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Arbeid weer
terug in eigen
land:
Reshoring

Bedrijven verplaatsten jarenlang de productie
massaal naar lagelonenlanden waar arbeid veel
goedkoper was. Er is nu een tegenbeweging:
reshoring. Steeds meer bedrijven zien een
aantal sterke, onder andere kostentechnische,
argumenten om arbeid in Nederland te houden
of weer terug te halen. WerkgeversServicepunt
Rijnmond biedt u hierbij ondersteuning.
Wanneer alle kosten worden meegewogen blijkt
productie in het thuisland steeds vaker de meest
voordelige optie. De loon- en transportkosten zijn
gestegen en alles bij elkaar opgeteld is het net zo duur
en veel gemakkelijker om de productie in Nederland te
houden. De Total Cost of Ownership ligt lager. Bij deze
berekeningen worden controle, kwaliteit, innovatie- en
flexibiliteitsvoordelen vaak niet eens volledig
meewogen.
Proces
In nauwe samenwerking met uw organisatie volgen onze
experts met u het volgende stappenplan:
• Kennismaking
• Bedrijfs-, werkprocessen en afdelingsanalyse
• Businesscase met alle voor- en nadelen van offshoring
• Keuzemoment
• Evaluatie en aanscherping
Op basis van het stappenplan kijken we samen naar de
opties. We bieden u bijvoorbeeld een werkcreatietraject
aan, zoeken naar de mogelijkheden voor jobcarving
en/of outsourcing. In de arbeidsmarktregio Rijnmond
helpen wij u graag om kansen te bieden aan mensen
met een beperking.

Zo werkt het
• De experts van WSPR helpen u graag met advies.
Dankzij methodieken als procesherontwerp,
jobcarving en functiecreatie kunnen we u een
arrangement aanbieden, dat concurrerend is met uw
activiteiten in de lagelonenlanden.
• WerkgeversServicepunt Rijnmond biedt
gekwalificeerd personeel uit bijvoorbeeld de sociale
werkvoorziening of met een uitkering, op locatie of bij
u in het bedrijf.
• Eén van onze deskundige accountmanagers schuift
graag bij u aan om uw specifieke vraag te bespreken,
om zo samen tot een goede businesscase te komen.
• Met een capaciteitsplanning speelt u snel in op de
eisen van de markt en de wensen van uw klanten. U
maakt optimaal gebruik van uw personele capaciteit
zonder in te leveren op de kwaliteit van het werk. Wij
kunnen u daarbij ondersteunen met:
o Groepsdetachering.
o Tijdelijke en vaste contracten.
o Jobcoaching en andere vormen van
begeleiding.
o Mogelijke ondersteuning bij het
(mee) financieren van noodzakelijke training
en opleiding.
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Uw voordeel
• Kosteloze dienstverlening van WerkgeversServicepunt Rijnmond op
het gebied van advies, bemiddeling en begeleiding.
• Betere personeelsbezetting op maat.
• Gemotiveerde kandidaten.
• Begeleiding medewerker op de werkvloer.
• Geen taalbarrière.
• Flexibeler inspringen op marktontwikkelingen.
• Minder kans op verborgen kosten in de supply chain.
• Verminderde totale kosten.
• Meer controle over kwaliteit en minder wetgevingsrisico’s.
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Aan de slag
Wilt u meer informatie over reshoring? Bel of e-mail
WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) op 010-700 89 89 en
info@wsprijnmond.nl

WerkgeversServicepunt RIjnmond

WerkgeversServicepunt Rijnmond is een
samenwerkingsverband tussen UWV,
gemeenten, onderwijsinstellingen en
kenniscentra uit de arbeidsmarktregio
Rijnmond. Samen bundelen wij onze
krachten om u als werkgever zo goed
mogelijk te adviseren en ondersteunen
bij uw personeelsvraagstukken.
WerkgeversServicepunt Rijnmond biedt
u een vast contactpersoon die samen
met u uw vraag helder en duidelijk in
kaart brengt. Of het nu gaat om werving
en selectie, het uitbesteden van
werk(zaamheden) of de invulling van
sociale voorwaarden zoals uw Social
Returnverplichting of het voldoen aan
de Participatiewet.
Het WerkgeverServicepunt Rijnmond
werkt met u samen aan uw
personeelsplanning.

Wat kunt u van ons verwachten?
• Eén contactpersoon
• Een groot bestand met divers
personeel
• Kosteloze dienstverlening
• Informatie over subsidies en
regelingen
• Ondersteuning bij MVO

U kunt ook bij ons terecht voor advies en informatie over:
•
•
•
•
•

Wetgeving en beleid, zowel landelijk als regionaal
Invulling van sociale voorwaarden (CAO en Social Return)
Werving en Selectie vast personeel
Arbeidsmarktinformatie
Productie uitbesteden en terughalen
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