Het programma Regionaal Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden, De Normaalste Zaak en The
Reshoring Connection nodigen u graag uit voor een:
KENNISSESSIE: “HOE TOEKOMSTBESTENDIG IS UW BEDRIJF?”
Datum: woensdag 12 september 2018 van 09.00 tot 12.00 uur.
Locatie: de bijeenkomst wordt gehouden bij Assembly Partner aan de Calandstraat 17 te
Dordrecht.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over dit thema in relatie tot
reshoring; het terughalen van bedrijfsactiviteiten vanuit het buitenland. Hierbij zullen we met
elkaar bezien welke mogelijkheden er zijn voor onder andere de inzet van mensen met een
beperking. Dit tevens aan de hand van concrete voorbeelden en mogelijkheden.
De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en goede krachten zijn vaak moeilijk te vinden. Een
businesscase die 10 jaar geleden positief uitpakte, kan in de huidige economische realiteit een
heel andere uitkomst laten zien. Bedrijven die ooit kozen voor het uitbesteden van
(productie)werkzaamheden naar lagelonenlanden, zien bijvoorbeeld loon- en transportkosten
stijgen. Ook geopolitieke spanningen hebben effect op de kwaliteit en continuïteit van de
bedrijfsvoering. Tegelijkertijd zijn er tal van voorbeelden hoe het anders organiseren van
werk, het terughalen van werk naar Nederland (reshoring) en innovatie hier een oplossing
voor bieden. Een goed moment om uw bedrijfsmodel eens tegen het licht te houden.
Werkgevers en kennisinstellingen delen hun voorbeelden en oplossingen. Tijdens deze
kennissessie kunt u in gesprek met ondernemers uit de regio met een duidelijke visie op het
anders organiseren van werk.
Peter Hobbelen CEO CONFED GROUP (Assembly Partner is hier onderdeel van), deze
groep heeft als motto: “Bringing technology to life". Peter neemt ons mee in zijn afweging
van hoe het werk te organiseren.
Carmen de Jonge kwartiermaker The Reshoring Connection. The Reshoring Connection
heeft als missie duurzame groei van bedrijven te stimuleren, door het slim inzetten van
technologische innovatie en robotisering. Hiertoe is een tool beschikbaar, ook in de regio,
waar we u graag kennis mee laten maken.

Laat u verder inspireren door Ad Schalkx van UR-U. UR-U stelt op afstand vast hoe u
presteert in de ogen van uw klanten, hoe compliant u bent, wat u eventueel kunt verbeteren en
hoeveel dat u oplevert.
Uiteraard is er volop gelegenheid om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan.
Aanmelden kan via Nadine Kwakernaak; n.kwakernaak@dordrecht.nl of 078 770 48 30.
Wij kijken er naar uit u te ontmoeten tijdens deze kennissessie, graag vernemen we of wij
mogen rekenen op uw komst.

