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Introductie
Als regionale ontwikkelingsmaatschappijen van Zuid-Holland en Rotterdam zetten InnovationQuarter en Rotterdam Partners zich in voor het duurzaam
versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen van de regio Zuid-Holland.
De kwetsbaarheid van de bestaande internationale ketens en de (potentiele) positieve en negatieve impact daarvan op de bedrijvigheid in Zuid-Holland,
zijn punten van aandacht voor InnovationQuarter en Rotterdam Partners. De trend van ‘local for local’ wordt door de COVID-19-crisis versterkt. Waardes als
lokale werkgelegenheid en kennisontwikkeling nemen toe. Dit zou kunnen betekenen dat bedrijven een deel van hun productie weer dichterbij huis willen
organiseren. De vraag is of en in hoeverre deze ‘reshoring’ of ‘nearshoring’ gaat plaatsvinden, hoe snel dit gaat en wat er gedaan kan worden om dit te
stimuleren.
In dit reshoring-onderzoek hebben wij geanalyseerd wat de kansen en bedreigingen voor de regio Zuid-Holland zijn en hoe daar op ingespeeld kan
worden. Hierbij hebben wij onderscheid gemaakt tussen directe reshoring/nearshoring, waarin bestaande activiteiten worden teruggehaald, en ‘aantrekken
van activiteiten’, wat zich richt op nieuwe activiteiten of verplaatsen van activiteiten die afgeschreven zijn.
Dit onderzoek hebben we uitgevoerd op basis van deskresearch, aangevuld met acht interviews met personen op directieniveau van bedrijven uit de
maakindustrie in Zuid-Holland. We hebben twee sprintsessies georganiseerd met de werkgroep. In de eerste sprintsessie hebben we de deskresearch
uitgevoerd. In de tweede sprintsessie zijn de interviewresultaten verwerkt en conclusies getrokken, op basis van alle verzamelde informatie en inzichten.
Beide sprintsessies hebben we afgerond met een validatiesessie met de stuurgroep en een validatiesessie met een expertpanel.
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Definities [1/2]
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Definities [2/2]

*In dit rapport betekent re/nearshoring: ‘insourced re/nearshoring’ tenzij anders vermeld
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Vier hoofdvragen in dit onderzoek
1

Trends: Welke reshoring/nearshoring-activiteiten vinden er nu plaats, wat zijn de huidige trends, en wat zijn
trends voor de toekomst? Wat is de impact van de COVID-19-crisis?

2

Concurrerende regio’s: Welke (internationale) regio’s zijn hiervoor concurrenten van Zuid-Holland en welke
incentives bieden zij? Wat is de impact van de COVID-19-crisis?

3

Zuid-Holland: Hoe ziet de industrie in Zuid-Holland eruit betreffende reshoring? Welke bedrijven, activiteiten,
supplychains, producttype en sectoren bieden kansen voor Zuid-Holland? Vanuit welke hoek is er mogelijke
concurrentie te verwachten? Zijn er ook bedreigingen (offshoring)?

4

Handelingsperspectief: Welke behoeftes zijn er in Zuid-Holland, welke incentives kunnen geboden worden en
hoe effectief zijn incentives?
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Algemene conclusies
• Het gesprek over reshoring wordt vaker gevoerd bij bedrijven. Dit komt door COVID-19 en opkomende handelsspanningen, zo blijkt uit de interviews. Dit
leidt echter niet direct tot grootschalige reshoring of nearshoring van activiteiten. Wél is er een trend bij Nederlandse bedrijven om (gedeeltelijk) nieuwe
activiteiten dichterbij te plaatsen, bijvoorbeeld voor nieuwe producten of als een buitenlandse fabriek is afgeschreven.
• De bedrijven gaven aan beslissingen te maken als hun eigen businesscase of het beïnvloeden van hun supplychain financieel rendabel is. De hoge kosten
die gepaard gaan met het aanpassen van de supplychain maken het lastig om te reshoren. Deze businesscase wordt gedreven door vijf behoeftes: lage
kosten, stabiele kwaliteit, innovatievermogen, weerbaarheid tegen verstoringen en flexibiliteit. Ondanks dat huidige supplychains niet verlegd worden in
verband met hoge kosten, is het waarschijnlijk dat nieuwe activiteiten vaker in Europa zullen plaatsvinden (nearsourcing/shoring).
• In Europa zijn er niet veel regio's die initiatieven hebben voor reshoring. De initiatieven die er zijn, worden voornamelijk gedreven door een thematische
aanpak (bijvoorbeeld automotive in Engeland) of zijn gebaseerd op het algemene vestigingsklimaat (bijvoorbeeld in Frankrijk door Smart Industry). In de
Verenigde Staten is wel een duidelijk initiatief voor reshoring. Het vermoeden is dat dit gedreven wordt door de handelsspanningen tussen de VS en
China en is deze aanpak niet direct te vertalen naar Europa.
• Gezien de trends is het groots inzetten op reshoring op de korte termijn voor InnovationQuarter en Rotterdam Partners niet rendabel. Belangrijkste
factor is het verbeteren van het vestigingsklimaat in de regio voor de langere termijn, in lijn met de huidige activiteiten (community, kennis, technologie,
infrastructuur en menselijk kapitaal).
• De drie aanvullende handelingsrichtingen voor InnovationQuarter en Rotterdam Partners of andere partners die impact op reshoring zullen hebben zijn:
- Zichtbaar en bekend netwerk vanuit de kracht van de eigen regio.
- Inzicht en ondersteuning bij herstructurering supplychains.
- Ondersteuning van technologische innovatie van maakprocessen.
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Conclusies hoofdvraag 1. Globale trends (1/2)
• Reshoring is een relatief klein fenomeen dat niet vaak voorkomt. De activiteiten die worden gereshored zijn vaak kleinschalig. Hierdoor zijn de
banen in de maakindustrie niet significant toegenomen. Reshoring kreeg veel aandacht, maar is niet echt een trend. (bijvoorbeeld: slechts 1% in
2018 in Nederland volgens het CBS en 207 gevallen tussen 2013-2018 in Europa volgens Eurofund). De cijfers gebruikt in dit onderzoek lopen
tot en met 2018. Uit interviews komt naar voren dat bedrijven in Zuid-Holland op de korte termijn niet/nauwelijks overwegen te reshoren.
• Het is niet te verwachten dat reshoring op grote schaal zal plaatsvinden. Er zijn wel een aantal trends, waardoor er een grotere behoefte
ontstaat om de supplychain aan te passen, echter leiden niet alle trends tot reshoring en soms juist tot offshoring:
- Meer lokaal bij de consument produceren (local-for-local) en meer gebruik maken van lokale leveranciers (outsourcing)
- Diversificatie van de supplychain om resiliance te verhogen
- Door automatisering is de wegingsfactor voor lage loonkosten afgenomen
• Het opnieuw creëren van een robuuste en veilige waardeketen vereist het opbouwen van faciliteiten, teams en netwerken en er zal nog steeds
een evenwicht moeten worden gevonden tussen de vraag naar kostenefficiëntie en robuustheid.

• De sterk verwoven aard van waardeketens beperkt de economische argumenten voor het grootschalig terughalen van een fysieke locatie
voordat deze afgeschreven is: de waardeketens omvatten veel onderling verbonden bedrijven en weerspiegelen specialisatie, toegang tot
consumentenmarkten over de hele wereld, langdurige relaties en schaalvoordelen. Dit blijkt uit de interviews en het expertpanel.
• Ontwerpen vanuit een overzeese locatie kan duur en complex zijn vanwege de vereisten om buitenlandse werknemers uit te betalen,
gereedschappen en machines af te schrijven vanwege exportbeperkingen en het risico dat lokale leveranciers het intellectuele eigendom van
het bedrijf gebruiken om voor concurrenten te produceren.
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Conclusies hoofdvraag 1. Globale trends (2/2)
• ‘Globale reorganisatie van het bedrijf’ was de meest genoemde drijfveer voor reshoring volgens de European Reshoring Monitor.
- Slechte productkwaliteit bij offshored-productie is de laatste jaren als drijfveer voor reshoring aan het groeien (niet eenduidig)
- Automatisering en technologische ontwikkelingen zijn ook belangrijke motiverende factoren voor reshoring in 2017 en 2018.
• Fabricagewerkzaamheden (manufacturing) is de voornaamste activiteit (85%) die tussen 2013 en 2018 werden verplaatst (zowel
reshoring als offshoring). Vooral productiefaciliteiten voor consumentenproducten zijn verhoudingsgewijs over deze periode veel
verplaatst. Ongeveer 59% van de reshoring cases zijn van grote bedrijven, het mkb vertegenwoordigen 41% van de verzamelde cases.
(Eurofund, 2018).
• Uit het kwalitatief onderzoek is gebleken dat over het geheel genomen de betrokken bedrijven weinig te lijden hebben gehad van de
COVID-19-crisis. De COVID-19-crisis was voornamelijk merkbaar bij de betrokken bedrijven in de logistieke processen, door uitstel van
projecten en lichte vertraging in ontwikkeling van producten en processen.
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Conclusies hoofdvraag 2. Concurrerende regio's
• Er wordt binnen Europa op landelijk niveau nog beperkt beleid gevoerd richting het stimuleren van het terughalen van productie. Enkele voorbeelden
zijn de subsidies voor productie en ontwikkeling in Engeland en het stimuleren van de vraag naar nationale producten in Frankrijk. In de Verenigde
Staten wordt er wel actief beleid gevoerd op het terughalen van bestaande productie, waarschijnlijk gedreven door de handelsspanningen tussen de VS
en China.
• Voor de nabijgelegen regio’s ligt de potentie voornamelijk in de sectorspecifieke kennis en historische competenties van de regio’s. Een voorbeeld
hiervan is de automotive industrie in Engeland, waarbij er voor zowel kennis als productie middelen een bestaande infrastructuur aanwezig is, waar sterk
op voortgebouwd kan worden.
• Het wordt verwacht dat de beschikking over hightechproductiemiddelen, faciliteiten en kennis (bijvoorbeeld met betrekking tot industry 4.0) het
terughalen van productie zal versnellen. Verschillende regio’s concurreren op het beste vestigingsklimaat voor hightechproductie. Hier wordt door
verschillende landen (waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland) sterk op ingezet.
• Aangezien het nieuwe initiatieven betreft, zijn de resultaten nog niet bekend.
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Conclusies hoofdvraag 3. Zuid-Holland [1/2]
Binnen veel bedrijven is er meer aandacht voor
risicomanagement (in de supplychain).

Logistieke processen worden niet zomaar veranderd in
verband met hoge kosten.

Reshoring/nearshoring is bij één bedrijf van de
geïnterviewde negen bedrijven daadwerkelijk aan
de orde.

Bedrijven kijken de laatste jaren al kritischer naar
hun supplychain.

De COVID-19-crisis heeft dit urgenter en
noodzakelijker gemaakt, door complexiteit en
kwetsbaarheden bloot te leggen.

Onafhankelijkheid en flexibiliteit worden
belangrijkere waarden.

Conclusies
reshoring/
nearshoring

Directe teshoring/nearshoring is geen veel (verwacht)
voorkomend fenomeen.

In het geval van het opzetten van nieuwe productielijnen, wordt
dit wel vaker dichtbij huis gedaan (Nederland of dichtbij de
eigen locatie). De mogelijkheden die automatisering biedt
spelen hierbij een grote rol.
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Conclusies hoofdvraag 3. Zuid-Holland [2/2]
Kansen

Bedreigingen

• Nieuwe technologieën en kortere innovatiecycli kunnen de business
cases voor de herinrichting van de supplychain van bedrijven
beïnvloeden. Zo kan nieuwe technologie de productie in een
hogelonenland wel koste efficiënt maken.

• Local for local, deze komt voort uit protectionisme en
duurzaamheid. Vanuit beide overwegingen loont het om in de
afzetmarkt te opereren. Dit speelt al bij grote afzetmarkten als VS en
China, maar ook in Duitsland en Frankrijk.

• Local for local waarbij meer bij de consument wordt geproduceerd
en gesourced. Deze trend vergroot de vraag naar productielijnen en
maakmachines over de wereld, bijvoorbeeld in de Agri & Food
sector.

• Het wegtrekken van Nederlandse bedrijven/vestigingen naar het
buitenland.

• De vraag naar maatwerk (customisation) neemt toe. Dit vraagt
andere, zeer flexibele, productiefaciliteiten, een hoog kennisniveau
van medewerkers en korte communicatielijnen.

• De globalisatie van supply-chains zal afkoelen waardoor er minder
foreign direct investment is. De markt hiervoor wordt kleiner.
(Reshoring Initiative2018Data Report)

• Innovaties versnellen waardoor er een grotere behoefte is aan
flexibiliteit.

• Het wegtrekken van buitenlandse bedrijven/vestigingen uit
Nederland (terug naar huis, reshoring).

• Dreigende exportbeperkingen.
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Conclusie hoofdvraag 4. Handelingsperspectief
• Bedrijven maken hun beslissingen voor het reshoren/nearshoren op basis van hun eigen businesscase, dit zal een geleidelijk proces zijn.
- De impact van incentives op deze businesscase is relatief laag.
- Het verbeteren van het vestigingsklimaat van de regio is een veel belangrijkere factor.
Onderstaande handelingen zullen een positieve impact hebben in Zuid-Holland voor het aantrekken van (gedeeltelijk) nieuwe activiteiten van bedrijven die
gevestigd zijn in Zuid-Holland. Deze handelingen hebben een concrete bedrijfsbehoefte als uitgangspunt:
• Er is behoefte aan zichtbaar en bekend netwerk vanuit de kracht van de eigen regio. Uit te voeren acties kunnen zijn:
- Inzicht geven in de bedrijven en hun activiteiten (technologieën waar ze aan werken, beschikbare productiefaciliteiten en bedrijfsactiviteiten).
- Thematisch / per sector samenbrengen van relevante bedrijven
- Stimuleren en faciliteren van samenwerking in de regio.
• Behoefte aan inzicht en ondersteuning bij herstructurering supply-chains en professionalisering vanuit het MKB. Uit te voeren acties kunnen zijn:
- Tools voor risk management en kostenanalyse
- Ondersteuning vooral bij MKB bedrijven (grote bedrijven kunnen dit zelf).
- Opzetten/stimuleren van training/opleiding/informatievoorziening voor professionaliseren van organisaties (inkoop, supply-chain, internationalisering)
• Behoefte aan ondersteuning van technologische innovatie van maakprocessen. Uit te voeren acties kunnen zijn:
- Bedrijven willen wel hun productie en/of diensten digitaliseren maar niet weten waar te beginnen.
- Huidige subsidies zijn niet toereikend (bijvoorbeeld WBSO): gericht op nieuwe technologie en niet op in gebruik nemen van bestaande
productietechnologieën.
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3

Achtergrondinformatie
Antwoorden op hoofdvragen

Februari 2021
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Hoofdvraag 1 - Trends
1

Trends: Welke reshoring/nearshoring-activiteiten vinden er nu plaats, wat zijn de huidige trends, en wat zijn
trends voor de toekomst? Wat is de impact van de COVID-19-crisis?

2

Concurrerende regio’s: Welke (internationale) regio’s zijn hiervoor concurrenten van Zuid-Holland en welke
incentives bieden zij? Wat is de impact van de COVID-19-crisis?

3

Zuid-Holland: Hoe ziet de industrie in Zuid-Holland er uit betreffende reshoring? Welke bedrijven, activiteiten,
supplychains, producttype en sectoren bieden kansen voor Zuid-Holland? Vanuit welke hoek is er mogelijke
concurrentie te verwachten? Zijn er ook bedreigingen (offshoring)?

4

Handelingsperspectief: Welke behoeftes zijn er in Zuid-Holland, welke incentives kunnen geboden worden en
hoe effectief zijn incentives?
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Algemene trends (consumentenproducten)
• Amerikaanse en Europese bedrijven onderzoeken nearshoringmogelijkheden. Hierbij ligt de nadruk niet op backshoring.
• Diversificatie van leveranciersbestand is een belangrijk onderwerp voor
veel bedrijven. Het valt op dat twee keer zoveel Amerikaanse bedrijven
aangeven op zoek te zijn naar nieuwe leveranciers in vergelijking met
Europese bedrijven.

Bron: QIMA Evolution of Global Sourcing 2020
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Trends die locatiekeuze beïnvloeden

Bron: EY 2020
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Factoren die locatiekeuze beïnvloeden
Rather than a massive reshoring movement, 83% of the surveyed executives
expect a regionalization of supply chains, with a rapprochement of certain
production sites and their value chains at the borders of the EU and Africa. In
parallel, some onshoring of business-critical activities will happen and help
create a more agile value network and restart production, while mitigating
risk of disruptions in the future.

Bron: EY 2020
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Impact van COVID-19 op sectoren
Companies in sectors experiencing a surge in demand will more likely
maintain their investment plans, such as life sciences, essential
consumer goods and retail, e-commerce and online entertainment.
Sectors that are expected to drive Europe's growth in the coming years
are cleantech & renewables, digital economy and healthcare & wellbeing.

Bron: EY 2020

For manufacturing FDI projects: transportation industry (incl. automotive
and aeronautics), chemicals and plastics, machinery and industrial
equipment, and agri-food sectors will be hit very hard. By contrast,
pharmaceutical and medical equipment sectors appear resilient.
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Beschikbare data: verplaatsing van activiteiten
• Tussen 2013 en 2018 heeft Eurofund een onderzoek uitgevoerd naar reshoring door publicaties en persberichten te verzamelen omtrent de
verplaatsingen van activiteit door bedrijven.
• Tijdens dit onderzoek zijn er 207 gevallen van reshoring gevonden, waarbij de meeste gevallen van reshoring (74) in 2017 zijn waargenomen.

Number of reshoring decisions by host country and year
(>5 decisions)

Number of reshoring cases per home country
(>10 decisions)
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Beschikbare data: motivatie en sectoren
Inter annual comparison of the most frequent motivaitons
• Van de geregistreerde activiteiten is een
internationale reorganisatie de voornaamste
reden voor reshoring gebleken.
• Voor de sectoren zijn verschillende redenen
relevant.

Number of reshoring cases per industry (>10 decisions)
• Er wordt aangegeven dat
fabricagewerkzaamheden de voornaamste
activiteiten zijn die tussen 2013 en 2018 werden
verplaatst .
• De twee sectoren met de meeste activiteiten
betreffen consumentenproducten, namelijk
voedsel en kleding.
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Reshoring trends

Kosten

-

Kwaliteit

- Logistieke kosten
Stijgende loonkosten in ‘lagelonenlanden’

-

-

- -Knowhow in eigen land
Slechte kwaliteit van offshoreproductie

Flexibiliteit en toegevoegde waarde op
het eindproduct
-

‘Made-in’-effect

Behoefte aan organisatorische flexibiliteit
- Snelle levertijd

-

-

Innovatie

Automatisering
R&D in eigen land

Resilience
(ook voor met betrekking tot
onafhankelijkheid)
- Stabiliteit van de omgeving
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Trends Industry 4.0
• Een vaak terugkomend thema in gesprekken met bedrijven en de panelleden is de rol van geautomatiseerd produceren. Bij het maken van
businesscases is inzet van productietechnologie een veel besproken onderwerp omdat dit van invloed is op de behoefte aan:

- Flexibiliteit (korte levertijd, hoge variatie in producten en snel innoveren). Vaak verbonden met de trend van personalisatie/customization.
- Reduceren van productiekosten.
• Vooral als het productieproces vaak aangepast moet worden, zijn technologische oplossingen binnen de Industry 4.0 een factor van belang:
- Digitale service(s) door dashboarding, digital twinning, Augmented Reality.
- Flexible manufacturing door autonome voertuigen, zelfconfigurerende productielijnen, additive manufacturing, AI/ML.
- Automatiseren door digital factory, (big)datadriven decision making, drones.
• Regio's met goede industry 4.0 kennis en personeel, hebben een betere businesscase.
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Sectoroverzicht
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Life sciences & health
Het tekort aan essentiële medicijnen en uitrusting is zo ernstig dat regeringen
ingrijpende maatregelen zijn gaan nemen om de crisis te bestrijden.
De wereldwijde LSH-toeleveringsketen is sterk afhankelijk van China en India; in de
afgelopen decennia is de productie van LSH-producten aanzienlijk verschoven naar
Azië, vooral naar India en China, voornamelijk API's en tussenproducten, goedkope
medische benodigdheden enzovoorts die juist nodig zijn voor de COVID-19crisisrespons.

Wereldwijde toeleveringsketen onder de loep; het hervormen van
toeleveringsketens met de nadruk op meer gelokaliseerde productie, een
verandering die het afwikkelen en opnieuw bedraden van de delen van de mondiale
toeleveringsketen met een grote en geconcentreerde capaciteitsbasis buiten de
westerse wereld vereist.
Hoewel de uitdaging duidelijk is, is de oplossing dat niet: dit is een complexe
branche met veel compromissen. Een volledige lokalisatie en reshoring is noch
haalbaar, noch kosteneffectief voor een bedrijfstak die al onder druk staat op het
gebied van betaalbaarheid. De bestaande activabasis is gedurende decennia
opgebouwd, met aanzienlijke investeringen en technische kennis ontwikkelt in
overzeese markten. Bovendien zullen de extra kosten en inspanningen, die het
gevolg zijn van een groot reshoring-initiatief, waarschijnlijk ten koste gaan van
R&D-investeringen en andere opmerkelijke bezigheden.
De industrie moet bereid zijn om in actie te komen. De veerkracht van de
toeleveringsketens is in ieders belang, en de tekortkomingen die tijdens de
pandemie aan het licht kwamen, zullen decennia lang in ons collectieve geheugen
blijven. Het aanpakken van die tekortkomingen en het reageren op
overheidsmandaten zal LSH-bedrijven en supplychain-leiders de komende jaren
bezig houden.
https://www.de.kearney.com/health/article?/a/life-sciences-supply-chains-how-covid-19-will-change-them-forever 64130 - Intern vertrouwelijk 28

Agri & food
Covid-19 has created disruptions in all segments of food supply chains:
• Food production: affected by bottlenecks for inputs due to limits on mobility of
people and disruptions in air transport. Mostly labour (e.g. lack of seasonal
workers) also to lesser extent for seeds (highly globalized sector relying on air
transport with little disruption for this season but risk of future disruption,
pesticides (initial concerns waned after China as a major supplier re-emerged
from lockdown) fertilisers (falling oil prices led to low prices in this energy
intensive sector and only local disruptions).
• Food processing: affected by rules on social distancing (reduced efficiency due
to confined spaces), by labour shortages due to sickness, and by lockdown
measures to contain the spread of the virus (plant closures). Most affected are
labour intensive sectors such as meat processing sector.
• Food transport & logistics: affected by bottlenecks in transport and logistics that
disrupted the movement of products along supply chains. Mostly for air freight,
also for container and truck transport and less for bulk shipments (ships and
barges). Most pronounced for perishable high-value products (e.g. fruits and
vegetables) for which border controls and air freight restrictions made transport
very difficult and expensive.

Food companies are also facing significant changes in food demand:
• Drastic shift in consumer demand from out-of-home consumption towards athome consumption requiring important changes in the way food supply chains
operate. Existing go-to-market channels (e.g. restaurants) closed down
temporarily and expectations are that full recovery will take 12-18 months.
• Massive shift to online channels / e-commerce. Major food companies expect
this to be permanent, recognising that failing to adapt quickly to accommodate
this shift in demand will open up the risk of other parties stepping in to fill the
gap.

From a FDI perspective, Covid-19 is driving growth and investment in the emerging
food tech sector:
• Food tech start-ups - companies with tech solutions for agriculture, food tracing
and food supply - raised $5.3bn of VC funding in Q1 2020 (+25.3% compared to
Q1 2019)
• Two areas have flourished during lockdown as a result of consumer behaviour
shifts amid lockdown restrictions: (1) food delivery services due to more
consumers buying online; (2) bio-engineered food e.g. plant-based meat and
dairy products due to social and environmental consciousness.
Covid-19 will have a major impact on future food supply and value chains:
• Major food companies had contingency plans in place to deal with short-term
supply chain delays for key ingredients. Delays have been resolved after
countries re-emerged from lockdown (f.e. Coco Cola’s issues with artificial
sweeteners from China), but companies are under pressure to revisit sourcing
strategies and assess resilience and agility of supply chains.
• There may be some relocations and nearshoring, but the immediate priority is to
change the KPIs when evaluating suppliers and improve certainty to ensure
security of supply, which could mean f.e. dual- or triple-sourcing.
• Covid-19 is also accelerating megatrends that are transforming the sector:
(1) personalised nutrition; (2) responsible production and waste; (3) food industry
4.0; (4) ecosystem orchestration.
• Moving forward, food companies need to focus on building resilience:
(1) Go-to-market versatility: omnichannel capabilities, especially online/digital.
(2) End-to-end supply chain management: wider pool of (regional) suppliers,
partnerships with suppliers and customers, optimise product portfolio, risk
management, more visibility and smart decision making.
(3) Industry 4.0: leverage digital supply networks to improve visibility, reduce
vulnerability, predict volatile demand, boost productivity and reduce costs.

Bron: OECD 2020, fDi Intelligence 2020, ABC News 2020, EY 2020, Deloitte 2020
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Hightech systems
• De COVID-19-pandemie en de relatie tussen de VS en China heeft de druk aanzienlijk verhoogd om het leveranciersbestand te diversifiëren.
• Er zijn duidelijke trends zichtbaar dat hightech supplychains zijn begonnen met het verschuiven van productie vanuit China.
• De productie wordt voornamelijk naar Vietnam, Mexico en Taiwan verplaatst.
• Dual sourcing wordt een vereiste.

Bron: https://economics.rabobank.com/publications/2020/july/decoupling-us-china-supply-chains/ 64130 - Intern vertrouwelijk 30

Energy & Chemicals
• Vooral de oliesector is hard geraakt door COVID-19.
• Kostenreductie is essentieel om competitief te blijven met renewable energy.
• Er wordt ingezet op digitale technologie zoals 3D-printen om lokaal te produceren.
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Hoofdvraag 2 – Andere regio’s
1

Trends: Welke reshoring/nearshoring-activiteiten vinden er nu plaats, wat zijn de huidige trends, en wat zijn
trends voor de toekomst? Wat is de impact van de COVID-19-crisis?

2

Concurrerende regio’s: Welke (internationale) regio’s zijn hiervoor concurrenten van Zuid-Holland en welke
incentives bieden zij? Wat is de impact van de COVID-19-crisis?

3

Zuid-Holland: Hoe ziet de industrie in Zuid-Holland eruit voor wat betreft reshoring? Welke bedrijven,
activiteiten, supplychains, producttype en sectoren bieden kansen voor Zuid-Holland? Vanuit welke hoek is er
mogelijke concurrentie te verwachten? Zijn er ook bedreigingen (offshoring)?

4

Handelingsperspectief: Welke behoeftes zijn er in Zuid-Holland? Welke incentives kunnen geboden worden en
hoe effectief zijn incentives?
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Het stimuleren van nationale productie is voor nabijgelegen regio’s
ook een belangrijk thema
In verschillende nabijgelegen landen is het stimuleren van de nationale productie een belangrijk thema. Dit kan ervoor zorgen dat, door de concurrentie
voor het aantrekken of terughalen van productieactiviteiten, potentiële nationale productie verloren gaat aan nabijgelegen landen of regio’s. De afgelopen
jaren hebben landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten actief binnenlandse productie gestimuleerd. Hierbij is de focus
gelegd op verschillende factoren.
Beleidsvoering
Verschillende landen hebben de afgelopen jaren actief beleid gevoerd voor het stimuleren van nationale productie.

(Kennis)Ontwikkeling met betrekking tot hightechproductie
• Kennis en competentie binnen de hightechindustrie zijn belangrijke drijfveren voor reshoring en stimuleren van nationale
productie voor westerse landen.
• Binnen de huidige ontwikkelingen is het thema ‘industry 4.0’ een van de meest genoemde en veelbelovende focuspunten.
• In verschillende landen zijn er partijen en organisaties die zich richten op het ondersteunen van bedrijven bij het ontwikkelen van
hightechproductie.
Kernindustrieën
• Voor reshoren en stimuleren van nieuwe productie-activiteit is de sectorspecifieke kennis ook een belangrijke drijfveer. Hierdoor
is het identificeren van kernindustrieën en sectoren een belangrijke aanbeveling voor het stimuleren van productie-activiteiten.
Deze kernindustrieën kenmerken zichzelf door aanwezige kennis, expertise en/of infrastructuur binnen een land of regio.
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Andere regio’s zijn actief op het gebied van reshoring
In verschillende landen is er een achterliggend beleid gevoerd en/of zijn er instanties/initiatieven opgestart om de bedrijven te ondersteunen in het
opstellen van nationale productie-activiteiten. Daarnaast zijn er sectoren gedefinieerd die in het betreffende land zorgen voor een beter vestigingsklimaat,
door ofwel aanwezige kennis ofwel bestaande infrastructuur.

Verenigde Staten

Verenigd Koningrijk

Frankrijk

• Heeft de afgelopen jaren het
Advanced Manufacturing
Supply Initiative opgestart, dat
negen verschillende projecten
omvat met een totaalwaarde
€ 129 miljoen.

• Door middel van het ‘Made
in France’-initiatief de
afname van nationale
producten gestimuleerd.

• Industrial internet

• Catapult

• Industry du Futur

• BMWi

• Automotive

• Automotive

• Elecommunication

• Automotive

• Aerospace

• Cleantech

• Electronics

• Mechanical engineering

• Telecom

• Pharma

• Automotive

• Metaal

• Chemical

• Clothing

• Aerospace

• Chemie

• Electronics,

• Aerospace

• Defence

• Electronics

• Genomen maatregelen:
subsidies, verlaagde
belasting en nieuwe
handelsovereenkomsten.

• FMCG

• De French Fab Award is
bedoeld om nationale
productie te stimuleren.

Duitsland
• Productie is door de jaren
heen een sterk thema
geweest binnen de Duitse
politiek, waardoor er geen
specifiek beleid op
reshoring gevoerd is.

• FMCG
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Deep dive: het Verenigd Koninkrijk stimuleert reshoring actief
Voor het Verenigd Koningrijk is er op een dieper niveau, door onder anderen EY, onderzoek gedaan naar de potentie voor reshoring.
Het Verenigd Koninkrijk heeft de afgelopen jaren het ‘Advanced
Manufacturing Supply Initiative’ opgestart, wat negen verschillende projecten
omvat, met een totaalwaarde € 129 miljoen. Van dit initiatief wordt er
verwacht dat er 1.369 banen gecreëerd zullen worden en 2.252 veilig gesteld.
Hoewel financiële ondersteuning vanuit de overheid de motivatie voor
reshoring versterkt, wordt dit door veel sectoren niet als primaire reden
gezien voor reshoring. Hiernavolgend zijn de primaire beweegredenen te
vinden voor verschillende sectoren.

De schattingen voor de Britse reshoring-potentie lopen
uiteen. Het verschil wordt gemaakt door de aanwezige
kennis en infrastructuur. Sectoren met potentie zijn:

• Automotive
• Cleantech
• Pharma
• Clothing
• Aerospace

“Technological development and knowledge, such as
industry 4.0, is seen as one of the key drivers for
reshoring. High Value Manufacturing Catapult (HVMC)
is a UK government-led initiative that aims to support
high value manufacturing business with innovation
projects by spreading economic succes and bridging
the gap between acadamia and the industry.”
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Bronvermelding nabijgelegen regio’s:
• https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_MADE_DK%20v1_0.pdf
• https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2017/11/Presentation%20Steffen%20KINKEL_EU%20Industrial%20policy%204.0_Brussels_25-01-2018.pdf
• https://gmisummit.com/wp-content/uploads/2018/07/PwCGMIS-Germany-Report-2018_vF.pdf
• https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Industrie%20du%20Futur%20v1.pdf
• https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/La-French-Fab
• https://www.gmisummit.com/wp-content/uploads/2018/06/20180627_GMIS-France_vF.pdf
• https://www.europarl.europa.eu/EPRS/140791REV1-Reshoring-of-EU-manufacturing-FINAL.pdf
• https://hvm.catapult.org.uk/researchers-academics/
• https://www.piie.com/publications/policy-briefs/reshoring-us-firms-what-do-data-say
• https://www.epma.com/dm-industry-news/833-eurofound-report-future-of-manufacturing-in-europe-april-2019/file
• http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:822928/FULLTEXT01.pdf
• http://www.recoe.dk/publications/industry-4-0-in-danish-industry.pdf
• https://www.prosperousamerica.org/cpa_s_new_manufacturing_reshoring_index_shows_strong_gains_in_2019

• https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472828/BIS-15-557-AMSCI-scoping-report.pdf
• https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/modern-industry-policy.html
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Hoofdvraag 3 – Zuid-Holland
1

Trends: Welke reshoring/nearshoring-activiteiten vinden er nu plaats, wat zijn de huidige trends, en wat zijn
trends voor de toekomst? Wat is de impact van de COVID-19-crisis?

2

Concurrerende regio’s: Welke (internationale) regio’s zijn hiervoor concurrenten van Zuid-Holland en welke
incentives bieden zij? Wat is de impact van de COVID-19-crisis?

3

Zuid-Holland: Hoe ziet de industrie in Zuid-Holland er uit betreffende reshoring? Welke bedrijven, activiteiten,
supplychains, producttype en sectoren bieden kansen voor Zuid-Holland? Vanuit welke hoek is er mogelijke
concurrentie te verwachten? Zijn er ook bedreigingen (offshoring)?

4

Handelingsperspectief: Welke behoeftes zijn er in Zuid-Holland, welke incentives kunnen geboden worden en
hoe effectief zijn incentives?
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De industrie in Zuid-Holland
Zuid-Holland kent een mooie diversiteit in bedrijvigheid.
De focussectoren zijn:
• Energie & Chemie
• Cleantech
• Aerospace
• Maritien & Offshore
• High Tech-systemen & materialen
• Digital Technology
• Cybersecurity
• Horticulture

De focussectoren van de landen die de meeste reshoring hebben
gerealiseerd tot en met 2018 zijn:
Verenigde Staten

Verenigd Koninkrijk

• Automotive

• Automotive

• Aerospace

• Cleantech

• Telecom

• Pharma

• Chemie

• Clothing

• Electronica,

• Aerospace

• FMCG

• Agri & Food
• Life Sciences & Health

Frankrijk

Denemarken

• Elecommunication

• Chemie

• Electronics

• Medtech & Health

• Automotive

• Pharma

• Aerospace
• Defensie
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Bevindingen – reshoring/nearshoring
Binnen veel bedrijven is er meer aandacht voor
risicomanagement (in de supplychain).

Logistieke processen worden niet zo maar veranderd.

Reshoring/nearshoring is bij één bedrijf van de
geïnterviewde negen bedrijven daadwerkelijk aan
de orde.

Bedrijven kijken de laatste jaren al meer kritisch
naar hun supplychain.

De COVID-19-crisis heeft dit urgenter en
noodzakelijker gemaakt, door complexiteit en
kwetsbaarheden bloot te leggen.

Onafhankelijkheid en flexibiliteit worden meer belangrijke
waarden.

Conclusies
reshoring/
nearshoring

Reshoring/nearshoring is geen veel (verwacht)
voorkomend fenomeen.

In het geval van het opzetten van nieuwe productielijnen, wordt
dit wel vaker dichtbij huis gedaan (Nederland of dichtbij de
eigen locatie). De mogelijkheden die automatisering biedt
spelen hierbij een grote rol.
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Afwegingen in de organisatie van de supplychain
Redenen voor de organisatie van de
supplychain dichtbij huis:

Redenen voor de organisatie van de
supplychain internationaal:

• Kleinere afhankelijkheid.

• In Nederland zijn de (arbeids)kosten hoog.

• In Nederland is veel technologie beschikbaar.

• De kwaliteit kan ook elders goed of beter worden geleverd.

• Grotere vraag naar kortere levertijden.

• Beschikbaarheid van mensen en/of kennis.

• Grotere vraag naar maatwerk en beperkte oplagen.

• Investeringscultuur (funding voor start-ups en scale-ups).
Bijvoorbeeld: ‘Small Business Administration Act’ in VS en UK.

• Automatisering schept nieuwe mogelijkheden.
• Nederland kent een stabiele politieke en economische omgeving.
• Geen taal- en/of cultuurbarrières.
• De stijgende arbeidskosten in lagelonenlanden.
• Stijgende kosten in het buitenland (China) om te gaan voldoen aan
de SDG’s.

• Reden voor behoud offshoring: omschakelkosten.
• Lokale aanwezigheid in afzetmarkten.
- ‘local for local’.
- Sneller, efficiënter en goedkoper de lokale markt bedienen.

• Tegenvallende kostenvoordelen door bijvoorbeeld omkoping en
faalkosten.
• Zorgen om bescherming intellectueel eigendom.
• Minder afstand. Dit geeft grotere mogelijkheid tot controle.
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Kansen en bedreigingen voor de regio
Kansen

• Nieuwe technologieën en kortere innovatiecycli kunnen de
businesscases voor de herinrichting van de supplychain van
bedrijven beïnvloeden. Zo kan nieuwe technologie de productie in
een hogelonenland wel kostenefficiënt maken.
• Local for local, waarbij meer bij de consument wordt geproduceerd
en gesourced. Deze trend vergroot de vraag naar productielijnen en
maakmachines over de wereld, bijvoorbeeld in de Agri & Foodsector.
• De vraag naar maatwerk (customisation) neemt toe. Dit vraagt
andere, zeer flexibele, productiefaciliteiten, een hoog kennisniveau
van medewerkers en korte communicatielijnen.
• Innovaties versnellen waardoor er een grotere behoefte is aan
flexibiliteit.

Bedreigingen

• Local for local: deze trend komt voort uit protectionisme en
duurzaamheid. Zowel vanuit het protectionistische als
duurzaamheidsperspectief loont het om in de afzetmarkt te
opereren. Dit speelt al bij grote afzetmarkten als de VS en China,
maar ook in Duitsland en Frankrijk.
• Het wegtrekken van Nederlandse bedrijven/vestigingen naar het
buitenland.
• Het wegtrekken van buitenlandse bedrijven/vestigingen uit
Nederland (terug naar huis, reshoring).
• De globalisatie van supplychains zal afkoelen, waardoor er minder
foreign direct investment is. De markt hiervoor wordt kleiner.
(Reshoring Initiative2018Data Report)
• Dreigende exportbeperkingen.
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Hoofdvraag 4 – Handelingsperspectief
1

Trends: Welke reshoring/nearshoring-activiteiten vinden er nu plaats, wat zijn de huidige trends, en wat zijn
trends voor de toekomst? Wat is de impact van de COVID-19-crisis?

2

Concurrerende regio’s: Welke (internationale) regio’s zijn hiervoor concurrenten van Zuid-Holland en welke
incentives bieden zij? Wat is de impact van de COVID-19-crisis?

3

Zuid-Holland: Hoe ziet de industrie in Zuid-Holland er uit voor wat betreft reshoring? Welke bedrijven,
activiteiten, supplychains, producttype en sectoren bieden kansen voor Zuid-Holland? Vanuit welke hoek is er
mogelijke concurrentie te verwachten? Zijn er ook bedreigingen (offshoring)?

4

Handelingsperspectief: Welke behoeftes zijn er in Zuid-Holland, welke incentives kunnen geboden worden en
hoe effectief zijn incentives?
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Behoeften: wat willen bedrijven in Zuid-Holland?
•
•

•
•

Kosten
Sneller, efficiënter en goedkoper de
lokale markt bedienen.
Lage arbeidskosten door
arbeidsintensieve aard van maakindustrie
(vaardig personeel is schaars/duur bij
krapte op arbeidsmarkt).
Efficiënte samenwerking met leveranciers
(door tijdzone, cultuur en taalbarrières) .
Toegang tot financiering subsidies en/of
incentives.

•
•
•
•

•
•
•

Kwaliteit
Toegang tot leveranciers die goede
kwaliteit leveren.
Meer samenwerken in partnerships met
leveranciers voor betere controle op
kwaliteit.
Meer lokaal inkopen omdat klanten
vragen om 'local for local’ en bedrijven
een hogere mate van controle willen.

Flexibiliteit en toegevoegde
waarde op het eindproduct
Wens om dichterbij klant te produceren
door flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
‘Local for local’: local presence en
productie behouden in grote afzetmarkten (onder andere China en de VS)
Kortere levertijden.
Meer maatwerk en beperkte oplagen.

•
•
•

•

•
•

•
•

Innovatie
Toegang tot technologie (industrie 4.0)
en personeel met benodigde expertise.
Duurzaamheid wordt belangrijker en
bedrijven willen daarin voorop lopen.
Toenemende digitalisering maken
cybersecurity & bescherming van
intellectueel eigendom steeds
belangrijker.
Meer samenwerken in partnerships met
suppliers en klanten door sneller
innoveren.

Resilience
Onafhankelijk en stabiliteit.
Omgaan met kwetsbaarheden in
supplychains die door COVID zijn
blootgelegd.
Risicomanagement inclusief spreiding
productie en tweaken supplychains.
Meer samenwerking in de regio (bij
piekbelasting is betrouwbaarheid
belangrijker dan kosten, waardoor de
voorkeur uitgaat naar samenwerking in
regio).
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Behoeften: wat hebben bedrijven in Zuid-Holland nodig?
Meer inzicht in netwerk

Betere marktinformatie en marktbewerking

•

Inzicht in het netwerk in de regio: wat voor bedrijven zijn er, wat voor
diensten/technologie leveren zij, wat is het toepassingsgebied daarvan
en wat zijn de logistieke activiteiten?

•

Gezamenlijk onderzoek naar markten (de relatie tussen de competenties
van de regio en de markten die daarmee bediend zouden kunnen
worden).

•

Stimuleren van partnerschappen en gezamenlijke innovatie tussen
bedrijven door gezamenlijke subsidie op maakprocessen, matchmaking
events

•

Meer interesse in en serieuze blik op bedrijven en een mogelijke
businesscase.

Er worden kansen gezien in leren van elkaar (sectoren die het zwaar
hebben, laten stimuleren door sectoren waar het goed gaat).
Bijvoorbeeld best practice-casussesen/sessies

•

•

Gerichte handelsmissies relevant voor de eigen industrie, zowel
inkomend als uitgaand.

•

Nationaal en internationaal ruchtbaarheid geven aan het cluster in de
regio. Maak er een economische magneet van.

•

Meer trots op technisch maken en technologie; nu is dit meer op
diensten gericht.

•

Eén van de bedrijven kende InnovationQuarter en Rotterdam Partners
niet. Kon ook niet aangeven wat eventuele toegevoegde waarde zou
kunnen zijn.

•

Een sterker regionaal netwerk vanuit de kracht van Zuid-Holland.

•

Informatie over de ontwikkelingen in de regio.

Verbetering vestigingsklimaat
•

Creatie van een klimaat voor een sterke technische industrie.

•

Ondersteuning op het gebied van financiering.

•

Een aantrekkelijke arbeidsmarkt (van bankwerker tot IT’er)

•

Aansluiten onderwijs/arbeidsmarkt (enthousiasme voor techniek bij
kinderen)

•

Inzet op bereikbaarheid.

Technologische innovatie
•

Informatie over technische mogelijkheden.

•

Funding voor implementatie nieuwe technologie

•

Een sterk onderwijs-/kennisnetwerk
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Behoeften: wat hebben bedrijven in Zuid-Holland nodig? (vervolg)
Samengevat: de behoeften van bedrijven in Zuid-Holland
• Behoefte aan een zichtbaar en bekend netwerk vanuit de kracht van de eigen regio:
- Inzicht geven in de bedrijven en hun activiteiten (technologieën waar ze aan werken)

- Thematisch/per sector samenbrengen van relevante bedrijven
- Stimuleren en faciliteren van samenwerking in de regio
• Behoefte aan inzicht en ondersteuning bij herstructurering supplychains:
- Tools voor risk management en kostenanalyse.
- Ondersteuning vooral bij MKB-bedrijven (grote bedrijven kunnen dit zelf).
• Behoefte aan ondersteuning van technologische innovatie van maakprocessen:
- Bedrijven willen wel hun productie en/of diensten digitaliseren, maar niet weten waar te beginnen.
- Huidige subsidies zijn niet toereikend (bijvoorbeeld WBSO): gericht op nieuwe technologie en niet op het in gebruik nemen van bestaande
productietechnologieën.
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Incentives
Trade & investment-adviesbureau Wavteq concludeert op basis van data uit hun global IncentivesFlow-database:
- Incentives zullen bedrijven er niet toe bewegen om hun productieactiviteiten te reshoren. De keuze om te reshoren is afhankelijk van een goede
businesscase en een incentive is niet voldoende.
- Indien een bedrijf een locatie reeds overweegt, dan kan een incentive soms wel het bedrijf overtuigen om zich daar te vestigen in plaats van
concurrerende locaties. De mate waarin een incentive een verschil kan maken is afhankelijk van vele factoren: de sector, het type productieactiviteiten
en het concurrentievermogen van de locatie versus concurrerende locaties.
- Uitzondering: soms kunnen strategische investeringsprojecten met incentives worden aangetrokken, maar dan is het een incentive-pakket dat zo
exceptioneel en omvangrijk is dat dit bedrijven wel over de streep trekt.
Bevindingen uit de interviews:
- Bedrijven geven aan dat supplychains niet zomaar zullen worden omgegooid door omschakelkosten en haalbaarheid van reshoring.
- De meeste bedrijven geven aan dat reshoring bij hen niet speelt, omdat dit in lijn is met hun behoeften en businesscase. Bovendien geven ze aan dat
ze dit niet terugzien in hun netwerk, maar dat ze er vooral over lezen in de media.
- Incentives zijn ook niet genoemd in de interviews door bedrijven als behoefte en zijn niet doorslaggevend indien er geen aanleiding is om te reshoren.

Bron: https://www.wavteq.com/publications/webinars-events/#outerdiv-7462
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Implicaties voor investeringen en economische ontwikkeling
Volgens het World Investment Report 2020 van UNCTAD zal internationale
productie in het komende decennium een aanzienlijke transformatie
ondergaan met gevolgen voor investeringen en handel.

De effecten van de technologie, beleid en duurzaamheidstrends op de
internationale productie zijn omvangrijk en zullen verschillen tussen
bedrijfstakken en regio’s. Daarin voorziet UNCTAD vier mogelijke trajecten,
waar naast reshoring ook diversificatie, regionalisering en replicatie mogelijk
zijn.

Dit wordt bepaald door:
•

Nieuwe industriële revolutie aangedreven door: automatisering op basis
van robotica, digitalisering van supplychains en additive manufacturing.

De mate waarin deze technologieën worden toegepast hangt af van:
•

Beleid voor investeringen en handel: meer interventionisme, toenemend
protectionisme en verschuiving naar regionale en bilaterale kaders.

•

Duurzaamheidsoverwegingen: emissiedoelstellingen, ESG-standaarden,
marktgestuurde veranderingen in producten en processen en
maatregelen voor supplychain resilience.
Bron: UNCTAD Wold Investment Report 2020

Hoewel de vier verschillende trajecten tonen dat de verwachte transformatie
van internationale productie niet uni-directioneel is, laat het wel zien dat het
systeem onder zware druk staat en er een verhoogd risico is op het herzien
van global value chains (GVCs) en afname in crossborder investeringen in
productie.
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Implicaties voor investeringen en economische ontwikkeling (vervolg)
Dit brengt zowel kansen als bedreigingen met zich mee:
• Kansen zijn het aantrekken van investeerders die hun supplychains willen diversifiëren en resilience willen opbouwen. De pool aan regionale marketseeking-investeringen zal groter worden. Kortere supplychains zullen leiden tot meer investeringen in gedistribueerde productie van eindproducten met
bredere clustering van industriële capaciteiten. Digitale infrastructuur en platforms zullen nieuwe toepassingen en diensten mogelijk maken en de
bottom-up-toegang tot global value chains verbeteren.
• Bedreigingen zijn toenemende desinvesteringen, relocaties, verleggen van investeringen. De pool van efficiency-seeking-investeringen zal kleiner
worden. Dit betekent meer concurrentie voor buitenlandse investeringen.
Dit vereist een verandering in de aanpak voor investeringen en economische ontwikkeling:

•

Focus op exportgeoriënteerde, efficiëntie-zoekende
investeringen in smalle gespecialiseerde GVC-segmenten.

•

•

•

Concurrentie voor investeerders van één locatie die
gebaseerd is op kosten.

Focus op ‘export-plus-plus’: exportgeoriënteerde
investeringen + investeringen in productie voor regionale
markten + investeringen in een bredere industriële basis.

•

Prioriteren van grootschalige industriële investeerders
met ‘grote infrastructuur’.

Concurrentie voor gediversifieerde investeringen op basis
van flexibiliteit en resilience.

•

Ruimte maken voor kleinschalige productiefaciliteiten en
diensten met ‘slanke infrastructuur’.

Bron: UNCTAD World Investment Report 2020
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Implicaties voor investeringen en economische ontwikkeling (vervolg)
Onderzoeks- en adviesbureau Research on Investment (ROI) heeft in oktober 2020 een rapport gepubliceerd waarin reshoring in kaart is gebracht vanuit
het kader van het aantrekken van investeringen en economische ontwikkeling.
ROI adviseert Regionale Ontwikkeling Maatschappijen op basis van hun bevindingen om de strategie te herzien vanuit de impact van COVID-19 en te
focussen op het creëren van duurzame werkgelegenheid op de lange termijn vanuit de voordelen van advanced manufacturing die gedreven worden door
robotisering, data-analyse, nieuwe materialen en de Internet of Things (in plaats van het aantrekken van projecten met werkgelegenheid op de korte
termijn).
De volgende acties worden daarin benoemd:
• In kaart brengen, analyseren en begrijpen van de huidige supplychain van belangrijke werkgevers in de regio.
• Herzien van propositie van de regio met oog op de reshoring discussie.
• Bevorderen van advanced manufacturing sterktes en industrie 4.0 ontwikkelingen.
• Cost-modelling/benchmark ten opzichte van. concurrerende regio’s.
• Monitoren van de laatste ontwikkelingen en nieuws betreffende reshoring en in gesprek gaan met potentieel aan te trekken bedrijven.

Bron: Research On Investment - The Great Reset eBook: Understanding the Reshore Seesaw, Oct 2020 64130 - Intern vertrouwelijk 52

Handelingsperspectief voor InnovationQuarter en Rotterdam
Partners
Conclusies over reshoring:
Dit handelingsperspectief is gebaseerd op de kerntaken van
InnovationQuarter en Rotterdam Partners: het versterken van het regionale
ecosysteem en duurzame economische groei (Rotterdam en Zuit-Holland)
door innovatieve buitenlandse bedrijven aan te trekken en bedrijven te
helpen op weg naar internationale groei.

Conclusies over het versterken van het ecosysteem:
• Richting de toekomst is het van belang om het
concurrentievermogen van de regio Zuid-Holland te
behouden/versterken door inzet op de huidige sterke clusters binnen de
prioriteitssectoren, de logistieke sterktes, de duurzaamheidsambities
en het sterke innovatie-ecosysteem van de regio.
• De focus zou daarbij moeten liggen op het aantrekken van
internationale bedrijven en het internationaliseren van Nederlandse
bedrijven op het gebied van:
- digitalisering van productieprocessen en supplychains (inclusief
cybersecurity en kritieke technologie).
- industrie 4.0 technologie.
- duurzame technologie en innovaties.
• Focus op soevereiniteit kan een belangrijke overweging zijn, maar dat is
een nationale en Europese kwestie en niet enkel de verantwoordelijkheid
van ROM’s. Dit dient opgepakt te worden door NFIA en RVO.

• Reshoring is geen veel voorkomend fenomeen. Het betreft beslissingen
van individuele bedrijven gebaseerd op een goede businesscase, waar
ROM’s weinig invloed op hebben en waar incentives een zeer beperkte
effectiviteit hebben. COVID-19 en geopolitieke ontwikkelingen hebben de
locatiefactoren in Nederland/Zuid-Holland ook niet zodanig veranderd
dat het direct herorganiseren van supplychains voor bedrijven in ZuidHollande nodig is.
• Reshoring biedt geen grote kansen voor investeringen en handel: Zowel
Nederland als Zuid-Holland zijn een aantrekkelijke regio voor bedrijven,
maar de hoge arbeidskosten zullen het terugbrengen van de traditionele
maakindustrie belemmeren. Maakindustrie gebaseerd op nieuwe
technologie biedt wel kansen, maar dit zal gepaard gaan met geringe
werkgelegenheid en met name hooggeschoolde banen. In sommige
gevallen zal reshoring naar Nederland overwogen worden, bijvoorbeeld
voor de opzet van productielijnen voor nieuwe een generatie producten
ter vervanging van oude productielijnen of vanwege een acute noodzaak
in verband met problemen met huidige buitenlandse productielocaties.
Om hierop in te spelen is het vooral belangrijk om te werken aan een
aantrekkelijke vestigingsklimaat in algemene zin en reshoring behoeft
geen aparte focus te zien. Wel is het goed om de propositie van ZuidHolland te herzien met oog op veranderingen in de behoeften van
bedrijven als gevolg van trends en COVID-19.
.
64130 - Intern vertrouwelijk 53

Handelingsperspectief voor InnovationQuarter en Rotterdam
Partners
Conclusies over reshoring (vervolg)
• Reshoring kan ook leiden tot bedreigingen, namelijk het vertrek van
productie van internationale bedrijven uit Nederland. Van belang is
daarom om bedrijven in Zuid-Holland goed te monitoren om dit tijdig te
signaleren en hen waar mogelijk te ondersteunen om de supplychainonderdelen in de regio te behouden en te versterken.
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Uitkomsten paneldiscussie [1/4]: validiteit cijfers
• Verschillende studies hebben bijgehouden hoeveel reshoring-activiteit er plaats heeft
genomen, zoals ‘the Reshoring Monitor’ die is opgezet vanuit de EU. De onderzoeken zijn
gehouden tot en met 2018, maar na 2018 zijn dus nog geen gegevens bekend. De trends en
conclusies na 2018 zijn gebaseerd op de interviews.
• De experts verwachten dat de globalisering zal stabiliseren in de wereld. Er zijn al indicatoren
die dit aangeven. Echter, verwacht wordt niet dat dit voor Nederland het geval zal zijn, omdat
er juist veel meer wordt geëxporteerd voor de hightechsectoren.
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Uitkomsten paneldiscussie [2/4]: bedrijfsbeslissingen
• Veel van de gegevens gaan over algemene ‘reshoring’. De experts bevelen voor de regio aan
om vooral te focussen op kennisintensieve activiteiten en diensten. Door de verschuiving van
het leveren van assets naar het leveren van diensten is er meer behoefte aan
(productie)faciliteiten die dicht bij de afzetmarkt liggen.
• Een belangrijk doel voor de regio is om ervoor te zorgen dat belangrijke aanbestedingen van
de overheid niet naar buitenlandse partijen gaan als de competenties ook in eigen land
voldoende aanwezig zijn.
• Veel bedrijven doorlopen een proces van trail-and-error omdat vooral de minder tangible
kosten niet goed ingeschat kunnen worden. Hiervoor ontbreekt de kennis en ervaring bij de
bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan cultuurverschillen, opleiding, oplijnen van niet-productie
gerelateerde processen, tijdszones, etc.
• De experts zien een zeer sterke trend voor diversificatie van de supplychain om deze meer
robuust te maken.
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Uitkomsten paneldiscussie [3/4]: local for Local
• De local for local-trend bestaat eigenlijk uit twee trends: enerzijds de politieke/culturele trend
dat consumenten meer lokaal willen consumeren. Anderzijds het bedrijfseconomische
perspectief dat kortere supplychains en dicht bij de klant produceren efficiënter is.
• De experts zien een trend dat de circulaire economie opkomend is. Dit uit zich voornamelijk in
de manier waarop bedrijven naar businesscases kijken. Door meer focus op de Total Cost of
Ownership te leggen en samen te werken zijn circulaire verdienmodellen vanzelfsprekender. Dit
vindt voornamelijk op continentale schaal plaats.
• De mobiliteit sector is een dynamische sector waar de komende jaren veel verandering in
plaats gaat vinden. Voor de scheepvaart liggen grote kansen in Rotterdam op het gebied van
autonoom en elektrisch varen. Hierbij is er een kans om de nieuwe activiteiten te nearshoren.
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Uitkomsten paneldiscussie [4/4]: handelingsperspectief
• In Zuid-Holland zijn verschillende sterke clusters aanwezig (bijvoorbeeld maritiem). Dit komt
vooral door de TU/D en lokale kennispartijen. De partijen in deze clusters versterken elkaar.
Deze moeten lokaal ingekleurd worden. Dit vraagt om een thematische/cluster aanpak.
• Er zijn kansen om start-ups te verbinden met het bedrijfsleven. Dit om ervoor te zorgen dat de
innovatieve oplossingen van de startups (bijvoorbeeld in digitalisering en verduurzaming) in de
eigen regio en het eigen land gevonden kunnen worden.
• Het geven van inzicht en ondersteuning op het gebied van supplychain, internationaliseringen inkoopbeslissingen zijn erg belangrijk voor het MKB. Dit kan bijvoorbeeld door middel van
opleidingen en trainingen.
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