
arbo; MVO; energie
Sluit convenanten af met de overheid,
onder andere over papier en hergebruik
Is actief in bestuursfuncties binnen GOC,
A&O Fonds Grafimedia en Ontwikkelings
fonds Creatieve Industrie (OCI)
Volgt wet- en regelgeving op het gebied
van arbeidsrecht en sociale zekerheid en
communiceert hierover
Levert een bijdrage aan terugdringen en
voorkomen van verzuim door ziekte om
schadelast te beperken met duurzame
inzetbaarheid
Zorgt voor een gebruiksvriendelijke en
actuele webversie van de RI&E
Zet zich samen met partners in voor maat
schappelijk verantwoord ondernemen
Rekentool ClimateCalc

KVGO organiseert, informeert en
 8 Het
communiceert
•

•
•

Via de website, magazine Kernnieuws,
digitale nieuwsbrief Kernmail en het
jaarverslag
Regiobijeenkomsten en speciale sessies
voor HRM-professionals
Geeft actuele brochures uit

Profiteer ook van de meerwaarde
die het KVGO biedt! Scan de
QR-code voor meer informatie.
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