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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake
bevorderen werkgelegenheid door terughalen van maakwerk (reshoring)

Geachte mevrouw Van der Tol en de heer Van Dalen,

ln uw brief d.d. 6 augustus 2013 heeft u een aantal vragen gesteld over het bevorde-
ren van werkgelegenheid door het terughalen van eerder naar lagelonenlanden uitbe-
steed productiewerk.

Het terughalen van maakwerk uit lagelonenlanden staat op dit moment onder de term
reshoring (als tegenhanger van off-shoring) volop in de belangstelling. De verklaring
hiervoor is dat, als gevolg van stijgende loonkosten en stijgende transportkosten in
bijvoorbeeld Azië, steeds meer ondernemingen ervoor kiezen om eerder uitbesteed
productiewerk weer terug te halen naar Europa. De keuze voor een productielocatie is
een verantwoordelijkheid van bedrijven zelf. Een bekend voorbeeld van reshoring is
Philips Drachten, die een deel van de productie van scheerapparaten weer terug-
haalde.

De vragen die u ons over het onderwerp reshoring hebt gesteld, beantwoorden wij als
volgt.

Vraaq 1

Ziet het college kansen in reshoring om werkgelegenheid te helpen creëren in
Drenthe? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1

Het college heeft met belangstelling kennis genomen van recente berichten
waaruit blijkt dat er sfeeds vaker productiewerk terugkeert vanuit Azië.
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Dat is een mooie ontwikkeling, die kansen biedt voor Europa, Nederland en

ook voor Drenthe.

Wel benadrukken wij dat de keuze voor een productielocatie primair plaats-

vindt in het private domein, dus de invloed vanuit het publieke domein is be-
perkt. Vanuit de overheid zijn wellicht stimulerende acties denkbaar. Die

acties zouden naar onze mening rn essenfie gericht moeten zijn op bevorde-
ren dat ondernemingen concurrerend zijn. Dat kan bijvoorbeeld door in te zet-

ten op de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd en betaalbaar per-

sonee/. Reshoring biedt dus zeker kansen, maar we moeten tegelíjk realis-
tisch zijn ten aanzien van verwachtingen en de invloed die wij hierop kunnen

uitoefenen vanuit het publieke domein.

Vraas2
ls het college met ons van mening dat in het kader van reshoring de aandacht vooral
uit dient te gaan naar de groepen die moeilijk aansluiting met de arbeidsmarkt kunnen
vinden, zoals jongeren en 50-plussers?

Antwoord 2
Het college is blij met iedere toename c.q. behoud van werkgelegenheid en
wil daar niet direct voorwaarden aan verbinden. Het biedt kansen voor kwets-
bare groepen.

Vraaq 3

Ziet het college mogelijkheden om het onderwerp reshoring op korte termijn actief te

agenderen: regionaal binnen het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en met
aangrenzende regio's als Overijssel en Niedersachsen, binnen Drenthe met de ge-

meentes? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Het thema arbeidsmarkf rs een belangrijk speerpunt van ons beleid.
Dat thema sfaaf a/s zodanig ge-agendeerd binnen de bestaande overleg-
structuren in noordelijk en grensoverschrijdend verband. Ook het bevorderen
van concurrentiekracht van Noord-Nederland en Drenthe is onderwerp van
gesprek. Het onderwerp reshoring willen wij dan ook graag aan beide hiervoor
genoemde onderwerpen verbinden. Wij gaan, in de context van vorenstaande,
reshoring in ieder geval op SNN-niveau agenderen en gaan ook in onze con-
tacten met de Drentse gemeenten over economie en arbeidsmarkt aandacht
vragen voor dit onderwerp.

Vraaq 4

ls het college bereid om op korte termijn (voor 1 november a.s.) in te zetten op het
actief onder de aandacht brengen van het Drentse (en noordelijke) bedrijfsleven om

mogelijkheden van reshoring te overwegen - en, waar relevant voor de regionale eco-
nomie - kennisinstellingen daarbij te betrekken? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord 4
De keuze voor productielocaties is allereerst een verantwoordelijkheid van

ondernemingen zelf. Binnen onze mogelijkheden en passend bijonze rolen
posrÏre willen w| wel bevorderen dat de bedrijven in onze regio zich kunnen
ontwikkelen tot concurrerende ondernemingen. Onder andere via de NOM,

die contacten heeft en onderhoudt met de Drentse bedrijven. Overigens zijn in

Drenthe ook voorbeelden van bedrijven waar al concreet sprake is van

reshoring. WIhebben de NOM gevraagd op korte termijn en aansluitend op

de reguliere aandacht voor het thema reshoring samen met ons en de

Drentse gemeenten na te denken over eventuele extra acties op dit terrein.

Ook in het kader van de Sectorplannen die momenteel ontwikkeld worden

komt dit onderwerp aan bod. Daarnaast wachten wfi met belangstelling op
eventuele maatregelen vanuit het Rijk, naar aanleiding van recente Kamer-
vragen over dit onderwerp. Tot slot stellen wfi voor om het onderwerp resho-
ring ook aan bod te laten komen tÍjdens de wederom te organiseren Staten-

bijeenkomst "Slim investeren in werk", samen met onderwijs en vertegen-

woordiging van het bedrijfsleven.
Daarmee zal reshoring op korte termijn aandacht krijgen in overleggen met
bed ríjfsleve n e n ke n n i si nstell inge n.

g

Hoogachtend

coll.

Drenthe,

, secretaris voorzitter



 
 
 
 
 
 

 
 
Aan de heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Zuidwolde, 6 augustus 2013 
 
Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde, over de bevordering van werkgelegenheid 
door terughalen van maakwerk ('reshoring') 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
Veel productiebedrijven zijn in de afgelopen jaren verdwenen uit Drenthe en de rest van het noorden naar 
lagelonenlanden. De inkomens in die landen zijn de laatste jaren sterk gestegen; bovendien heeft productie 
op grote afstand van de (Europese) markt nadelen vanuit kosten, milieu en arbeidsomstandigheden. Om 
mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt weer aan werk te helpen, zou het kunnen helpen om te 
stimuleren productiewerk uit lagelonenlanden terug te halen. Ook biedt dit voordelen, zoals duurzamere 
productie, lagere logistieke kosten door kortere en minder risicovolle logistieke ketens, kortere reactietijden, 
meer directe kwaliteitscontrole, imago (made in Holland). 
Inmiddels zijn (o.m. naar Amerikaans voorbeeld) voorbeelden van "reshoring" van arbeidsintensieve 
industrie in Nederland te vinden, met name ook met gemeentelijke werkbedrijven (sociale werkplaatsen), 
zoals in Rotterdam of een fabrieksvestiging in Drachten. Reshoring zou de Noordnederlandse economie in 
het algemeen en de Drentse in het bijzonder nieuwe perspectieven kunnen bieden, waarbij wij m.n. denken 
aan de regio, die tot voor kort als de Drentse Zuidas door het leven ging vanwege ondermeer 
arbeidspotentieel en bedrijfsruimte en -terreinen. 
Bij het stimuleren van ondernemers om (alsnog) over reshoring in Drenthe na te denken en daarbij ook 
gemeentelijke werkbedrijven te betrekken zien wij een mogelijke rol voor de provincie. 
 
In dat licht willen we de volgende vragen stellen: 
 

1. Ziet het college kansen in reshoring om werkgelegenheid te helpen creëren in Drenthe? Zo ja, welke 

mogelijkheden ziet het college? Zo nee, waarom niet.  
 
2. Is het college met ons van mening, dat in het kader van reshoring de aandacht vooral uit dient te gaan 
naar de groepen, die moeilijk aansluiting met de arbeidsmarkt kunnen vinden zoals bijvoorbeeld jongeren en 
50-plussers? 
 
3. Ziet het college mogelijkheden om het onderwerp reshoring op korte termijn actief te agenderen: regionaal 
binnen het Samenwerkingsverband Noord Nederland en met aangrenzende regio's als Overijssel en 
Niedersachsen, binnen Drenthe met de gemeentes? Zo nee, waarom niet?  
 

4. Is het college bereid om op korte termijn (vòòr 1 november a.s.) in te zetten op het actief onder de 

aandacht brengen van het Drentse (en het Noordelijke)  bedrijfsleven om mogelijkheden van reshoring te 
overwegen -en, waar relevant voor de regionale economie, kennisinstellingen daarbij te betrekken? Zo nee, 
waarom niet? 
 
 
met vriendelijke groeten, 
 
Fractie D66 Drenthe 
Marianne van der Tol/Jurr van Dalen 


