Wat is het NOAB
lidmaatschap waard?

NOAB-WAARDEMETER
NOAB heeft haar leden gevraagd een e nquête
in te vullen, de NOAB-waardemeter, om de
meerwaarde van het lidmaatschap en de
dienstverlening in kaart te brengen. Er is
gevraagd welke financiële waarde men
toekent aan de verschillende onderdelen van
het NOAB-lidmaatschap. NOAB heeft hierdoor
een goed beeld gekregen van de ‘contante
belevingswaarde’ die leden ervaren bij het
lidmaatschap.

“Zeer belangrijk dat het NOAB
keurmerk waarde heeft voor
externe partijen.”

KENNISCENTRUM

DIENSTVERLENING

NOAB biedt een breed dienstenpakket aan, waaronder
benchmark kantoorcijfers, folders e.d. voor klanten,
ledennieuwsbrieven, evenementen, het magazine
Activa, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en
collectieve kortingen op software.

Het onderzoek betrof een representatieve
steekproef onder de 1.000 aangesloten
NOAB-kantoren.

RESULTAAT EN CONCLUSIE
Uit de resultaten van de waardemeter kunnen
wij concluderen dat onze leden het NOABlidmaatschap een contante belevingswaarde
toekennen voor een bedrag van

€ 10.194
Dit is ruim 8,5 keer de contributie.

U kunt gebruik maken van o.a.:
• Fiscaal+, Navigator, XpertHR, CAO Research, Pensioen
Research (marktwaarde ca. € 3.800)
• Modellen (van arbeidsrecht tot VPB), artikelen,
stappenplannen, klantbrieven, etc.
• Het NOAB Kwaliteitssysteem
• Vaktechnische praktijknotities en kennisvragen

ONDERSTEUNING

U kunt gebruik maken van
de gratis helpdesk en het
advies van specialisten,
ondersteuning door een
secretariaat en hulp bij
calamiteiten.

€ 10.194

KWALITEITSBORGING EN
PROFILERING MET HET KEURMERK

NOAB wordt gezien als serieuze gesprekspartner door stakeholders. En creëert
onderscheidend vermogen door het
profileren van het kwaliteitskeurmerk
(o.a. verklaringen).

EDUCATIE

Een uitgebreid en scherp
geprijsd educatieprogramma
om uw kennis op peil te
houden. Geaccrediteerd door
RB, NBA en NIRPA.

BELANGENBEHARTIGING EN GIDSFUNCTIE

NOAB behartigt uw belangen bij o.a. banken, de overheid
en de Belastingdienst. Tevens vertalen wij belangrijke
trends en ontwikkelingen naar handvatten voor de praktijk.

NOAB-COMMUNITY

Leer uw NOAB-collega’s kennen op bijeenkomsten en
evenementen, op het online discussieforum of zoek
collega’s in de buurt.

“Fijn om NOAB als
belangenvertegenwoordiger
achter ons te hebben staan.”
LID WORDEN
Wordt u lid van NOAB, dan sluit u zich aan bij een vereniging
van 1.000 kantoren die zich onderscheiden met het NOABkwaliteitskeurmerk. NOAB-leden zijn b ewust lid geworden van
NOAB en geven daarmee hun commitment aan het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde vereisten. Met als doel zich
te kunnen onderscheiden en met vertrouwen van betrokken
partijen de toekomst tegemoet te gaan.
Wij helpen u met advies, kennis, o ndersteuning en educatie.
U vindt bij NOAB daarom een breed dienstenpakket voor de
dagelijkse praktijk, en we vertalen b elangrijke trends en
ontwikkelingen naar praktische handvatten.
INFORMATIE OF KENNISMAKEN
Meer informatie vindt u op www.noab.nl. Wilt u kennismaken in
een persoonlijk gesprek, neem dan contact met ons op via
tel. 073 - 614 14 19. U kunt ook een mail sturen naar
welkom@noab.nl. Er kan dan een afspraak gemaakt
worden bij u op kantoor voor een vrijblijvende kennismaking.

