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Aanleiding

ü Automa.sme  produc.e  naar  lage  lonen  landen  te  brengen  is  geen  
vanzelfsprekendheid  meer:  kwaliteit,  snelheid,  flexibiliteit  en  kosten  
zijn  daarvoor  de  belangrijkste  drivers.



ü Kostenefficiënt  én  innova.ef  produceren  in  Nederland  biedt  kansen  
voor  de  innova.eve  maakindustrie  én  de  economische  ontwikkeling  
van  regio’s.



ü Dat  biedt  kansen  voor  de  arbeidsmarkt.  Een  baan  in  de  industrie  
levert  meestal  ook  een  baan  elders  op.
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Wat  weten  we?
USA
ü Onderzoek  Boston  Consul.ng  Group  in  US  in  2013:  54%  van  bedrijven  >  1mrd  
omzet  denken  produc.e  terug  te  brengen  naar  US  (37%  in  2012)  en  21%  van  
bedrijven  haalt  produc.e  terug  (10%  in  2012)

ü Reshoring  hee^  in  US  30-‐50.000  banen  gecreëerd  in  2014


NL
ü TNS  Nipo/FD:  één  op  .en  ondernemers  die  ac.viteiten  in  het  buitenland  hee^  
ondergebracht,  brengt  die  terug  en  één  op  de  twin.g  overweegt  het.

ü Kamer  van  Koophandel:  van  kleinere  bedrijven  (<50  medewerkers)  overweegt  14  
procent  ge-‐offshored  werk  terug  te  halen  naar  Nederland  of  niet  meer  uit  te  
besteden  aan  het  buitenland.  Van  de  grote  bedrijven  is  dat  24  procent

Kortom  geen  hype  maar  trend,  die  kansen  biedt.  Deze  moeten    we  pakken!





Niet  meer  vanzelfsprekend

ü 	  	  Cruciale  vragen  voor  elke  ondernemer:  waar,  op  welke  loca.e  kun  je  het  beste  
produceren,  wat  besteed  je  uit,  wat  niet?  

ü   In  de  jaren  ’60-‐’70  kwamen  zagen  veel  bedrijven  en  diverse  bedrijfstakken  
toekomst  in  Nederland  somber  in.  Focus  op  loonkosten,  die  in  Nederland  stuk  
hoger  uitkwamen  dan  in  zich  ontwikkelende  landen  buiten  Europa.

ü   Afgelopen  jaren  is  het  interna.onale  ‘speelveld’  voor  bedrijven  sterk  gewijzigd.  
Een  niet  langer  onomkeerbare  keuze  en  beweging.

ü   Herijken  business  case  is  opportuun.



“We're  gonna  get  Apple  to  start  building  their  damn  computers  and  
things  in  this  country,  instead  of  in  other  countries”





Naar  een  pro-‐ac.eve  strategie,  
reshoring  als  groeimodel

Inspireren	  
Bewustwording:	  

faciliteren	  en	  inspireren	  
in	  het	  denken	  over	  

reshoring	  

Analyseren	  
Ondersteuning	  bij	  
bedrijfskundige	  

analyses	  en	  conclusies	  

Acteren	  
Faciliteren	  met	  raad,	  
daad	  en	  eventuele	  
financiering	  bij	  de	  
daadwerkelijke	  

uitvoering	  	  
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Kostenafweging  maar  ook….

ü 	  Voornaamste  reden  om  te  reshoren  zijn  de  kosten:  het  loont  niet  (meer)  om  in  
het  buitenland  te  produceren,  zegt  meer  dan  driekwart  van  de  ondervraagden.  

ü Maar  eenmaal  alles  overdenkend  draait  het  om  veel  meer….
ü Wat  kan  er  anders?

ü Robo.sering?
ü Proces-‐innova.e?
ü Ketenintegra.e?
ü Andere  marktposi.e?



De	  koek…..	  

Reshoring-‐strategie  dient  meerdere  doelen.  Het  helpt  bedrijven  bij:


ü kostenbeheersing,  
ü meer  controle  en  ….
ü innova.e  &  nieuwe  business  kansen  



 
…Groter	  en/of	  lekkerder	  maken	  

	  
	  
	  
Reshoring  als  groeimodel  voor  innova.e,  economische  ontwikkeling  en  werkgelegenheid,  
waaronder  ook  aan  onderkant  arbeidsmarkt



En  dan  begint  het  pas…



Waar  willen  we  heen?

ü Ac.viteiten  terughalen  die  eerder  werden  
ge-‐offshored:
ü Robo.sering
ü Nieuwe  produc.etechnieken
ü Procesinnova.e
ü Ketenintegra.e

ü Ac.viteiten  niet  meer/minder  uitbesteden  
aan  buitenland

ü Ac.viteiten  (weer)  opstarten  die  niet  meer  
haalbaar  werden  geacht  (“new  shoring”)

	  

	  
	  



Vanaf  lancering  januari,  interesse….



Trotse	  ondernemers……	  
Voorheen  Capital  ornaments:  Van  Betongieterij  naar  nieuwe  produc.etechniek.  Naast  Chinese  plant  nu  
op  loca.e  Tilburg  groei  naar  6  robots  en  mul.plier  op  produc.ecapaciteit.  Verminderde  milieubelas.ng:  
50%  energiebesparing,  minder  transportkosten,  minder  voorraad.  Groeiend  en  succesvolle  strategie.  
Levert  momenteel  aan  grote  ketens  over  heel  Europa  ,  15  nieuwe  arbeidsplaatsen  wv  5  ATM.  

Was  handelsonderneming  (met  2  ^e)  in  specialis.sche  Tapes  met  import  uit  Japan.  Hee^  produc.e  (op  
maat  versnijden)  naar  Tilburg  gehaald  om  daarmee  meer  flexibiliteit  en  op  maat  te  kunnen  leveren.  3  
nieuwe  machines,  38  mensen  in  dienst,  wv  8  ATM.

Smartwares  is  holding  van  Princess  en  Tristar,  handels-‐  en  verkooporganisa.e  van  zo’n  2200  doorgaans  
huishoudelijke  apparaten.  Produc.e  blij^  in  China,  maar….  Repara.e-‐unit  uit  Polen  teruggehaald  naar  
Tilburg.  Betere  kwaliteit  en  mindere  foutmarges,  besparing  ca  1  mio.  Werk  voor  ca  5-‐10  werknemers  
ATM.

Nieuw  bedrijf  dat  kans  zag  om  koffiebekers  die  als  promo.emiddel  voorheen  uit  Azië  werden  
geïmporteerd  op  innova.eve  manier  in  NL  te  produceren.  Snel  en  op  maat,  3  werknemers.

BOA  hee^  als  producent  (wo  assemblage  en  verkoop)  van  flexibele  slangen  en  aanverwante  producten  
voor  onder  meer  de  automo.ve  gekozen  om  na  overname  van  enkele  bedrijven  in  DLD,  RM,  FR,  
produc.e  te  centraliseren  in  NL.  Er  wordt  nu  een  serieproductlijn  voor  autoproducenten  gerealiseerd.  
Groei  van  22  naar  65  medewerkers  wv  10  ATM.



  
  
  
Vragen,  sugges.es,  discussie  
  
  
www.re-‐shoring.nl  
info@re-‐shoring.nl  
013-‐5944164      

The  Reshoring  Connec.on  is  een  ini.a.ef  van  Tilburg  University,  Regio  Hart  van  Brabant  en  Midpoint  Brabant.  Zij  geven  hiermee  een  extra  
impuls  aan  de  innova.e  en  werkgelegenheid  in  de  regio.  Alle  partners  brengen  hun  eigen  netwerk  en  exper.se  in  voor  dit  ini.a.ef.


