
 

 
 
Reshoring, juist tijdens deze coronacrisis 
 
Tilburg, 12 oktober 2020 - Door de coronacrisis staat reshoring weer op de politieke agenda. In 
samenspraak met de Tilburg University heeft The Reshoring Connection mede daarom de 
Reshoring Tool vernieuwd. De tool helpt bedrijven bij innovatie en kostenbeheersing én creëert 
nieuwe businesskansen.  
 
Tijdens de eerste coronagolf stonden vele handels- en productieketens op losse schroeven. Trage 
leveringen van mondkapjes en beademinsgapparatuur haalden het nieuws, maar ook andere 
productieketens kenden vertraging. Of omdat de grens dicht ging, of omdat in het verre buitenland 
fabrieken stil gelegd werden. Hierdoor staat reshoring weer op de politieke agenda en is aan de SER 
advies gevraagd of en hoe we de Nederlandse maakindustrie toekomst kunnen geven. The Reshoring 
Connection en de Tilburg University hebben dit moment aangegrepen om de Reshoring Tool te 
vernieuwen. 
 
Verbeterde Reshoring Tool 
Reshoring helpt ondernemers bij het in beeld krijgen van alle directe en indirecte kosten die komen 
kijken bij productie of inkoop vanuit het buitenland in vergelijking met productie of inkoop in eigen 
land. De Reshoring Tool zet alle kosten en baten die gemoeid gaan met reshoring op een rijtje. De 
tool is sterk verbeterd in gebruiksgemak zodat deze geheel digitaal kan worden ingevuld, waarna een 
handzame rapportage volgt. Directe en indirecte kosten worden vergeleken. Denk hierbij aan lonen, 
maar ook verzekeringen, octrooi, transport. De resultaten vanuit de tool vormen een startpunt voor 
vervolgstappen over locatiebeslissingen.   
 
The Reshoring Connection 
Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat veel ondernemers reshoring overwegen, maar hier ook nog 
veel vragen over hebben. The Reshoring Connection helpt deze ondernemers verder in keuzes en 
overwegingen. Het biedt een ondernemersplatform waar kennis en ondersteuning geboden wordt 
en waar ondernemers elkaar kunnen inspireren met hun ervaringen. 
 
Wilt u meer weten over de Reshoring Tool? Kijk dan op www.re-shoring.nl  
Tot 1 januari 2021 ontvangt u bij de aanschaf van de Reshoring Tool 10% korting.  
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Voor meer informatie neem contact op met René de Gruijter, 013-594 42 27, info@re-shoring.nl  
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