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. 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.
‘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.
Datzelfde bedrijf bespaart dankzij het lidmaatschap 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

Restitutie WGA
Hiaat-verzekering
e 2.138.935
Restitutie WGA
Drempel/Kop verzekering
e 4.159.021
* Berekening april 2017.

FWG-VUT
restitutie
e 3.231.166

Premievrijstelling
A&O Fonds
e 1.222.038

Return-on-investment 8,3

Betaalde contributie

Collectieve besparingen

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-oninvestment 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.

