
De werkgelegenheid in 
uw regio laten groeien?

Ondersteun bedrijven met de keuze voor reshoring: 
het terughalen van werk naar Nederland.  

Het terughalen van werk naar de eigen regio 
stimuleert de innovatie (maak)industrie en versterkt 

het vestigingsklimaat.

Aan de slag met reshoring!



Wilt u de economie in uw gemeente laten groeien? 
En hebben diverse bedrijven in uw regio hun productie- 
of reparatieactiviteiten helemaal of gedeeltelijk naar het 
buitenland verplaatst? Ondersteun de bedrijven in uw regio dan 
met de keuze voor reshoring: het terughalen van de activiteiten 
naar Nederland.  

Reshoring, innovatie en werkgelegenheid
Als gevolg van onder andere stijgende kosten in het buitenland halen ondernemers hun productie uit 
lageloonlanden terug of kiezen bewust voor productie of inkoop in Nederland. De maakindustrie heeft 
toekomst in Nederland en biedt kansen voor onze economie. Reshoring gaat vaak gepaard met proces-
optimalisatie en robotisering en helpt bedrijven bij innovatie, kostenbeheersing en nieuwe business kansen. 
Het geeft daarmee een impuls aan werkgelegenheid en de maakindustrie in de regio. Als gemeente wilt u 
hierop inspelen met een stevig regionaal economisch beleid. En door bedrijven die overwegen met reshoring 
aan de slag te gaan, op weg te helpen. 

Reshoring is een heroverweging van het businessmodel van het bedrijf. Door te kijken naar kosten en 
kansen wordt de business case opnieuw transparant. Hoe reshoring voor bedrijven in uw gemeente uitpakt, 
is van veel bedrijfsspecifi eke factoren afhankelijk. Natuurlijk willen bedrijven een zo volledig mogelijk beeld 
van de kosten en baten, voordat ze een beslissing over reshoring maken. Het terughalen van activiteiten is 
een ingrijpende beslissing en vraagt voorwerk en investering.

Waarom is reshoring voor uw gemeente van belang?
Voor uw gemeente kan het interessant zijn om bedrijven te ondersteunen bij reshoring.
Bijvoorbeeld door het opstellen van een stevig regionaal economisch beleid, maar ook door bedrijven 
te ondersteunen bij het maken van locatiebeslissingen en het gehele proces rondom reshoring:

• Reshoring sluit aan op de economische en sociale agenda van de (lokale) overheid.
•  Reshoring stimuleert de innovatieve (maak)industrie, een belangrijke motor voor economische groei.
•  Versterking van industrie en vestigingsklimaat biedt kansen voor de arbeidsmarkt. Een baan in 

de industrie levert in veel gevallen ook banen elders op.
•  Reshoring zorgt voor het vergroten en versterken van werkgelegenheid, ook voor groepen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet).



Reshoring Tool
Het blijkt vaak lastig om in te schatten of reshoring loont. De Reshoring Tool onder-
steunt bedrijven hierbij en geeft, op basis van een reeks vragen, een handig overzicht in de 
kosten en baten en daarmee inzicht voor de consequenties van reshoring voor het bedrijf. 
Door beantwoording van vragen worden bedrijfsgegevens gekoppeld aan kosten en data van een 
specifi ek land. De resultaten zijn zichtbaar in een matrix waarbij de kosten, fi nanciële aspecten en 
een risicoanalyse van productie in Nederland worden afgezet tegen productie in het buitenland. 
Diverse bedrijven vonden dé business case om te innoveren in productie en proces.

Vragen in de Reshoring Tool
De Reshoring Tool bestaat uit een set van 80 vragen verdeeld over 7 categorieën. Niet alleen perso-
neelskosten, maar ook zaken als importtarieven, voorfi nanciering, reis- en verblijfkosten en de kwaliteit 
van de infrastructuur worden meegewogen. De vragen geven inzicht in ‘verborgen kosten’ die verbon-
den zijn aan produceren in het buitenland, zoals bijvoorbeeld het risico om gekopieerd te worden en het 
verlies van omzet dat daarmee gepaard gaat.  

Voorbeeldvragen:
•  Hoeveel bedragen de totale transportkosten (vliegtuig, boot, land) op jaar-

basis voor het aantal relevante eenheden die u vanuit land X naar Neder-
land transporteert?

•  Wat is de gemiddelde totale kostprijs per werknemer per jaar die voor u in 
land X te werk gesteld is?

Duur en benodigdheden
Voor het invullen van de Reshoring Tool is het raadzaam om de fi nanciële gegevens paraat te hebben, 
waarmee de tool effi ciënt en zo accuraat mogelijk kan worden ingevuld. Met de informatie bij de hand 
kan worden gerekend op een gemiddelde tijdbesteding van 2 uur voor het invullen van de tool.

Wat levert het bedrijven op?
•  Vergelijking van de totale kostprijs van het product tussen het betreffende land van productie en 

Nederland.
•  Inzage in bedrijfs- en productiekosten, transportkosten, fi nanciële kosten, kosten met betrekking 

tot kwaliteit en monitoring, evenals met betrekking tot risico’s van intellectueel eigendom. 
•  Toegang tot het reshoring netwerk van partijen om vervolgstappen te nemen. De resultaten zijn 

indicatoren en vormen een startpunt voor vervolgstappen over locatiebeslissingen.



Overzicht van alle kostenposten met 
een uitsplitsing per onderdeel
Deze vergelijking wordt gemaakt op basis van de eenheidsprijs voor het product. 
(alle bedragen zijn afgerond tot 3 cijfers achter de komma).

Kostenpost China Nederland

Totaal

Totale kosten per jaar (excl. kopieerrisico) € 74,216 € 51,800

Totale kosten per jaar (incl. kopieerrisico) € 77,716 € 51,800

Per onderdeel

Bedrijf & Product € 43,255 € 51,268

Financieel € 0,698 € 0,200

Kwaliteit & Monitoring € 18,003 € 0,532

Transport € 12,260 € 0,000

Intellectuele eigendom € 3,500 € 0,000

Dit overzicht is een voorbeeld van een vergelijking van de kostprijs per eenheid product tussen 
twee landen met een uitsplitsing van de kosten per onderdeel. 

“Durf eerdere aannames ter discussie te stellen 
en reken alles goed door. De Reshoring Tool helpt 
daarbij.”

Toine van de Ven 
directeur CAPI Europe



Kosten deelname bedrijven
Deelname aan de Reshoring Tool is mogelijk met een geldige voucher. Deze kunnen 
bedrijven rechtstreeks aanvragen via The Reshoring Connection. De kosten voor het gebruik 
van de tool bedragen eenmalig € 995,- (excl. BTW).

Kosten deelname via gemeenten *
Als gemeente kunt u meerdere vouchers tegen een gereduceerd tarief afnemen. Hierdoor stelt u 
geïnteresseerde bedrijven in uw gemeente in de gelegenheid om van de Reshoring Tool gebruik te 
maken. Gemeenten kunnen kiezen uit de volgende voucherpakketten:
•  10 vouchers voor € 7.500,- (ex. BTW)
•  25 vouchers voor € 15.000,- (ex. BTW)
De vouchers hebben een geldigheidsduur van 2 jaar. Neem hiervoor contact op met 
The Reshoring Connection.

Deelname biedt u ook andere voordelen: 
•  U kunt bedrijven uit de eigen regio toevoegen aan het ambassadeursnetwerk van The Reshoring 

Connection.
•  Een à twee keer per jaar komt het netwerk van gemeenten en bedrijven samen in een kennissessie. 

In de kennissessies delen onder meer ambassadeurs (ondernemers) hun ‘reshoring-verhaal’. 
Ze geven inzicht in de do’s en don’ts om te innoveren in productie en proces.

•  U kunt de Reshoring Tool als ondersteunend instrument in het sociaal-economisch beleid benutten. 
•  U profi leert zich als Partner van The Reshoring Connection.

“Met het netwerk van The Reshoring Connection en 
de kennissessies ontstaan er mooie en nieuwe 
verbindingen tussen ondernemers. Een waardevol 
netwerk waarin ondernemers elkaar verder helpen 
en terzijde staan met gedegen informatie en kennis.”

Felipe Muñoz Mateu
Operationeel Directeur All Tape Supplies

* Ook voor andere samenwerkingsverbanden kunnen afspraken worden gemaakt. 

  Neemt u hiervoor contact op met The Reshoring Connection



The Reshoring Connection...
• Is het landelijke kennis- en ondersteuningsplatform voor reshoring
• Inspireert en stimuleert bedrijven in het denken over reshoring
• Informeert, faciliteert en verbindt bedrijven, gemeenten en branches met betrekking 
 tot reshoring.

Aan de slag met Reshoring!

The Reshoring Connection info@re-shoring.nl
Postbus 4076
5004 JB Tilburg /the-reshoring-connection
T 013 - 594 41 64
www.re-shoring.nl @reshoring_info
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