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Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om productie terug te halen uit 

lagelonenlanden. De groeiende klantvraag naar kwaliteit, snelheid en 

flexibiliteit	speelt	daarbij	een	belangrijke	rol.	Andere	bedrijven	kiezen	

er bewust voor om in Nederland te blijven produceren en hun productie 

juist niet te verplaatsen naar lagelonenlanden. Het automatisme om 

te produceren in lagelonenlanden vanwege de lage loonkosten is dus 

geen vanzelfsprekendheid meer. Deze ontwikkeling heet reshoring. Dit 

betekent overigens niet dat offshoring (het verplaatsen van productie 

naar lagelonenlanden) verdwijnt: beide trends bestaan naast elkaar.

Met deze publicatie wil de Kamer van Koophandel u informeren over de trend reshoring. De 

belangrijkste feiten en cijfers zijn voor u op een rij gezet. Daarnaast helpt deze publicatie u verder 

met antwoorden op drie belangrijke vragen: 

• Reshoren of offshoren: hoe neem ik een zorgvuldige beslissing?

• Hoe kan ik ook in Nederland kostenefficiënt en slim produceren?

• Welke ondersteuning is er voor mij beschikbaar als ik kies voor reshoring?

De stappen en de beschikbare ondersteuning voor succesvolle reshoring en offshoring zijn 

praktisch samengevat in de ‘Routewijzer naar uw productieland’ in hoofdstuk 6. 

De publicatie ‘Produceren in Nederland of in lagelonenlanden?’ is tot stand gekomen met 

waardevolle bijdragen van industriële brancheorganisaties (Koninklijke Metaalunie, CBM, 

Modint), kennisinstellingen (Universiteit van Tilburg, TU Delft, Universiteit Maastricht) en het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze organisaties zijn alle - direct of indirect - 

actief rond het thema reshoring in brede zin: behoud van de maakindustrie in Nederland en het 

terughalen van productie uit lagelonenlanden. Veel waardering past ook de zes ondernemers die 

Voorwoord

in deze publicatie enthousiast en openhartig vertellen over hun keuzeproces en de wijze waarop 

zij kostenefficiënt en innovatief produceren in Nederland. 

Wij hopen dat deze publicatie u verder helpt met uw belangrijke afweging ‘produceren in 

Nederland of in lagelonenlanden’. Wij wensen u daarbij veel succes! Wilt u meer informatie? 

Neem dan gerust contact op met een van onze KvK-collega’s.

Janika Horvath 

Directeur dienstverlening
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1.1 Wat	is	reshoring:	de	definitie
Reshoring is het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland – vooral lagelonenlanden – 

naar het eigen land. In brede zin is de term reshoring ook van toepassing op het bewust in eigen 

land behouden van bedrijfsactiviteiten en het juist níet verplaatsen naar lagelonenlanden. 

Beide ontwikkelingen komen in Nederland steeds vaker voor, vooral als het gaat om 

productieactiviteiten in de Nederlandse industrie. 

Reshoring is een tweede trend: de al veel langer voorkomende verplaatsing van productie uit 

Nederland naar het buitenland via offshoring (verplaatsing naar veraf gelegen lagelonenlanden) 

of nearshoring (verplaatsing naar dichtbij gelegen landen) blijft ook als ontwikkeling 

bestaan. Nieuw is wel dat steeds minder bedrijven het verplaatsen van hun productie naar 

lagelonenlanden als automatisme zien. 

Reshoring van productieactiviteiten uit lagelonenlanden naar Nederland doet zich voor in 

verschillende vormen: 

Herkomst: Naar:

Eigen buitenlandse vestiging Eigen Nederlandse vestiging

Eigen buitenlandse vestiging Nederlandse toeleveranciers

Buitenlandse toeleveranciers Eigen Nederlandse vestiging

Buitenlandse toeleveranciers Nederlandse toeleveranciers

Tabel 1: Vormen reshoring van productieactiviteiten naar Nederland

Naast het letterlijk terughalen van productie uit lagelonenlanden kiezen steeds meer 

ondernemers voor het bewust (blijven) produceren in Nederland en het blijven inkopen bij 

Nederlandse toeleveranciers. 

1.2 Hoeveel bedrijven halen hun productie naar Nederland terug? 
Er zijn in de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd om de omvang van reshoring 

van productie naar Nederland te meten. De doelgroepen van deze onderzoeken en de exacte 

vraagstelling verschillen, maar de cijfers over de omvang van de trend komen aardig overeen.  

Onderzoek Vraagstelling Doelgroep Resultaat

TNS NIPO 
(2013) 

Terughalen 
productie naar 
Nederland

Mkb 10% van de bedrijven 
die internationaal 
uitbesteedt haalt 
productie terug en  
5% overweegt dit

Panteia  
(in opdracht 
Ministerie EZ) 

Terughalen 
productie naar 
Nederland

Topsectoren- 
panel

13% van de bedrijven 
die internationaal 
uitbesteedt haalt 
productie terug 

Nijenrode Terughalen 
productie naar 
Nederland

Nederlandse 
bedrijven die eerder 
bedrijfsactiviteiten 
naar het buitenland 
verplaatsten

17% van de bedrijven 
die internationaal 
uitbesteedt haalt 
productie terug 

KvK Panel-
onderzoek 
(2014)

Terughalen 
bedrijfs activiteiten 
naar Nederland en 
productie bewust 
behouden in 
Nederland 

Mkb Trend speelt bij 14% 
van het klein mkb (<50 
werkzame personen) 
en bij 24% van het 
groot mkb (50-250 
werkzame personen) 

 
Tabel 2: Onderzoeksresultaten reshoring van productie naar Nederland

1. Basisinformatie in een notendop
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Uit deze onderzoeksresultaten blijkt duidelijk dat het terughalen van productie uit 

lagelonenlanden naar Nederland nog op bescheiden schaal plaatsvindt. Ongeveer 14% van 

de bedrijven doet aan internationaal uitbesteden. Van deze bedrijven heeft - afhankelijk 

van de doelgroep - circa 10-17% van de bedrijven daadwerkelijk productie teruggehaald uit 

lagelonenlanden. Daarnaast overweegt zo’n 5% van deze bedrijven reshoring van activiteiten. 

Reshoring in enge zin komt dus bij 1 à 2% van de Nederlandse bedrijven voor. 

Uit de KvK-meting blijkt dat voor veel meer bedrijven het bewust in Nederland houden van de 

productie een issue is. Op de vraag hoe groot bedrijven de kans achten dat het in Nederland 

houden of het terughalen van productie of dienstverlening het bedrijf in de komende jaren gaat 

raken, geeft 10% van de bedrijven bevestigend antwoord. Bij het groot mkb speelt de trend 

sterker (24%) dan bij het klein mkb (14%). Bij het groot mkb is de trend vergelijkbaar met de 

kansen die dit segment bedrijven aangeeft op de vraag of duurzaamheid of big data het bedrijf 

gaat raken. 

De constatering dat reshoring sterker bij grote bedrijven speelt, blijkt ook uit internationaal 

onderzoek. Metingen bij grote Europese bedrijven (PwC, 2014) geven aan dat reshoring bij 31% 

van de grote maakbedrijven aan de orde is. Uit eerder onderzoek (BCG, 2012) bij grote bedrijven 

in de VS met productie elders en een omzet hoger dan 1 miljard dollar, blijkt dat 1 op de 3 van 

deze bedrijven activiteiten terughaalt of op korte termijn wil terughalen uit lagelonenlanden. 

Voor Nederland is er nog geen gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar de branches waarin 

reshoring met name aan de orde is. Waarschijnlijk zal het CBS in 2017 in opdracht van het 

Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid onderzoek uitvoeren naar de omvang en 

werkgelegenheidseffecten van reshoring. Metingen in het buitenland geven wel een indicatie. 

1 à 2% van de Nederlandse bedrijven heeft gekozen voor reshoring in enge zin: deze 

bedrijven halen productie uit lagelonenlanden terug naar Nederland.  

10% van de Nederlandse bedrijven denkt dat reshoring in brede zin (het terughalen van 

bedrijfsactiviteiten uit lagelonenlanden én het bewust behouden van hun productie in 

Nederland) in de komende jaren het bedrijf gaat raken. Bij grote mkb-ondernemers speelt 

deze trend sterker dan bij kleine bedrijven. 

De meest recente cijfers zijn afkomstig uit de Verenigde Staten en geven de volgende top 10 

van industriële branches, waar bedrijven kozen voor reshoring in enge zin (het terughalen van 

productie uit lagelonenlanden) naar de Verenigde Staten. 

Overig

Plastic/ rubber/ kunststoffen

Medische apparatuur

Hout en meubels

Machines

Elektronische apparatuur/ 
computers

Transportmiddelen

Metaalproducten

Kleding en textiel

Elektrotechnische apparatuur

16%

24%

13%

11%

9%7%
6%

5%

5%

4%

Figuur 1: Bedrijven met reshoring (terughalen productie) naar de Verenigde Staten per branche 
(N=360). Bron: Reshoring Initiative Data Report 2014
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1.3 Waarom kiezen bedrijven voor reshoring?
Elke bedrijf maakt zijn eigen afweging als het gaat om het kiezen van een productielocatie. In de 

praktijk blijkt dat de redenen van ondernemers voor het terughalen van productie naar Nederland 

of het bewust blijven produceren in Nederland verdeeld kunnen worden in vier groepen: 

• veranderingen in de markt;

• eisen product en productieproces;

• meer zicht op productieomstandigheden in lagelonenlanden;

• verbreding van de kostenafweging (meer dan loonkosten alleen).  

 1. Veranderingen in de markt 

‘Produceren waar de markt is’ is de hoofdregel voor de keuze tussen productie dichtbij of veraf. 

Toch gaat deze regel niet altijd op. Chinese klanten bijvoorbeeld hebben soms een voorkeur om 

een in Europa gemaakt product met het label ‘Made in Europe’ te kopen. Dan geldt dat - naast de 

nabijheid van de afzetmarkt - ook de voorkeur van de klant voor het productieland een belangrijke 

factor is.

Veranderingen in de markt zijn een belangrijke ‘driver’ voor reshoring: klantwensen wijzigen snel 

en klanten stellen steeds hogere eisen aan levering, kwaliteit en betrouwbaarheid. Met productie 

dichtbij kunnen klanten voor deze aspecten beter worden bediend. Daarom is de markt een 

belangrijke aanjager voor behoud van productie in Nederland en het terughalen van productie uit 

lagelonenlanden (zie figuur 2). 

Figuur 2: Produceren in Nederland of in lagelonenlanden: marktfactoren

Nabijheid van 
uw beoogde 
klanten in 
Nederland/
aangrenzende 
landen

Korte 
levertijden naar 
uw klanten in 
Nederland/
aangrenzende 
landen

Kwaliteit is 
belangrijkste 
criterium voor 
uw klant

Nabijheid van  
uw bestaande 
afzet-markt in 
Nederland/
aangrenzende 
landen

Flexibiliteit: snel  
kunnen reageren 
op klachten en 
wensen van uw 
klant

Voorkeur van 
uw klanten voor 
een in Europa 
gemaakt/van 
Europees label 
voorzien product

Lever- 
betrouw-
baarheid

Nabijheid van 
uw beoogde 
afzetmarkt 
veraf

Korte 
levertijden 
naar uw 
klanten veraf

Prijs is 
belangrijkste 
criterium voor 
uw klant

Nabijheid van 
uw bestaande 
afzetmarkt 
veraf

Waarom produceren in Nederland? Waarom produceren in lagelonenlanden?
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2. Eisen product en productieproces

De keuze van het juiste productieland is ook afhankelijk van het product en productieproces en 

de ontwikkelingen die men daarmee voor ogen heeft (zie figuur 3). De hoofdregel is dat langjarige 

serieproductie, het maken van homogene producten, een groot productievolume en relatief 

eenvoudige productieprocessen geschikt zijn voor productie in lagelonenlanden. Voor korte 

series, innovatieve en complexe producten en productieprocessen waarbij kennis en het behoud 

daarvan belangrijk zijn, is productie dichtbij aantrekkelijk. Voor de networked manufacturing 

tussen ontwikkelaars, producenten en toeleveranciers is elkaars nabijheid heel belangrijk. 

Innovatie en productie versterken elkaar. Het is daarom belangrijk om innovatie en productie in 

geografisch opzicht niet te scheiden en de toeleverketen dichtbij te organiseren. 

3. Meer zicht op productieomstandigheden in lagelonenlanden

De complexiteit van het zakendoen en produceren in het buitenland wordt vaak onderschat en 

blijkt een belangrijke reden voor terugkeer naar het eigen land. Het is daarom heel belangrijk om 

u goed te verdiepen in de kwaliteiten van het beoogde productieland en in de mogelijke nadelen 

en risico’s. De omstandigheden in het productieland zijn niet alleen belangrijk om succesvol 

te kunnen produceren. De omstandigheden zijn ook - naast de kwaliteit van het product - van 

invloed op de waardering van het label van uw product en daarmee op het imago van uw product 

en bedrijf. Het label ‘Made in Holland’ kan de merkwaarde en daarmee de omzet van uw product 

verhogen.

Figuur 3: Produceren in Nederland of in lagelonenlanden: eisen product en productieproces

Uw product 
wordt in een 
groot produc-
tievolume 
geproduceerd

Uw product is 
eenvoudig

Het productie- 
proces is  
arbeids- 
intensief

Uw product is 
homogeen

Het productie-
proces bestaat 
uit eenvoudige 
productietaken

De supply chain 
is eenvoudig en 
de productie-
vestiging veraf 
kan goed zelf-
standig werken

Het product 
wordt in lang-
jarige series 
geproduceerd

Uw product is 
uit ontwikkeld

Uw product 
wordt in kleine 
series gepro-
duceerd

Uw product is 
complex

Samenwerking 
met Nederland-
se toeleveran-
ciers rond uw 
innovaties is 
belangrijk

Uw product 
moet veilig en 
betrouwbaar 
zijn (geen 
fouten)

Duurzaamheid 
is belanrijk voor 
uw product en 
productie- 
proces

Het produc-
tieproces kan 
worden gero-
botiseerd

Uw product 
wordt in meer-
dere varianten 
geproduceerd

Samenwerking 
met Nederlandse 
kennisinstel-
lingen rond uw 
innovaties is 
belangrijk  

Het productie-
proces bestaat 
(deels) uit 
complexe 
werkzaam-
heden

De supply chain 
voor uw product 
is complex en 
mag niet onder-
broken worden

Voor uw 
product is 
regelmatig 
vernieuwing  en 
re-design nodig

Uw product is 
innovatief

Waarom produceren in Nederland? Waarom produceren in lagelonenlanden?
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4. Verbreding van de kostenafweging

De loonkosten in lagelonenlanden zijn vaak de trigger voor offshoring van productieactiviteiten. 

Er zijn drie redenen om voorzichtig te zijn met de focus op lage loonkosten in uw keuze tussen 

produceren in Nederland of in lagelonenlanden:

1. In Nederland is de gemiddelde arbeidsproductiviteit veel hoger dan in lagelonenlanden. 

Dit is het gevolg van de vergaande digitalisering (Smart Industry) en robotisering van de 

productie. Ook in lagelonenlanden - vooral in China - neemt de robotisering toe. Het niveau van 

robotisering ligt echter nog duidelijk lager dan in Westerse landen. Belangrijker is dat door de 

steeds verdergaande automatisering van de productie in Nederland het belangrijkste motief voor 

productie in lagelonenlanden (veel en goedkope arbeidskrachten) vervalt. 

2. De kosten in lagelonenlanden blijven niet laag: vooral in China stijgen de loonkosten fors en 

zijn ook sociale lasten geïntroduceerd. Ook de vastgoedprijzen in de grote Chinese steden zijn 

hoog. Verplaatsing van productie naar het binnenland van China of naar landen met vooralsnog 

lagere lonen (bijvoorbeeld Vietnam, Thailand, Indonesië) kan een optie zijn. Deze optie vergt 

nieuwe investeringen en betekent ook dat u rekening moet houden met andere (soms mindere) 

productieomstandigheden. Waarschijnlijk zullen de (loon)kosten ook bij deze opties op termijn 

stijgen. 

3. De derde en misschien belangrijkste reden om voorzichtig te zijn met de focus op lage 

loonkosten is dat veel ondernemers de andere kosten niet of onvoldoende meewegen.  

Het gaat hierbij om kosten die wel spelen bij productie in lagelonenlanden en niet bij productie 

in Nederland (en andere Westerse landen). De Reshoring Potentieel Scan (zie 2.1) en de 

Reshoringtool (zie 2.2) helpen u om alle kosten te overzien en het reële kostenverschil te 

berekenen. 

Productie in lagelonenlanden betekent meestal lagere loonkosten en vastgoedprijzen. Daar 

tegenover staan extra kosten die gemaakt moeten worden door de grote afstand ten opzichte van 

het productieland of door de omstandigheden en risico’s die productie in lagelonenlanden met 

zich meebrengt (zie tabel 4). 

Kenmerken  
productieland

Waar gaat het om? Aan de orde 
JA         NEE

Stabiliteit Politieke instabiliteit, onveiligheid en 
arbeids onrust kunnen het bedrijfsresultaat 
beïnvloeden.

Loyaliteit  
personeel

In veel lagelonenlanden is frequente 
wisseling in het personeelsbestand (door 
verhoging loon eisen) gebruikelijk.

Stabiliteit  
munteenheid 

Fluctuerende wisselkoersen kunnen leiden 
tot financiële risico’s.

Mogelijkheden om  
productkennis en  
intellectueel eigendom 
te beschermen

Bescherming van productkennis en intellec-
tueel eigendom is in lagelonenlanden soms 
moeilijk te regelen. Dit is belangrijk voor de 
concurrentie positie en de omzetpotentie 
van uw bedrijf.

Beschikbaarheid van vol-
doende arbeidskrachten 
(kwantiteit) en voldoen-
de geschoolde arbeids-
krachten (kwaliteit) 

Voor productie gaat het hierbij vaak vooral 
om technisch personeel.

Infrastructuur Beschikbaarheid en stabiliteit energievoor-
ziening en grondstoffen, kwaliteit transport-
infrastructuur en vastgoed zijn belangrijk 
voor het functioneren van uw bedrijf.

Wet- en regelgeving Andere, ontbrekende, ondoorzichtige of  
trage wet- en regelgeving kunnen de pro-
ductie  bemoeilijken. 

Wet- en regelgeving in lagelonenlanden (bij-
voorbeeld arbeidsomstandigheden, milieu, 
mensenrechten) kunnen ook van invloed 
zijn op het imago van uw product en bedrijf.

Taal- en cultuur- 
verschillen

Taal- en cultuurverschillen vragen extra 
inspanning voor communicatie en samen-
werking .

Tabel 3: Produceren in Nederland of in lagelonenlanden: kent u uw productieland?
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Kosten door de afstand naar 
lagelonenlanden 

Kosten door omstandigheden/risico’s bij  
productie in lagelonenlanden 

Transportkosten Faalkosten product (omzet, verlies klanten) 

Reis-en verblijfkosten 
management 

Faalkosten productieproces (bijvoorbeeld 
haperende energievoorziening) 

Kosten voorraadfinanciering Hogere verzekeringspremies voor faalkosten 
product en productieproces 

Extra opleidingskosten door frequente 
personeelswisselingen

Kosten door inefficiency: taal-en cultuurverschillen 
beïnvloeden de snelheid en het niveau van de 
communicatie en samenwerking 

Strategische kosten: minder bescherming van het 
intellectueel eigendom van uw product en mogelijk 
omzetverlies door kopiëren product. 

Strategische kosten: omzeteffect van het label van 
het productieland 

Tabel 4: Produceren in Nederland of in lagelonenlanden: brede kostenafweging
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2. Hoe neemt u een zorgvuldige beslissing?

Er zijn veel factoren die het succes van reshoring of offshoring van uw productie of aankopen bepalen. U kunt uw 

besluit goed en gestructureerd voorbereiden door gebruik te maken van twee hulpmiddelen: de Reshoring Potentieel 

Scan van de KvK en de door de Universiteit van Tilburg ontwikkelde Reshoringtool. Beide hulpmiddelen resulteren in 

een advies over de vraag welke optie (reshoring of offshoring) voor uw product en uw bedrijf het meest kansrijk lijkt. 

Dit	advies	is	een	goede	basis	voor	uw	verdere	analyse	en	uw	definitieve	beslissing.	

2.1 Ondersteuning bij uw strategische keuze:  
 de KvK Reshoring Potentieel Scan 
Een eenzijdige afweging als risico

Het besluit om productie te offshoren naar lagelonenlanden hangt meestal samen met concrete 

wensen: forse verlaging van loonkosten, beschikbaarheid van technisch personeel (motief voor 

nearshoring naar Oost-Europese landen) en minder regelgeving worden vaak genoemd. De 

nadelen van deze benadering zijn: 

• U houdt te weinig rekening met andere factoren en mogelijke risico’s die spelen bij productie 

in lagelonenlanden.

• U houdt te weinig rekening met de strategie voor uw bedrijf: waar wilt u naar toe met uw 

markt, uw product, uw productieproces? 

De praktijk leert dat verplaatsing van productie naar het buitenland helaas niet altijd succesvol 

verloopt. Nederlandse cijfers ontbreken vooralsnog. Maar uit Duits onderzoek1 blijkt dat ongeveer 

de helft van de Duitse bedrijven die de stap naar Azië waagt binnen vier jaar geheel of gedeeltelijk 

terugkeert. Het is dus van belang om geen eenzijdige maar een brede afweging te maken waarin 

alle factoren worden meegenomen. 

De KvK Reshoring Potentieel Scan: alle factoren in beeld voor uw keuze reshoring of offshoring 

De Reshoring Potentieel Scan van de Kamer van Koophandel (2014) helpt u met het maken van  

1 Steffen Kinkel (Fraunhofer Institut für Systemtechnik) 

deze brede afweging. De scan beschrijft alle belangrijke factoren die van belang zijn voor de 

keuze reshoring-offshoring. In deze scan worden de factoren ingedeeld in vier hoofdcategorieën: 

• markt

• product en productieproces

• omstandigheden productieland

• kostenposten voor uw bedrijf

Wat is het resultaat van de KvK Reshoring Potentieel Scan? 

Het resultaat van de scan is een advies over de vraag welke strategie (reshoring of offshoring) 

voor uw productie het meest kansrijk lijkt. Het advies is gebaseerd op een profiel van uw bedrijf 

voor alle vier genoemde hoofdcategorieën Dit profiel wordt weergegeven in de vorm van een 

barometer met een score van uw bedrijf/product voor ieder van deze vier hoofdcategorieën. 

Behalve het advies kunt u dus ook zien op welke factoren het advies is gebaseerd. 

Hoe werkt de KvK Reshoring Potentieel Scan?

De KvK Reshoring Potentieel Scan is een digitale scan die u kunt invullen via www.kvk.nl/scans/

reshoring-potentieel-scan/. De scan telt 34 stellingen verdeeld over de vier hoofdcategorieën. Bij 

iedere stelling staat een korte toelichting waarom de stelling relevant is voor de keuze reshoring 

of offshoring. Per stelling geeft u aan in hoeverre de stelling voor uw bedrijf van toepassing 

is. Het invullen kost u ongeveer 10 tot 15 minuten. De KvK Reshoring Potentieel Scan is gratis 

beschikbaar. 

http://www.kvk.nl/scans/reshoring-potentieel-scan/
http://www.kvk.nl/scans/reshoring-potentieel-scan/
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2.2 Ondersteuning bij uw kostenafweging: de Reshoringtool
Incomplete kostenvergelijking als risico

Kostenverlaging is voor ondernemers één van de belangrijkste motieven voor verplaatsing van 

productie naar lagelonenlanden. Juist deze kostenreductie speelt ook een belangrijke rol bij het 

terughalen van productie uit lagelonenlanden. Vaak blijkt in de praktijk het kostenvoordeel van 

produceren in lagelonenlanden lager dan gedacht. De belangrijkste redenen zijn: 

• Ondernemers kijken eenzijdig naar het verschil in loonkosten tussen Nederland en 

lagelonenlanden. Vaak wordt onvoldoende rekening gehouden met de verschillen in andere 

kostenposten dan loonkosten.

• Ondernemers brengen de kosten die wél spelen in lagelonenlanden en niet in Nederland vaak 

onvoldoende in beeld. 

• Ondernemers houden onvoldoende rekening met de actualiteit: de productiekosten in 

veel lagelonenlanden stijgen ten opzichte van Nederland. Als voorbeeld: de loonkosten en 

vastgoedprijzen nemen in China fors toe en stabiliseren of dalen zelfs in Nederland en andere 

Westerse landen.

Reshoringtool: vergelijking kostprijs per eenheid product 

Het is jammer als u met het oog op kostenreductie investeert in een lagelonenland en vervolgens 

moet constateren dat dit kostenvoordeel tegenvalt. Hoe kunt u een goede kostenvergelijking 

tussen Nederland en lagelonenlanden maken? Sinds kort is hiervoor de Reshoringtool van de 

Universiteit van Tilburg2 beschikbaar. De Reshoringtool helpt mkb-ondernemers met het maken 

van een gedetailleerde kostenvergelijking tussen Nederland en een lagelonenland naar keuze.  

De Reshoringtool is dus nuttig voor bedrijven die overwegen om terug te keren uit het 

2 De Reshoringtool is ontwikkeld door de Universiteit van Tilburg, in samenwerking met  

de Hart van Brabantgemeenten en Midpoint Brabant

lagelonenland waar ze nu produceren of een toeleverancier hebben, maar ook voor bedrijven die 

overwegen hun productie te verplaatsen naar een lagelonenland of samen te werken met een 

buitenlandse leverancier. 

Welke kosten worden door de Reshoringtool in beeld gebracht? 

De Reshoringtool vergelijkt drie soorten kosten: 

1. Harde kosten: Dit zijn kwantificeerbare kosten zoals lonen, transport- en energiekosten, 

verzekeringspremies. De Reshoringtool onderscheidt 19 kwantificeerbare kosten. Op basis 

van deze 19 kostenposten wordt een vergelijking van de kostprijs van uw product gemaakt 

tussen Nederland en een lagelonenland naar uw keuze. Deze 19 kwantificeerbare kosten zijn 

onderverdeeld in 7 rubrieken: 

• Algemeen

• Bedrijf en product (Welk product? Is sprake van gerobotiseerde productie?) 

• Financiering (Bijvoorbeeld: worden facturen in China op tijd betaald?)

• Transport

• Kwaliteit & monitoring

• Intellectueel eigendom

• Initiële kosten (zie p. 13) 

2. ‘Onder-de streep’ kosten: Dit zijn de kosten die samen hangen met de specifieke 

omstandigheden in het productieland. In de Reshoringtool worden drie soorten  

‘onder- de- streepkosten’ voor het productieland onderscheiden: 

• kosten door tekortkomingen in de infrastructuur;

• kosten door politieke instabiliteit; 

• kosten door verlies van intellectueel eigendom. 

Deze ‘onder-de- streepkosten’ kunnen niet exact worden gekwantificeerd. Wel krijgt u een 

kwalitatieve inschatting van deze kosten (laag, midden, hoog). 

Het is verstandig om voor uw beslissing reshoring of 
offshoring alle factoren goed mee te wegen. De KvK 
Reshoring Potentieel Scan brengt deze factoren voor 
uw bedrijf in beeld en helpt u om te overzien of uw 
beslissing past bij de strategie voor uw bedrijf. Op deze 
manier kunt u een brede afweging maken.
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3.	Initiële	kosten: Dit zijn de kosten die het bedrijf moet maken voordat de daadwerkelijke 

productie kan starten, zoals investeringen in een bedrijfspand, registratiekosten, zoekkosten 

voor het vinden van een geschikte productielocatie of betrouwbare buitenlandse zakenpartner. 

Deze kosten spelen vooral voor bedrijven die hun eigen productie willen offshoren. Deze initiële 

kosten kunnen wel worden gekwantificeerd. De kosten tellen niet mee in de vergelijking van de 

kostprijs van het product, maar geven u een indicatie van de kosten die gemaakt worden bij het 

verplaatsen van uw productie. 

Het is belangrijk rekening te houden met verborgen kosten. Verborgen kosten zijn kosten 

die ondernemers vaak niet zo goed in beeld hebben, zoals kosten door versnippering van de 

bedrijfsactiviteiten. Soms zijn deze kosten hoog. Het is dan ook belangrijk dat deze verborgen 

kosten worden meegewogen in uw besluit. In de Reshoringtool zijn deze verborgen kosten 

verwerkt in de harde kosten en de ‘onder- de- streepkosten’. 

Wat is het resultaat van de Reshoringtool? 

De Reshoringtool geeft een zo goed mogelijke indicatie van de kostenverschillen bij productie 

tussen Nederland en het lagelonenland naar uw keuze. Deze indicatie bestaat uit drie 

onderdelen: 

• Een vergelijking van de kostprijs per eenheid van uw product tussen Nederland en het 

lagelonenland. Deze vergelijking is gebaseerd op de door u ingevulde vragen voor de harde 

kosten. Door de indeling van de harde kosten in 19 kwantificeerbare kostenposten kunt u ook 

zien op welke factoren het kostprijsverschil vooral is gebaseerd. 

• Een vergelijking van de kosten die samenhangen met de productieomstandigheden in 

Nederland en het lagelonenland. Deze vergelijking is gebaseerd op de statistieken van de 

OESO en andere internationale databases. Deze vergelijking is niet gekwantificeerd: u krijgt 

een kwalitatieve ranking van beide landen op basis van de ‘onder-de-streepkosten’.

• Een vergelijking van de kosten die u moet maken om in Nederland of het lagelonenland om 

te kunnen produceren. Deze vergelijking is gebaseerd op de door u ingevulde vragen over de 

initiële kosten. 

Kostensoort Resultaat van gebruik Reshoringtool

Harde kosten Kostprijs per eenheid product voor Nederland 
en het beoogde productieland

Onder-de-streepkosten 
(productieomstandigheden)

Kwalitatieve ranking van Nederland en beoogd 
productieland

Initiële kosten (kosten om te 
kunnen produceren) 

Kwantitatieve vergelijking tussen Nederland en 
beoogd productieland

Tabel 5: Uitkomsten invulling Reshoringtool

Kostenvergelijking: reshoring in productie en reshoring in aankoop 

Zoals eerder vermeld (zie 1.1) kennen reshoring en offshoring twee vormen. Het kan gaan om 

reshoring of offshoring van productie naar een eigen vestiging van uw bedrijf. Het kan ook gaan 

om reshoring of offshoring van uw aankopen bij toeleveranciers. De Reshoringtool bevat daarom 

twee modules: ‘reshoring in productie’ en ‘reshoring in aankoop’. Een deel van de vragen van 

de Reshoringtool varieert per module. De Reshoringtool resulteert in een vergelijking tussen 

Nederland en een lagelonenland voor de door u gekozen module. 
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Hoe werkt de Reshoringtool? 

De Reshoringtool telt 120 tot 140 vragen. Het exacte aantal vragen dat u moet invullen, hangt 

samen met de ingevulde antwoorden en de noodzaak om nog vervolgvragen in te vullen. Het 

invullen van de Reshoringtool kost ongeveer 4 uur. Voor de invulling van de tool zijn uw 

financiële gegevens nodig. De Reshoringtool is in september 2015 gepresenteerd. Tot begin 

2016 wordt de Reshoringtool getest bij 20 bedrijven. Deze test leidt mogelijk tot kleine 

aanpassingen van de tool. De Reshoringtool komt waarschijnlijk tegen een kostenvergoeding 

op de markt. De distributiewijze wordt via www.reshoringtool.nl bekendgemaakt. Op deze site 

vindt u ook contactgegevens waar u meer informatie over de Reshoringtool en de 

distributiewijze kunt verkrijgen. 

Voor een kostenvergelijking per eenheid product tussen 
Nederland en een lagelonenland naar uw keuze kunt u 
gebruikmaken van de Reshoringtool via  
www.reshoringtool.nl/. Met deze tool vergelijkt u 
de kosten tussen productie in uw eigen vestiging in 
Nederland of een lagelonenland naar uw keuze. Het 
is ook mogelijk een kostenvergelijking te maken voor 
aankoop van producten tussen toeleveranciers in 
Nederland of een lagelonenland.

Stap 1 Breng voor uw product/bedrijf alle factoren voor een zorg-
vuldige beslissing tussen reshoring of offshoring in beeld  

Vul de KvK Reshoring Potentieel Scan in

Vul de Reshoringtool in

Bepaal welke strategie (reshoring of offshoring van uw 
productie of aankopen) kostentechnisch het voordeligst 
is als u kijkt naar:

• vergelijking van de kostprijs per eenheid product
• de kosten die samenhangen met de omstandigheden 

van uw productie (onder-de-streepkosten)
• de kosten die u moet maken voordat de productie 

start (initiële kosten)

Beoordeel welke strategie (reshoring of offshoring) het 
meest kansrijk lijkt voor uw product en uw bedrijf als u 
alle factoren meeweegt

Stap 2 Breng het kostenverschil tussen productie in Nederland en 
productie in een lagelonenland volledig in beeld

Stap 3 Principekeuze strategie (reshoring of offshoring) 

Stap 4  Kritische verdere analyse en uitwerking van uw principekeuze   

De informatie over de Reshoringtool is opgesteld 
in samenwerking met dr. Bart Dierynck, Universiteit 
van Tilburg - School of Economics and Management, 
verbonden aan de ontwikkeling van de Reshoringtool.

Reshoring of offshoring: hoe neem ik de juiste beslissing?

http://www.reshoringtool.nl
http://www.reshoringtool.nl/
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3. Innovaties	voor	slim	en	kostenefficiënt	 
produceren in Nederland

Innovatie en reshoring zijn sterk met elkaar verbonden. Innovatie is een driver voor reshoring:  

ICT gerelateerde productie en dienstverlening verkleinen de noodzaak om veraf met veel goedkoop 

personeel te produceren. De snelheid van innovaties om te blijven voldoen aan klantwensen maakt 

(grootschalige) productie veraf ook lastiger. 

Omgekeerd is reshoring ook een gebruiker van innovaties: innovaties zijn nodig om reshoring 

in Nederland succesvol en rendabel uit te voeren. Het gaat dan vooral om innovaties voor 

kostenefficiënt en slim produceren. In dit hoofdstuk staan deze innovaties centraal: Smart 

Industry (3.1), laagdrempelige en snelle robotisering in het mkb (project ‘Factory in a Day’- TU 

Delft) (3.2) en Inclusief Herontwerp van Werk (Universiteit Maastricht) (3.3). Daarnaast delen zes 

collega-ondernemers in dit hoofdstuk hun praktijkervaring met u: zij vertellen waarom zij kozen 

voor reshoring of bewust produceren in Nederland en hoe zij erin slagen om dit - met innovatie - 

tot een succes te maken. 

3.1 Smart Industry 
Reshoring als logische stap in de digitale revolutie

Door de snelle digitalisering en automatisering van de maakindustrie kunt u steeds meer 

productie verder automatiseren en verdwijnen de meerkosten van enkelstuks of kleine series 

in relatie tot massaproductie. Bedrijven komen meer en meer in de rol van supervisor die 

problemen oplost en nog betere oplossingen realiseert. En als bedrijven steeds meer richting 

enkelstuksproductie (N=1) voor de prijs van het serieproduct bewegen, is reshoring eigenlijk 

vanzelfsprekend. Want waarom zou u dan nog ver weg in een lagelonenland produceren? 

Smart Industry en de ‘fabriek van de toekomst’

De ‘fabriek van de toekomst’ zal door de steeds verdergaande digitalisering heel anders zijn dan 

de fabriek van nu. De ‘fabriek van de toekomst’ is in hoge mate efficiënt en geautomatiseerd, 

produceert unieke producten op klantvraag, heeft geen voorraad en staat fysiek dicht bij de 

eindklant om snelle levering mogelijk te maken. 

Uw klant gaat als het ware zelf de hoog geautomatiseerde fabriek aansturen. Gefaciliteerd door 

slimme software bepaalt hij zijn optimale maatwerkproduct, ontvangt direct een offerte en als de 

knop ‘Koop’ wordt ingedrukt, gaat het systeem volledig automatisch aan de slag om de betaling, 

productie en bezorging te regelen. 

Smart Industry staat voor hele efficiënte N=1 productie. De ICT-systemen veranderen, vol 

automatische machines en robots als ook zero-defect produceren zijn nodig. Maar ook: hoe 

mensen worden opgeleid voor de nieuwe rollen, veranderende verdienmodellen van bedrijven 

en een nieuw manier van samenwerken en oplossingen uitproberen. Machines, producten en 

(de smartphone van) mensen zijn uitgerust met steeds meer rekenkracht, sensoren en draadloze 

verbindingen met internet. Dit gaat zo snel dat ons beeld van internet zal veranderen. Niets 

opstarten, alles en iedereen zijn continue connected in een netwerk. Ons voorstellingsvermogen 

schiet tekort om hier de effecten hiervan te doorzien. 

Programma Smart Industry en reshoring

Voor het programma Smart Industry is reshoring geen vraag meer, maar een logische stap in de 

vierde industriële revolutie. Het Programmabureau Smart Industry volgt de ontwikkelingen van 

nabij en is ervan overtuigd dat deze digitale revolutie zich in de komende twintig jaar verder 
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doorzet. Deze ontwikkeling gaat elk (maak)bedrijf raken en veel ondernemers zien kansen met 

digitalisering. En deze digitalisering leidt zeker tot meer reshoring. 

Activiteiten Programmabureau Smart Industry

Het programma Smart Industry geeft veel voorlichting en ontwikkelt steeds meer aanbod waar 

de ondernemers zelf mee aan de slag gaan. Belangrijk is dat elk bedrijf een eigen visie en 

uitdagende ambitie ontwikkelt en met de medewerkers en essentiële partners aan de slag gaat 

met overzichtelijke en haalbare stappen. Voor veel bedrijven zal een eerste stap zijn om de 

basisprocessen opnieuw goed tegen het licht te houden volgens de lean manufacturing filosofie. 

Daarna kunnen concrete projecten met digitalisering en automatisering worden aangepakt. 

Hierbij komt er in Nederland steeds meer kennis beschikbaar zoals uit de Smart Industry 

fieldlabs. Dit zijn experimenteerruimtes waar bedrijven en kennisexperts samenwerken aan 

nieuwe toepassingen en business proposities. 

Voor meer informatie, ondersteuning en mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met Smart 

Industry kijk op www.smartindustry.nl of bel 088 585 22 25. 

Auteurs van deze bijdrage zijn Tom Bouws en  
Egbert Jan Sol, Programmabureau Smart Industry

http://www.smartindustry.nl
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Met Thomas Luiten praten over reshoring, is praten over slim 

organiseren. “We werken bij Interfocos nu op een totaal andere manier. 

Reshoring was een logisch gevolg van alles wat we hebben veranderd”, 

vertelt de directeur van het Bladelse bedrijf.

Daar verdween het oude productieproces in de haard. Er stonden er genoeg op voorraad, hout- 

of gasgestookt. “Nu werken we alleen op bestelling. Geen grote en dure voorraden meer”, zegt 

Luiten, die het in Amerika ontwikkelde Quick Response Manufacturing (QRM) naar Nederland 

bracht. Met een collega richtte hij in Tilburg en Eindhoven het QRM Management Center op, 

waar trainingen worden gegeven. Bij Interfocos kwam Luiten binnen als consultant, Vervolgens 

kreeg hij als directeur de kans om de productie volledig anders aan te pakken. Het bewijs dat dit 

slaagde: de levertijd van een haard is teruggebracht van twaalf weken naar tien dagen. “Daar kan 

geen concurrent tegen op. We leveren sneller dan bedrijven die grote voorraden hebben. En dat 

terwijl we 16.000 varianten in haarden hebben.”

Korte lijnen

Veel gelaste onderdelen kwamen voorheen uit Tsjechië. Dat is verleden tijd. Het past niet bij 

de ‘quick’ van QRM. “In Nederland is genoeg te koop. Sterker nog, bijna alle materialen voor 

onze haarden komen hier uit de regio. Dicht bij elkaar, korte lijnen. De vraag van de consument 

verandert constant en daar kunnen we nu snel op inspelen. De factor tijd komt nooit in een 

jaarverslag aan de orde, maar die is van groot belang. Als er een zending uit Tsjechië kwam die 

niet helemaal goed was, werd eerst geprobeerd die onderdelen toch te gebruiken. Als dat echt 

niet lukte, werd de inkoper eens ingeschakeld. Er gingen foto’s heen en weer, noem maar op. 

Uiteindelijk kwam er een nieuwe zending, maar er ging een zee van tijd verloren.”

Uitbesteden

Ook als de vraag wel of niet uitbesteden aan de orde komt, heeft Luiten een uitgesproken mening. 

“We besteden niets meer uit. Voor goede communicatie moet je letterlijk dicht bij elkaar staan. 

We leiden zelf onze mensen op en we hebben veel overleg met de werkvloer. De medewerkers 

zien de resultaten en zijn daardoor gemotiveerd.”

Meer informatie: www.interfocos.nl 

“De meeste materialen voor de gas- en houthaarden komen uit de regio. Snelle levering is 
bij de huidige manier van werken een must.” 

Reshoringtips van Thomas Luiten

• Denk bij slim produceren eerst in kansen en pas daarna in kosten.

• Redeneer vanuit het vakmanschap en het proces.

• Goed communiceren is dicht bij elkaar staan.

• Hanteer het gedachtengoed van QRM.

• Laat medewerkers hun vakmanschap verder ontwikkelen.

• Train je medewerkers ook blijvend in samenwerking.

Interview met Thomas Luiten, directeur Interfocos BV (Bladel)
Reshoring met Smart Industry

“Met Quick Response Manufacturing 
hebben we enorme stappen gemaakt”

http://www.interfocos.nl
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“Een complete zending bleek niet goed 
te zijn. Dat overkomt ons nu niet meer 
omdat we bovenop het productieproces 
zitten”

“Je rijdt achter een bestelbus en dan zie je dat het bedrijf dat jij zoekt 

bijna bij je om de hoek zit.” Robbert Bloem, marketing development 

manager van NeoFos in Zaandam laat de led-verlichting voor de zakelijke 

markt tegenwoordig in Nederland produceren en hij heeft daar geen 

seconde spijt van gehad.

In 2012 ging het roer om. Tot die tijd kwamen bijna alle materialen uit China. De kwaliteit liet 

soms te wensen over. Een zending moest in zijn geheel worden teruggestuurd, wat uiteraard 

betekende dat niet binnen de afgesproken termijn kon worden geleverd aan de klant. Nu wordt 

nagenoeg alles in eigen land geproduceerd. Uiteraard speelden zakelijke motieven een rol, maar 

Bloem noemt ook de menselijke kant. “Er zijn veel mensen die geen werk hebben en die wel 

willen. Als Nederlandse ondernemers kunnen we via reshoring de werkgelegenheid verbeteren.”

Duurzaam

Bij de omschakeling ging NeoFos niet over één nacht ijs. Het gehele productieproces werd 

tegen het licht gehouden. Er werd slimmer geproduceerd, bijvoorbeeld door de gesoldeerde 

onderdelen te vervangen door onderdelen die in elkaar worden geklikt. “Het eindresultaat is 

beter en je hebt geen afzuiginstallaties nodig. Onze producten zijn duurzaam. Ze worden in de 

utiliteitsbouw gebruikt, maar bijvoorbeeld ook in tunnels en parkeergarages. Het verkeer zorgt 

voor trillingen en dan zijn gesoldeerde delen een zwak punt”, vertelt Bloem, die telkens als hij 

door de IJtunnel rijdt, geniet van de verlichting die het Zaanse bedrijf leverde. Bij de productie 

wordt gebruikgemaakt van twee sociale werkplaatsen. Bloem: “Ik weet dat die werkplaatsen 

worden afgeslankt. Daarover zijn we in overleg, want we willen de inzet van deze mensen blijven 

benutten.” Nieuwe producten en wijzigingen in bestaande producten moeten snel worden 

doorgevoerd om concurrerend te blijven. Ook daarom is het belangrijk dat toeleveranciers lekker 

dichtbij zitten. “We maken zelf de mallen voor onze producten en we maken met de producenten 

goede afspraken over levertijden, kwaliteit en rechtsbescherming.” 

Meer informatie: www.neofos.eu

Interview met Robbert Bloem,  
marketing development manager van NeoFos BV (Zaandam)   
Reshoring met Smart Industry

“Solderen in China werd omgezet in het werken in Nederland met onderdelen die met een 
uitgekiend kliksysteem worden bevestigd.”

Reshoringtips van Robbert Bloem

• Zorg dat je je product door en door kent. Alleen dan ben je in staat om slim te produceren 

en verbeteringen door te voeren. 

• Neem bij reshoring de tijd. Doe onderzoek, bekijk de mogelijkheden en ga niet van start 

voordat alles goed is geregeld, ook met leveranciers.

http://www.neofos.eu
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3.2 Factory-in-a-Day 
Flexibele	robotisering	maakt	uw	beslissing	voor	reshoring	eenvoudiger

Bij de afweging om met robots in Nederland te gaan produceren, spelen de investeringskosten 

vaak een beslissende rol. Om te zorgen dat meer bedrijven deze reshoring-beslissing maken en 

zo banen creëren, subsidieert de EU onderzoek dat die investeringskosten kan verlagen en de 

inzetbaarheid van robots kan verhogen. Een van de grotere EU-projecten op dit onderwerp is 

‘Factory-in-a-Day’ dat gecoördineerd wordt vanuit het TU Delft Robotics Institute. 

Factory-in-a Day helpt robotisering in het mkb

Factory-in-a-Day wil vooral voor het mkb de robotisering goedkoper maken. De grotere fabrieken 

zoals in de auto-industrie, zijn vaak al behoorlijk gerobotiseerd. Maar in ons mkb komen we 

verrassend veel saai, repetitief en vaak zwaar handwerk tegen. Waar komt dat verschil vandaan 

tussen mkb en grote fabrieken? De oorzaak is dat de robot-ontwikkelaars en -installateurs vaak 

voorbij gaan aan de snelle veranderingen van het werk van een mkb’er. Klanten, processen en 

producten kunnen volgend jaar heel anders zijn, dus een robotsysteem moet of binnen die tijd 

zijn terugverdiend of mee veranderen. 

Zowel voor kostenverlaging als voor flexibilisering is de installatietijd de bepalende factor. 

Het duurt vaak lang voordat een robot goed is geprogrammeerd en alle grijpers, sensoren en 

bijkomende mechanisatie goed functioneren. Door het omlaag brengen van die installatietijd 

worden de kosten voor het systeem lager en kun je met minder moeite herinstalleren na een 

wijziging van product of proces. Dat verklaart de naam van het project: in het ideale geval lukt een 

complete robotinstallatie in één dag.

‘Factory-in-a-Day’ wil het installatieproces versnellen door nieuwe technieken te ontwikkelen. Met 

16 partners door heel Europa en een budget van € 8 miljoen kunnen de volgende doorbraken bij 

elkaar gebracht worden, op volgorde van technologische volwassenheid:

• Er zijn inmiddels veilige robots beschikbaar die gemakkelijk door een kind geprogrammeerd 

kunnen worden. Die vormen de basis. 

• Daaraan toegevoegd worden slimme (3D-)camera’s waardoor de robots zelf van een tafel, 

transportband, of uit een bak producten grijpen. Dit scheelt de ontwikkeltijd die voorheen 

nodig was voor de tril- en schudmachines om de producten steeds op een vaste plek te 

krijgen. 

• Nog verder gaat het als in de nabije toekomst de toepassingsspecifieke grijpvingers uit de 

3D-printer komen en als de robot zelf zijn volledige omgeving gaat waarnemen om netjes om 

alle obstakels heen te bewegen.

Factory-in-a Day in de praktijk

Het bleek een schot in de roos. Het project is nog maar halverwege, maar trekt nu al  

(inter)nationaal veel aandacht. En de eerste paar technieken zijn al zo volwassen dat er al een 

aantal mkb-ondernemingen van is voorzien. Zo is in de metaalindustrie het bedrijf Bazo in Velp 

de Aziatische concurrentie de baas dankzij zo’n makkelijk programmeerbare robot met slimme 

camera’s, die metalen producten aan haken hangt voor de verfspuitmachine. Dit werk was zwaar 

en eentonig en moest in korte shifts van twee uur gedaan worden. Het personeel is blij dat dit 

niet meer nodig is. En door het robotsysteem kan er ’s avonds langer doorgegaan worden met 

kostenvoordeel tot gevolg.

Factory-in-a-Day voor u? 

Het meest directe nut voor u van Factory-in-a-Day is wellicht inmiddels al bereikt: u realiseert 

zich dat de technologie hard vooruit is gegaan en dat er nu robotiseringsoplossingen zijn die een 

aantal jaar geleden nog niet mogelijk leken. Als u uw mogelijkheden voor robotisering met de 

nieuwste technieken grondig onderzoekt, is het einddoel voor dit Europese subsidiepotje bereikt.  

En wees alert of uw leveranciers goed bij zijn. Om snel een indruk te krijgen of robotisering met 

de nieuwste technieken voor uw toepassing aangeraden wordt, heeft de TU Delft een gratis 

quickscan online gezet. Door het beantwoorden van een aantal korte vragen over de technische 

en economische aspecten van de mogelijk te robotiseren handeling, kan het systeem snel een 

inschatting geven van de technische en financiële haalbaarheid.

• TU Delft Robotics Institute: www.robotics.tudelft.nl

• Projectsite: www.factory-in-a-day.eu

• Quickscan: www.factory-in-a-day.nl

Auteur van deze bijdrage over het project Factory-in-a-Day is Martijn 
Wisse, hoogleraar Biorobotica TU Delft, faculteit Werktuigbouwkunde, 
Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen- 3mE.  
Martijn Wisse is tevens projectleider van het project Factory-in-a-Day.

http://www.robotics.tudelft.nl
http://www.factory-in-a-day.eu
http://www.factory-in-a-day.nl
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“Onze klanten stellen hoge 
kwaliteitseisen”

Robotisering is een manier om in Nederland te blijven 

produceren. Bij de Van Beest Group in Sliedrecht 

hebben ze er al vijftien jaar ervaring mee. Mede 

dankzij die keus is het bedrijf Europees marktleider 

op het gebied van hoogwaardige sluitingen. 

Accessoires voor kettingen en staaldraad worden in grote volumes 

en in circa 1200 varianten geleverd. Ze vinden hun weg naar kranen, 

baggerschepen, vissersschepen, de offshore en talloze andere 

plaatsen waar gehesen wordt. “We stonden destijds voor de keus”, 

vertelt directeur Cees Boer. “Nogal wat concurrenten besloten de 

productie grotendeels te verplaatsen naar China of andere landen om 

de arbeidskosten te drukken. We hebben een andere stap gezet door 

robots aan te schaffen. De kwaliteit van het eindproduct stond daarbij 

centraal. Er worden enorme gewichten gehesen met onze producten 

en daarbij mag niets fout gaan. In de offshore is er bijvoorbeeld al snel 

sprake van een miljoenenstrop als de productie stil komt te staan. We 

wilden daarom grip houden op de kwaliteit en om die reden zijn we niet 

naar China gegaan. Door de productie in eigen hand te houden en zelf 

de controles uit te voeren, hebben we de kwaliteit op orde. Die moet hoog en constant zijn.” 

Pluspunt

De term ‘Made in Holland’ is echt wel een pluspunt in de wereldmarkt, merken ze bij Van Beest. 

“We hebben distributeurs in tachtig landen en men heeft vertrouwen in ons.” In 2000 werd de 

eerste robot bij Van Beest geplaats en inmiddels staan er zestien. Boer: “Ja, daardoor gingen er 

Interview met Cees Boer, directeur Van Beest BV (Sliedrecht)
Reshoring met robotisering

arbeidsplaatsen verloren, maar dat ging geleidelijk. We hebben er ook de groei van ons 

bedrijf aan te danken.” De robots nemen het zagen, smeden, verspanen en assembleren 

voor hun rekening. “In drukke tijden kunnen ze ook ’s nachts werken. Zo zijn we flexibel 

en leveren we op tijd.” 

Meer informatie: www.vanbeest.nl 

“Robotisering is een prima alternatief. Bij grote volumes is de aanschaf van robots verantwoord.”

Reshoring tips van Cees Boer

• Maak zoveel mogelijk zelf.

• Kijk op een creatieve manier naar je eigen processen.

• Op innovatief gebied heeft ons eigen land veel te bieden.

• Weet wat de markt vraagt door naar je klant te luisteren.

http://www.vanbeest.nl
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De ‘zichtoplossingen’ voor vrachtauto’s, bussen en grote werkvoertuigen kwamen aanvankelijk 

kant en klaar uit Taiwan. “Maar de afgelopen twintig jaar is er in Nederland enorm veel verbeterd 

in de maakindustrie. Onder andere door automatisering en robotisering zijn we op de goede weg. 

Ook de overheid speelt een goede rol met allerlei regelingen voor innovaties. Er is eigenlijk geen 

reden meer om je spullen in Azië te laten maken. Dan spreek ik voor het midden- en kleinbedrijf, 

want ik kan me voorstellen dat multinationals die massaproducten maken nog wel in China zitten.”

Faalkosten

Door minder goede ervaringen bij bestellingen in het buitenland besloot Orlaco (Ogen Rechts 

Links Achter Compleet Overzicht) meer in Nederland in te kopen en zelf te assembleren. “Ik denk 

dat veel ondernemers de faalkosten van buitenlandse productie niet meetellen. In sommige 

landen kan de stroom uren uitvallen. In Roemenië stond een fabriek stil omdat die bij een 

overstroming onder water liep. Ook het risico van diefstal van het door jou bedachte product is 

aanwezig. Of iemand die je daar hebt opgeleid, gaat op een kwade dag voor een dollar meer naar 

een ander bedrijf”, aldus Van Beusekom, die net als de meeste ‘reshoorders’ ook de kwaliteit, de 

snelle levertijd en de korte lijnen met leveranciers in Nederland als pluspunten noemt.

Ondanks automatisering en robotisering, of juist dankzij, is het personeelsbestand bij 

Orlaco gestegen tot 200. “We willen het aantal mensminuten per product beperken om 

tegen concurrerende prijzen te kunnen leveren, maar we nemen nog steeds mensen aan. 

Ook laaggeschoolden. Hun kennisniveau krikken we op door praktijkcursussen en interne 

opleidingen.”

 Meer informatie: www.orlaco.nl

Reshoring tips van Henrie van Beusekom

• Als er calculaties gemaakt worden reken dan ook met calamiteiten zoals stroomuitval, 

overstromingen, verlies, diefstal, vermissing, langere doorlooptijden/levertijden, IP-diefstal, 

continue kwaliteits-issues met retour zenden of scrap.

• Kijk naar mechanisering/lean manufacturing/automatisering in Nederland. In veel gevallen 

zal de calculatie uitwijzen dat het hier veel beter, sneller en goedkoper kan. 

“De in Nederland gemaakte camera’s en beeldschermen leveren we wereldwijd. Automatisering, lean manufacturing en robotisering maken ons 
bedrijf zeer concurrerend.”

“Het zijn de 
onverwachte kosten 
die over het hoofd 
gezien worden”

Op innovatief gebied is Nederland 

goed bezig. Dat stelt Henrie van 

Beusekom, directeur van Orlaco 

in Barneveld, waar per jaar zo’n 

100.000 camera’s en beeldschermen 

voor zware voertuigen worden 

geproduceerd.

Interview met Henrie van Beusekom,  
directeur Orlaco Products BV (Barneveld) 
Reshoring met robotisering
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3.3 Inclusief Herontwerp van Werk:  
 meer eenvoudige en goedkope functies in uw bedrijf
De vraag naar eenvoudige functies 

Door allerlei sociaaleconomische ontwikkelingen is de arbeidsmarkt in Nederland en ons 

omringende landen sterk veranderd. Lange tijd was het streven van ondernemers om de kosten 

voor arbeid te verlagen door goedkope arbeidskrachten in lagelonenlanden te benutten. 

Daardoor verdween veel ongeschoolde of laaggeschoolde arbeid uit Nederland. Verdergaande 

efficiencymaatregelen - waaronder ook gebruik van technologie - hebben ertoe geleid dat arbeid 

in Nederland in het algemeen erg complex en intensief is geworden. Het stelt daardoor een 

zekere ondergrens aan het arbeidsvermogen van medewerkers. Dit arbeidsvermogen kan worden 

vertaald in gezondheid en in opleiding (kennis en vaardigheden).

Een steeds grotere groep mensen kan niet aan deze minimumeisen voldoen en is daarom ook 

niet in staat om (op eigen gelegenheid) werk te vinden. Om het simpel te stellen: er is niet genoeg 

‘eenvoudige arbeid’ meer. Maar veel groepen zijn wel aangewezen op of gebaat bij eenvoudige 

arbeid: zoals mensen met beperkingen, maar ook mensen die moeten (re-)integreren na 

langdurige afwezigheid uit het arbeidsproces. Dit potentieel kan beter worden benut. 

Hoe maakt u functies voor eenvoudige werkzaamheden?

Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) betekent het herontwerpen (of herinrichten) van functies 

zodat ook mensen met beperkingen in een bedrijf opgenomen kunnen worden. Dat gebeurt door 

werkprocessen in een bedrijf tegen het licht te houden en te kijken of functies ook op een andere 

manier ingericht of georganiseerd kunnen worden.

Hiervoor is een methodiek ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht en het UWV: de IHW 

methodiek. Deze methodiek houdt in dat werkprocessen worden bekeken en geanalyseerd (zie 

stappenschema, bijlage p.35). De uitkomst hiervan wordt gebruikt om een advies op te stellen 

voor plaatsingsmogelijkheden voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Het resultaat 

is dat er mogelijkheden in uw bedrijf ontstaan om mensen van een grotere diversiteit (aan 

capaciteiten) te includeren. Of, om het simpel te stellen, IHW betekent: kijken of er werk voor de 

doelgroep uit de Participatiewet kan worden gecreëerd binnen uw bedrijf. Daarmee wordt uw 

bedrijf ‘Inclusief’.

Minder personeelslasten door aparte functies voor eenvoudig werk 

In feite is IHW een soort van Business Process Redesign, zoals in de jaren ’90 veel voorkwam om 

de efficiency te vergroten in een bedrijf. Business Process Redesign is tegenwoordig juist een van 

de oorzaken van inefficiëntie bij bedrijven. In een bedrijf of team zijn vaak veel medewerkers van 

hetzelfde kwalificatieniveau werkzaam. Maar als we nu kijken naar wat veel medewerkers feitelijk 

doen, dan blijkt dat zij maar voor een beperkt deel van hun tijd ook werkzaamheden verrichten 

die bij dat niveau passen. Dat is ook een vorm van inefficiëntie: te veel relatief duur personeel 

gezien de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. 

Door meer aandacht te hebben voor de processen, de soort en het niveau van werk in uw 

bedrijf en hoe dat georganiseerd is, kan ook een kostenbesparing worden gerealiseerd. Dit kan 

worden bereikt door meer diversificatie van uw personeelsbestand. Dat betekent dat bepaalde 

taken door lager gekwalificeerde medewerkers (en dus goedkoper) kunnen worden uitgevoerd. 

Inclusief Herontwerp van Werk leidt tot meer diversiteit van talenten binnen uw bedrijf én is 

kostenefficiënt. 

Reshoring en functies voor eenvoudig werk als kans

Bij reshoring van productie uit lagelonenlanden gaat het vaak om eenvoudige 

productiewerkzaamheden. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn om de doelgroep van de 

Participatiewet ook een arbeidsplek te geven. Maar dat gaat niet zonder meer. Er zal wel gekeken 

moeten worden naar hoe het werk is ingericht en er worden specifieke eisen aan de begeleiding 

van de doelgroep gesteld. Met andere woorden Inclusief Herontwerp van Werk zou hier goed bij 

aansluiten. Het geeft u bovendien de mogelijkheid om te werken aan betere kostenbeheersing 

van de factor arbeid: voor de doelgroep van de Participatiewet zijn ruime loonkostensubsidies 

beschikbaar. 

Robotisering in combinatie met eenvoudige arbeid  

Ook robotisering is bedoeld om kosten te beheersen. Het gevolg is vaak dat er toch nog altijd 

restarbeid bestaat: arbeid die een afgeleide vormt van de techniek. Deze restarbeid biedt juist 

ook mogelijkheden om mensen uit de doelgroep van de Participatiewet bij het arbeidsproces 

te betrekken: robotisering levert vaak eenvoudige en monotone restarbeid. Daarbij zitten taken 

die heel goed door deze doelgroep uitgevoerd kunnen worden. Maar dat vraagt ook wel enig 

herontwerp van werk. 
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Inclusief Herontwerp van Werk: hoe past u het toe? 

Inclusief Herontwerp van Werk begint met het analyseren van uw bedrijfsprocessen. Op grond 

hiervan wordt een advies uitgebracht aan uw bedrijf. Het gaat dus in feite om een adviestraject. 

De analysemethodiek en vooral ook het interpreteren van de resultaten en het uitbrengen 

van een advies vragen specialistische kennis. Er zijn deskundigen die getraind zijn in het 

toepassen van de methodiek. Het voordeel van een externe deskundige naar de inrichting van de 

bedrijfsprocessen te laten kijken, is dat men soms tot inzichten komt die verfrissend zijn en door 

de ondernemer zelf niet opgemerkt worden. 

De Universiteit Maastricht en het UWV werken ook aan de oprichting van een Center of Expertise. 

Bij het Center of Expertise kunt u straks terecht voor advies en eventueel ook voor analyse 

van de werkprocessen in uw bedrijf. Daarnaast zal het Center of Expertise werken aan de 

doorontwikkeling van methoden en mogelijk scholing. 

Veranderingen in organisaties kosten vaak geld, maar daar staan ook opbrengsten tegenover. Het 

is duidelijk dat bij Inclusief Herontwerp van Werk, zoals vaak het geval is, de ‘kost voor de baat 

uitgaat’.

Reden Toelichting 

De motivatie en binding van 
uw (technisch) gekwalificeerde 
medewerkers worden beter. 

Uw gekwalificeerde medewerkers hoeven 
geen eenvoudig werk meer uit te voeren en 
stellen dat op prijs. De motivatie van deze 
medewerkers wordt beter en daardoor lukt het 
beter uw (technisch) gekwalificeerd personeel te 
behouden. 

Verhoging van de efficiëntie 
van de inzet van uw 
(technisch) gekwalificeerd 
personeel.

De innovatie leidt tot efficiëntere inzet van uw 
gekwalificeerde (dure) medewerkers: deze 
medewerkers voeren geen eenvoudige taken uit 
die onder hun salarisniveau liggen. 

Benutting loonkostensubsidies 
voor de eenvoudige 
werkzaamheden in uw bedrijf 
worden mogelijk. 

Met de innovatie creëert u eenvoudige functies 
waarvoor loonkostensubsidies beschikbaar zijn: 

• Loonkostensubsidies Participatiewet

• Loonkostensubsidies Wet tegemoetkomingen 
loondomein (waarschijnlijk vanaf 1 januari 
2017) – zie 4.3 

Tabel 6: Waarom is herontwerp van bedrijfsprocessen voor uw bedrijf interessant?

Auteur van deze bijdrage over Inclusief Herontwerp 
van Werk is Fred Zijlstra, hoogleraar Arbeids- en 
Organisatiepsychologie aan de Universiteit Maastricht.
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 “Ook onze klanten waarderen het 
dat we werken met mensen met een 
arbeidsbeperking”
Het werken met mensen met een arbeidsbeperking vereist 

zorgvuldigheid en begeleiding, maar bij Vero Sweet Presents hebben 

deze medewerkers hun plaats in het bedrijf helemaal gevonden.

De snoepverpakker uit Waalwijk, waar 300 tot 400 vrachtwagens met snoep per jaar worden 

gevuld, combineerde automatisering in het bedrijf met het aantrekken van nieuwe medewerkers. 

Een aantal van hen heeft een beperking. Op die manier werd werk dat aan Chinese bedrijven 

was uitbesteed, teruggehaald naar Nederland. Managing director Chris Velthoven jr.: “We spelen 

nu veel sneller in op de vraag van onze klanten. De levertijden zijn ook veel korter. Je moet open 

staan voor het werken met mensen met een kleine beperking, maar dat doen we. We werken 

samen met het regionale UWV WERKbedrijf.” Afhankelijk van de drukte werken tien tot dertig 

mensen via het UWV WERKbedrijf bij Vero. Velthoven kan klanten niet alleen sneller van dienst 

zijn, hij merkt ook dat ze de aanpak bij Vero waarderen. “Als we klanten een rondleiding geven in 

ons bedrijf, reageren ze altijd erg positief op het feit dat we met deze mensen werken.” 

Vulmachine

De automatisering kreeg gestalte door de aanschaf van een vulmachine. Hiermee kan 

snoep in speciale verpakkingen worden geproduceerd. Voor evenementen, zoals de lokale 

avondvierdaagsen, worden lekkernijen in een toepasselijke zak of wikkel geleverd. Ook 

kleinschalig. Een jarige kan snoep uitdelen met zijn naam erop. “Nu we zelf produceren, opereren 

we veel sneller. Retailketens, pretparken en speelgoedfirma’s weten ons te vinden. We laten geen 

honderdduizenden verpakkingen meer uit China komen, maar doen het afvullen op order. Geen 

enorme voorraden dus. De kosten van het voorraadbeheer zijn dus ook veel lager. Reshoring is 

goed voor onze klanten, efficiënt voor ons bedrijf en biedt arbeidsbeperkten perspectief.” 

Meer informatie: www.verosweetpresents.com

Interview met Chris Velthoven jr., 
managing director Vero Sweet Presents BV (Waalwijk)
Reshoring en innovatie

Reshoring tips van Chris Velthoven jr.
• Sta open voor het inschakelen van mensen met 

een arbeidsbeperking. Elke ondernemer zou het 

moeten doen. 

• Robotisering en inzet van arbeidsbeperkten sluiten 

elkaar niet uit. De combinatie biedt juist extra 

mogelijkheden voor maatwerk.

• Kijk bij het terughalen van de productie naar eigen 

land en eigen bedrijf niet alleen naar de kosten, 

maar ook naar de kwaliteit van het eindproduct.

“Door een investering in een snoepafvulmachine werd werk uit China teruggehaald naar het eigen bedrijf.”

http://www.verosweetpresents.com
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“Geen voorraadhallen met overgewicht, 
maar lean manufacturing”
Ubbink bv in Doesburg haalde tien tot vijftien procent van de producten 

voor	energie-efficiency	en	klimaatbeheersing	uit	China.	Inmiddels	is	dat	

teruggebracht tot 2,5 procent.

Er wordt meer in Nederland ingekocht, maar er wordt vooral veel meer in het eigen bedrijf 

geproduceerd. “En het is nog goedkoper ook”, zegt directeur Henk-Jan Wegman. Hij voegt er aan 

toe dat bij het produceren in goedkope landen vooral naar de stuksprijs wordt gekeken, maar dat 

bijkomende kosten en andere aspecten nogal eens over het hoofd worden gezien. “Denk maar 

aan managementkosten, te grote voorraden en vertragingen die kunnen optreden.”

Snelle levering

Wegman wil wel benadrukken dat de kwaliteit van de in China gemaakte materialen in orde 

was. Toch ging bij het Achterhoekse bedrijf, waarvan bijna elke Nederlander wel een product in 

het huis of onder de vloer heeft, het roer helemaal om. “De markt vraagt snellere levering. Dan 

kun je grote voorraden aanleggen, maar wij hebben de focus gelegd op snelle productie. Geen 

overgewicht aan voorraden, maar lean manufacturing. Er kwam zelfs opslagruimte vrij, die we 

omgezet hebben in productieruimte.”

Slim produceren

Het slim produceren werd onder andere bereikt door producten anders samen te stellen. “We 

hebben nu een soort LEGO-systeem. Elementen kunnen in meerdere producten worden verwerkt.” 

Daarnaast maakten nieuwe technieken het mogelijk om goed en snel te produceren. Zo werd bij 

Ubbink een geavanceerde spuitgietmachine in gebruik genomen. Een ander element in De Grote 

Sprong Voorwaarts was het werken met mensen met een lichte handicap. Wegman: “Dat doen we 

trouwens al heel lang en tot volle tevredenheid. Via de sociale werkvoorziening zijn deze mensen 

in ons bedrijf aan het werk en ze horen er helemaal bij. Niet voor niets dragen ze ook onze 

bedrijfskleding. Het zijn zeer gemotiveerde medewerkers.”

Meer informatie: www.ubbink.nl

Interview met Henk-Jan Wegman,  
algemeen directeur Ubbink BV (Doesburg) 
Reshoring en innovatie

“Door uitgekiende productie en snelle levering blijven we een grote speler op het gebied van 
gespecialiseerde bouwmaterialen.”

Reshoring tips van Henk-Jan Wegman

• Reshoring moet geen doel op zich zijn. Steeds moeten er 

afwegingen worden gemaakt om de kosten te verlagen.

• Je moet niet bang zijn en jezelf uitdagen, durven. In 

West-Europa kan door innovaties best concurrerend 

worden geproduceerd.

• Niet huiverig zijn voor het werken met mensen met 

een arbeidsbeperking. Met goed overleg en goede 

begeleiding krijg je super betrokken mensen.
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4. Ondersteuning van reshoring door de overheid

Reshoring is niet alleen actueel in Nederland maar ook in andere West-Europese landen en in de Verenigde Staten (VS). 

Reshoring heeft duidelijk de aandacht van de overheid. Het werkgelegenheidseffect van reshoring is hiervoor de belangrijkste 

reden. De tweede reden voor de belangstelling van de overheid voor reshoring is het streven om het aandeel van de industrie in 

het Bruto Binnenlands Product (BBP) stevig te verhogen. 

4.1 Stimulering reshoring door de overheid
In het buitenland voeren vooral de Verenigde Staten een actief reshoringsbeleid, zeker ten 

opzichte van China. Fiscale maatregelen en investeringssubsidies zijn onderdeel van dit beleid. 

Verder profiteren bedrijven in de VS van de lagere energiekosten (schaliegas). Reshoring is 

in de Verenigde Staten ook een thema dat door een toonaangevend privaat initiatief inhoud 

en bekendheid krijgt: oud-industrieel ondernemer Harry Moser richtte in 2010 The Reshoring 

Initiative op (www.reshorenow.org). 

Binnen West-Europa voeren vooral de United Kingdom en Frankrijk een actiever reshoringsbeleid. 

Duitsland kent geen expliciet stimuleringsbeleid voor reshoring maar zet in op optimalisering van 

de juiste condities voor innovatie (het toekomstprogramma voor de Duitse industrie ‘Industrie 

4.0’), productie en exportbevordering. 

De Nederlandse overheid kent net als Duitsland geen expliciet stimuleringsbeleid voor reshoring. 

Er zijn dan ook geen specifieke financiële regelingen voor bedrijven die hun bedrijfsactiviteiten 

uit het buitenland willen terug halen. De Nederlandse overheid werkt wel via meerdere sporen 

aan versterking van het concurrentievermogen van de Nederlandse industrie en daarmee 

indirect aan stimulering van reshoring. Daarbij gaat het om inzet voor het (technisch) onderwijs, 

duurzaamheid, innovatie, topsectoren en het bedrijvenbeleid (onder andere stimulering R&D). 

Ook werkt de overheid aan een optimale ICT-infrastructuur. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven 

die snel de gebruiksmogelijkheden van nieuwe technologie kunnen benutten, groeikansen 

hebben en nieuw en meer werk kunnen genereren. Deze brede inzet van de Nederlandse overheid 

is opgenomen in de Kamerbrief Reshoring (2014) van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en het Ministerie van Economische Zaken.

4.2 Fieldlab Sociale Innovatie
Reshoring vraagt niet alleen innovatie bij bedrijven maar ook vernieuwing op de arbeidsmarkt. 

Werknemers met de juiste kennis en vaardigheden zijn cruciaal voor succesvolle reshoring. Dit 

is een van de redenen voor de recente start van het Fieldlab Sociale Innovatie, ook onderdeel 

van Smart Industry. Deze nieuwe (virtuele) proeftuin is een regionaal netwerk van bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden dat zich exclusief richt op de mens in de organisatie. 

Technologische innovaties kunnen alleen succesvol zijn als deze door de werknemers goed 

toegepast kunnen worden. Het is juist de medewerker die straks het verschil moet gaan maken en 

het is van belang dat die medewerker beschikt over de juiste skills. Hard skills op het gebied van 

techniek en technologie, maar ook de zogeheten soft skills als creativiteit, probleemoplossend 

vermogen, flexibiliteit en kunnen omgaan met verandering. Deze proeftuin wordt momenteel 

verder uitgewerkt door de Ondernemersorganisatie FME, CNV, FNV, TNO en het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

4.3 Verlaging personeelslasten 
Voor ondernemers zijn zowel de loonkosten als verplichtingen en risico’s rond het 

werkgeverschap belangrijk bij hun afweging om in Nederland te blijven of de productie naar 

lagelonenlanden te verplaatsen. De veel lagere loonkosten in lagelonenlanden stellen bedrijven 

in staat kostenvoordelen te halen door het verplaatsen van productie of diensten. Als uitsluitend 

naar de loonkosten wordt gekeken, kan Nederland niet concurreren met lagelonenlanden. Dat 

zou namelijk betekenen dat de lonen met 50% of meer verlaagd zouden moeten worden, met alle 

mogelijke negatieve gevolgen die daarbij horen (waaronder lage bestedingen). 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/08/19/kamerbrief-visie-reshoring
http://www.smartindustry.nl/minister-asscher-fme-fnv-en-cnv-richten-fieldlab-sociale-innovatie-op/
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De Nederlandse overheid stelt dat versterking van het concurrentievermogen van Nederland 

(zie 4.1) en het opleidingsniveau/de skills van de beroepsbevolking (zie 4.2) voor bedrijven 

minstens zo van belang zijn als lage loonkosten. Toch zijn en blijven ook de personeelslasten heel 

belangrijk voor bedrijven. Loonkostensubsidie is één van de mogelijkheden om deze lasten te 

beperken. 

Loonkostensubsidies zijn al beschikbaar voor de doelgroep van de Participatiewet. Daarnaast 

wordt gewerkt aan een nieuwe maatregel. Om de vraag naar vooral laaggeschoolde arbeid te 

stimuleren wordt de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)) ingevoerd. Onderdeel van 

deze wet is een tegemoetkoming (in de vorm van een loonkostensubsidie) voor werkgevers 

die mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk helpen: het zogenaamde 

lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze tegemoetkoming verlaagt voor werkgevers de loonkosten 

voor laaggeschoold werk. Deze nieuwe loonkostensubsidie kan interessant zijn voor zowel 

het behoud van bedrijfsactiviteiten in Nederland als het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit 

lagelonenlanden. Eenvoudige werkzaamheden kunnen namelijk goedkoper worden uitgevoerd. 

Minder belasting geeft ondernemers financiële ruimte. Voor werknemers nemen de kansen op 

werk toe zonder de inkomenspositie aan te tasten. De impuls bedraagt circa € 500 miljoen en 

is gericht op mensen met een loon tussen 100% en 120% van het minimumloon. De beoogde 

invoeringsdatum is 1 januari 2017. 

Stimulering reshoring door de Nederlandse overheid

• Geen specifiek stimuleringsbeleid voor reshoring: geen 

investeringssubsidies of fiscale voordelen voor bedrijven die productie 

terughalen uit lagelonenlanden. 

• Inzet overheid op versterking concurrentiepositie Nederlands 

bedrijfsleven. Innovatie is speerpunt. 

• Fieldlab Sociale Innovatie: skills werknemers voor innovaties verhogen.

• Verlaging loonkosten voor eenvoudige functies:

 - Wet tegemoetkoming loondomein (WTL): loonkostensubsidie 

voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (beoogde 

ingangsdatum januari 2017);

 - Participatiewet: loonkostensubsidie arbeidsbeperkten.
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5. Reshoring: visie en inzet van brancheorganisaties

Reshoring in brede zin is niet alleen het terughalen van productie uit lagelonenlanden maar ook bewust (blijven) produceren in 

Nederland. Reshoring en behoud en groei van de maakindustrie in Nederland zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Veel industriële brancheorganisaties maken zich sterk voor behoud en ontwikkelings-

mogelijkheden voor de maakbedrijven in hun branche en daarmee voor de Nederlandse 

maakindustrie. Aan dit hoofdstuk leveren drie van deze brancheorganisaties een bijdrage: KMU, 

CBM en Modint. Deze drie organisaties zijn actief voor branches waar offshoring en nearshoring 

van productieactiviteiten duidelijk aan de orde waren en vaak nog steeds zijn. Daarnaast is 

binnen deze branches reshoring als tweede trend waarneembaar, vaak in combinatie met 

innovatie. De drie brancheorganisaties zijn ook actief rond de Actieagenda Smart Industry.  

In dit hoofdstuk nemen zij u mee naar hun visie en inzet rond reshoring. 

5.1 Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie is de grootste ondernemersorganisatie voor het mkb-metaal. Ook de 

Metaalunie merkt dat steeds meer bedrijven er bewust voor kiezen om in Nederland te blijven 

produceren of zelf productie terug te halen uit lagelonenlanden.

Orderportefeuille en kwaliteitseisen als trigger 

Een belangrijk motief voor productie in Nederland en niet in lagelonenlanden, is de kleinere 

orderomvang in combinatie met kortere levertijden in de toeleverende sector. Tot de crisis was 

een orderportefeuille voor een periode van 4 tot 5 maanden niet ongebruikelijk, die situatie 

bestaat niet meer: voor veel bedrijven is de portefeuille voor 5 à 8 weken gevuld. Bedrijven durven 

daarom geen positie in te nemen en zien af van het op voorraad houden van grote hoeveelheden 

onderdelen . Het prijsvoordeel van de productie van grote aantallen valt weg tegen andere kosten, 

zoals voorraadfinanciering. Ook worden de eisen aan kwaliteit en betrouwbaarheid van producten 

steeds hoger; een extra reden om de productie In Europa te laten plaatsvinden. 

Reshoring en innovatie

Reshoring en innovatie horen in de visie van de Metaalunie beslist bij elkaar. West-Europa 

kan met zijn hogere arbeidskosten alleen concurreren met lagelonenlanden door slimmer 

en innovatiever te produceren. De Metaalunie vervult een actieve rol bij de uitvoering van de 

Actieagenda Smart Industry. Alhoewel voor een deel van het mkb-metaal Smart Industry  

‘ver van mijn bed’ lijkt, zal het de komende jaren toch aan de slag moeten met technologische 

veranderingen. Complexe robots zijn niet altijd nodig. Voor veel metaalbedrijven zijn juist de 

laagdrempelige ‘pick and place’ robots een aantrekkelijke vorm van automatisering, om flexibel te 

kunnen inspelen op de trend naar kleinere orders en tegelijkertijd kortere levertijden. Metaalunie 

heeft het project Teqnow opgezet om mkb-ondernemers te informeren over technologische 

ontwikkelingen en vormen van automatisering die ook voor het mkb behapbaar zijn.

Productie in Nederland: knelpunten 

De metaalindustrie is kapitaalintensief en vraagt hoge investeringen van bedrijven. Zeker als het 

gaat om innovatie op een hoger peil te krijgen. De financiering van deze investeringen is vaak 

lastig. Dat frustreert de groei én de innovatie bij metaalbedrijven. Niet voor niets is financiering 

een belangrijk thema voor de Metaalunie. Nieuw is de ‘operational leaseregeling’ voor machines 

als nieuw ledenvoordeel. Met deze regeling krijgen bedrijven rentekorting bij een bank en - zeker 

zo belangrijk - in een korte periode duidelijkheid over de toekenning. 

De ‘papierwinkel’ rond het aanvragen van subsidiemogelijkheden voor innovatie is voor veel 

bedrijven een drempel. De Metaalunie informeert en stimuleert bedrijven om gebruik te maken 

van beschikbare regelingen. Voorbeeld is de WBSO waarmee een prima (loon)kostenverlaging 

mogelijk is voor de ontwikkeling van nieuwe producten en productieprocessen. In de machine- en 

apparatenindustrie wordt deze regeling goed gebruikt, maar in de metaalproductenindustrie kan 

dit nog veel beter. 
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Metaalbedrijven hebben vaak meerdere vergunningen (zoals milieuvergunningen) nodig. In 

andere Europese landen verlopen de procedures sneller en succesvoller dan in Nederland.  

Ook hier valt te winnen. Meer maakindustrie in Nederland is in de visie van de Metaalunie zeker 

mogelijk, maar dan moeten de condities wel op orde zijn.

Meer informatie: metaalunie.nl

5.2 CBM

Koninklijke CBM bestaat al meer dan honderd jaar als branchevereniging voor ledenbedrijven 

in de meubel- en interieurbouw. De CBM-leden zijn als creatieve maakbedrijven voor wonen en 

werken onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie. Er is alle reden om trots op de sector te 

zijn: de leden leveren hoge kwaliteit, zijn zeer vernieuwend en duurzaamheid staat hoog in het 

vaandel. 

Ook in de meubel- en interieurbouw was en is de keuze ‘produceren in Nederland of in 

lagelonenlanden’ een belangrijk thema. Steeds vaker kiezen bedrijven bewust voor productie in 

Nederland. CBM zet zich sterk in voor behoud en de groei van de sector in Nederland. 

Visie	en	inzet	CBM	voor	een	internationaal	level	playing	field

Behoud van een sterke maakindustrie in Nederland kan niet zonder een internationaal level 

playing field. In de visie van CBM is juist daar veel meer actie nodig. Binnen Europa is er géén 

level playing field. De Europese Commissie verstrekt aan landen in Oost- Europa financiële 

steun voor de opbouw van hun industrie. In landen als Polen worden state-of-the-art fabrieken 

gebouwd die door deze subsidies en de relatief lagere lonen innovatief én veel goedkoper kunnen 

produceren dan bedrijven in West-Europa. De Duitse meubelindustrie heeft al bezwaar gemaakt. 

CBM sluit zich daarbij aan. Of het nu staatssteun of ontwikkelingsgeld wordt genoemd, dat maakt 

niet uit: het nadeel voor maakbedrijven in Nederland is hetzelfde. Actie is ook hard nodig voor 

beheersing van het effect als China de status van markteconomie wordt toegekend. In dat geval 

vervallen de anti-dumpingregels voor China. Regulering van het level playing field tussen China 

en Europa is dan cruciaal. CBM is alert en maakt zich daar sterk voor. 

Activiteiten CBM voor bewust produceren in Nederland: een full service dienstenpakket 

Naast de inzet voor een internationaal level playing field ondersteunt CBM haar leden ook 

concreet met het zo goed mogelijk produceren in Nederland: 

• Initiatieven om ‘Het Nederlandse Meubel’ te profileren als kwaliteitsproduct richting de 

consumenten, zodat zij bewuster kiezen voor een duurzaam, goed geproduceerd, veilig en 

bovenal Nederlands kwaliteitsmeubel.

• Duurzaamheid en MVO: ondersteuning van leden én het profileren van de Nederlandse 

meubel- en interieurbouw op dit vlak. De Nederlandse sector staat voor hoge inzet voor 

duurzaamheid en MVO, een asset voor bewuste klanten. 

• Stimulering van innovatie: de aansluiting bij de Smart Industry Agenda en de voorbereidingen 

voor een Fieldlab Meubelindustrie Smart Industry zijn concrete voorbeelden. 

• Een zeer breed servicepakket voor haar leden, inclusief juridische ondersteuning en 

inkoopvoordeel voor bijvoorbeeld energie en verzekeringen.

• Niet in de laatste plaats heeft lobby voor een goed vestigingsklimaat de volle aandacht van 

CBM.

Meer informatie: www.cbm.nl

5.3 Modint 

De Nederlandse kleding- en textielindustrie is bij uitstek een industrie die veel buiten Nederland 

produceert. Toch liggen er binnen deze industrie veel kansen om productie terug te halen naar 

Nederland. Modint, ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel, verkent samen 

met haar leden de kansen en mogelijkheden voor reshoring naar Nederland. 

De belangrijkste drijfveren voor bedrijven om reshoring te overwegen zijn het bevorderen van de 

werkgelegenheid, bijdragen aan een gezonde economie, duurzaamheid en recycling. Niet alles 

kan in een keer. Sommige doelen kunnen op de korte termijn al gerealiseerd worden, door middel 

van nieuwe innovatieve productietechnieken worden andere doelen op iets langere termijn ook 

haalbaar. Wie kan en durft nu al stappen te zetten?

http://metaalunie.nl
http://www.cbm.nl
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Werkgelegenheid

Op de korte termijn kunnen we al slagen maken door wat er al is goed in kaart te brengen en 

mensen met elkaar in contact te brengen. Of door gewoonweg opdrachten neer te leggen bij 

bestaande ateliers om werkgelegenheid te creëren. Daarbij spelen vragen als hoe krijgen we 

mensen aan het werk, maar ook welke mensen? En hoe zorgen we ervoor dat kennis en capaciteit 

in Nederland voldoende is? En hoe dekken we de kosten? Wanneer de looncomponent een hoog 

aandeel zal hebben, blijft het lastig om grootschalige productie terug naar Nederland te halen. 

Innovatie

Innovaties op het gebied van productiemethodes en technieken kunnen ingezet worden om 

reshoring haalbaar te maken. De markt verandert; consumenten worden producenten. Door 

bodyscans en virtuele passpiegels is het al mogelijk voor consumenten hun eigen op maat 

gemaakte kleding te bedenken. De volgende stap is productie en dan zijn snelle levertijden van 

groot belang. Lokale productie is dus dan noodzakelijk. Innovaties zoals spray-on textielvezels, 

gebruik van 3D nonwovens en wholegarment breimachines kunnen dat proces versnellen.

Duurzaamheid en recycling

De kleding- en textielindustrie zet zich in om de duurzaamheid van haar productieprocessen te 

vergroten. Lokaal is de controle op die processen gemakkelijker dan op afstand. Bovendien is 

recycling van textiel makkelijker te realiseren omdat inzameling en hergebruik op dezelfde plek 

plaatsvinden. De besparing op logistiek en daarmee brandstofverbruik zullen op zichzelf ook weer 

bijdragen aan de duurzaamheid. 

Waar staan we?

Tijdens een aantal bijeenkomsten heeft Modint samen met haar leden de mogelijkheden verkend 

om het thema reshoring verder uit te diepen. Er is veel interesse, maar reshoring staat nog in de 

kinderschoenen. Om stappen voorwaarts te zetten is samenwerking van groot belang. Hiervoor 

moet een duidelijke visie opgesteld worden. De overheid kan een grote rol spelen bij dit thema, 

bijvoorbeeld door samen duurzaamheidsdoelstellingen op te stellen en een gunstig economisch 

klimaat kweken om het mogelijk te maken om productie terug te halen naar Nederland. Wie zet de 

eerste grote stap?

Meer informatie: www.modint.nl
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6. Routewijzer naar uw productieland

STAP 1
Heb ik alle factoren in beeld?
Past mijn keuze bij mijn strategie ?

KvK Reshoring Potentieel Scan
• www.kvk.nl/scans/reshoring-potentieel-scan/

STAP 2
Ken ik het kostenverschil tussen Nederland  
en mijn beoogde lagelonenland

Reshoringtool
• www.reshoringtool.nl/

STAP 3
Eigen kritische analyse (intern of met externe adviseurs)

Ik besluit te produceren in een 
lagelonenland

Ik haal mijn productie terug uit 
een lagelonenland of blijf bewust 
produceren in Nederland

Wie helpt mij verder? Hoe produceer ik 
kostenefficiënt en slim?

Ik wil kostenefficiënt en 
slim produceren.

Wie helpt mij verder?

Click door 
naar schema 
offshoring

Click door 
naar schema 
reshoring 1

Click door 
naar schema 
reshoring 2

Voor welke vragen is deze 
routewijzer handig? 

1. Ik produceer (alleen) in Nederland: 

zal ik in Nederland blijven produceren 

of mijn productie verplaatsen naar 

lagelonenlanden? 

2. Ik heb nu Nederlandse toeleveranciers: 

zal ik bij (mijn) Nederlandse 

toeleveranciers blijven inkopen of de 

inkoop verplaatsen naar toeleveranciers 

in lagelonenlanden? 

3. Ik produceer (ook) in lagelonenlanden: 

zal ik in lagelonenlanden blijven 

produceren of mijn productie naar 

Nederland verplaatsen?

4. Ik heb nu toeleveranciers uit 

lagelonenlanden: zal ik bij (mijn) 

buitenlandse toeleveranciers blijven 

inkopen of de inkoop verplaatsen naar 

Nederlandse toeleveranciers? 

Produceren in Nederland of in lagelonenlanden? Maak uw keuze.

STAP 4

of

http://www.kvk.nl/scans/reshoring-potentieel-scan/
http://www.reshoringtool.nl/
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Alle digitale informatie over 
internationaal ondernemen

Voorlichting en adviesgerichte 
doorverwijzing voor internationaal 
ondernemen en belangrijke 
buitenlandse netwerken

Voorlichting, ondersteuning met 
specifieke instrumenten voor 
internationaal ondernemen, zoals 
subsidies

Het vinden van een zakenpartner in het 
buitenland

Digitaal Ondernemersplein
• www.kvk.nl/bijeenkomsten/onderwerp/internationaal-ondernemen/

Telefonisch en per e-mail via de Kennis Informatie en Advieslijn van de 
Kamer van Koophandel via 088 585 22 22 of groei@kvk.nl 

Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO)
• www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen
• www.rvo.nl/subsidies-regelingen?f%5b0%5d=onderwerpen%3A3565 

Enterprise Europe Network (EEN) 
• www.enterpriseeuropenetwork.nl/ 
• www.kvk.nl/groeikansen/enterprise-europe-network/ 

Ik kies voor offshoring: ik besluit te produceren in een lagelonenland. Wie helpt mij verder? 

Kijk ook op de app nl.exporteert.  
Bijvoorbeeld voor markt- en  
landeninformatie

http://www.kvk.nl/bijeenkomsten/onderwerp/internationaal-ondernemen/
mailto:groei@kvk.nl
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen?f%5b0%5d=onderwerpen%3A3565
http://www.enterpriseeuropenetwork.nl/
http://www.kvk.nl/groeikansen/enterprise-europe-network/
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Kan ik mijn productiekosten verlagen met ICT-
gerelateerde producten en processen?

Is robotisering van een specifieke menselijke handeling 
in mijn bedrijf technisch en financieel haalbaar? 

Met welke niet- technische innovatie kan ik de 
personeelskosten in mijn bedrijf verlagen? 

Hoe organiseer ik een hoogwaardige toeleveringsketen 
dichtbij? 

Gebruik de informatie en tools van de Smart Industry Actieagenda
• www.kvk.nl/advies-en-informatie/innoveren/smart-industry/

Vul de Quick Scan Factory in a Day in: 
• www.factory-in-a-day.nl/

Wel financieel en technisch haalbaar

Aparte functies voor eenvoudig werk wel mogelijk

niet haalbaar

Aparte functies voor eenvoudig werk niet mogelijk

Zoek verdere ondersteuning via: www.factory-in-a-day.eu/

Gebruik het Stappenplan Inclusief Herontwerp van Werk

Gebruik de informatie en tools voor keteninnovatie:
• www.ondernemersplein.nl/artikel/ketensamenwerking/

Met welke loonkostensubsidies kan ik mijn loonkosten voor eenvoudig werk beperken? 
• Loonkostensubsidie arbeidsbeperkten: Participatiewet wetten.overheid.nl/BWBR0035633/geldigheidsdatum_23-12-2015
• Loonkostensubsidie laaggeschoolden: Wet tegemoetkoming Loondomein (WtL vanaf 2017)

Ik kies voor reshoring: ik haal mijn productie terug uit een lagelonenland of blijf bewust produceren in Nederland.  
Hoe	produceer	ik	kostenefficiënt	(loonkosten)	en	slim?	

Overweeg externe 
expertise

http://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innoveren/smart-industry/
http://www.factory-in-a-day.nl/
http://www.factory-in-a-day.eu/
http://www.ondernemersplein.nl/artikel/ketensamenwerking/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035633/geldigheidsdatum_23-12-2015
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Ik kies voor reshoring: ik haal mijn productie terug uit een lagelonenland of blijf bewust produceren in Nederland. 
Ik	wil	kostenefficiënt	en	slim	produceren.	Wie	helpt	mij	verder	?	

U kunt ook leren van collega-
ondernemers die kozen voor 
reshoring en innovatie.  
Dit is te vinden in hoofdstuk 3 
van deze publicatie.

Profileer uw product en bedrijf 
met ‘Made in Holland’ Dit 
label heeft waarde op de 
binnenlandse en buitenlandse 
markt! 

Alle digitale informatie over innovatie

Eerstelijns voorlichting en advies, over 
innovatie en gerichte doorverwijzing

Voorlichting, ondersteuning met 
specifieke instrumenten voor innovatie, 
waaronder subsidies

Branchespecifieke advisering en 
ondersteuning voor innovatie

Digitaal Ondernemersplein
• www.ondernemersplein.nl/ondernemen/innovatie-en-

productontwikkeling/

Telefonisch en per e-mail via de Kennis Informatie en Advieslijn (KIA) van 
de Kamer van Koophandel via 088 585 22 22 of groei@kvk.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
• www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen

Vraag bij uw eigen brancheorganisatie of zoek via: 
• www.ondernemersplein.nl/brancheinformatie/

http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/innovatie-en-productontwikkeling/
http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/innovatie-en-productontwikkeling/
mailto:groei@kvk.nl
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen
http://www.ondernemersplein.nl/brancheinformatie/
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1 Commitment van bedrijfsleiding en personeelsvertegenwoordigers om nieuwe collega’s met beperkingen te 
integreren in het bedrijf.

2 Analyse van alle werkprocessen om elementaire taken op te sporen (long list) in de bestaande taakverdeling 
van functies. Deze elementaire taken kunnen mogelijk met minder loonkosten door arbeidsbeperkten worden 
uitgevoerd. 

3 Instemming van de bedrijfsleiding om de verdere analyse te starten in specifieke onderdelen van het bedrijf. 
Aanvullende afspraken over de randvoorwaarden.

4 Deze stap bestaat uit drie onderdelen:

• Herontwerp van werkprocessen en functies in overleg met werknemers en leidinggevenden van de 
betrokken afdelingen.

• Valideren van de gevonden elementaire taken.

• Ontwikkelen van ideeën voor herverdeling van de bestaande taken om nieuwe elementaire functies te 
creëren in samenhang met de bestaande functies. Zo ontstaan elementaire taken per afdeling (short list).

5 Werving en selectie en voorbereiding van kandidaten die over voldoende bekwaamheden beschikken om de 
elementaire taken (short list) kunnen (leren) uit te voeren en die daarvoor ook gemotiveerd zijn.

6 Clustering van elementaire taken tot elementaire functies die zijn afgestemd op de individuele kandidaten op 
de ontvangende afdeling.

7 Introductie van de kandidaten in hun nieuwe werkomgeving, managen van wederzijdse verwachtingen, initiële 
training en begeleiding door collega (werkbegeleider), jobcoach of direct leidinggevenden. 

8 Regelmatige feedback door werkbegeleider en leidinggevende. Als het nodig is opnieuw aanpassingen van de 
taken totdat een duurzame toestand is bereikt: re-integratie geslaagd of re-integratie niet geslaagd. Als de re-
integratie niet is geslaagd, moet er gezocht worden naar nieuwe kandidaten (terug naar stap 5) 

9 Evaluatie van het project door de bedrijfsleiding en vertegenwoordigers uit de betrokken afdelingen om te 
bepalen of en zo ja hoe, het project wordt gecontinueerd. 

Bron: Inclusief Herontwerp bedrijfsprocessen: F. Nijhuis, F. Zijlstra, H. Mulders (Universiteit Maastricht, bewerking KvK)

Bijlage toepassing inclusief herontwerp  
van werk in uw bedrijf: negen stappen
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