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• Pak je telefoon!

• Ga naar menti.com en voer de volgende

code in:

161327

Reshoring: mentimeter
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Reshoring in de praktijk:
WerkSaam/ Claudia Sträter / Leviaan



WerkSaam Westfriesland

• Ontstaan per 1 januari 2015

• Samenvoeging 7 afdelingen sociale zaken + 
WSW bedrijf

• Uitvoeren participatiewet 

• Re-integratie via eigen LWB
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Hoe het begon

• Maart/ april 2016:  Marjolijn Dölle en Leendert 
Bos

• Idee uit Groningen: ‘oud overhemd tot 
boxershort’

• Claudia Sträter 
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Aanpak

• * Brainstormgroep WerkSaam 15 april ’16
- kunnen we dit 
- levert het wat op
- is er behoefte aan

• Conclusie: het proberen waard!

• * Frits Helmstrijd Claudia Sträter 26 april ’16
- kwalitatief goede producten
- tijdsdruk geen probleem
- deels levering machines, begeleiding, transport

• MVO! Met name vrouwen uit de bijstand
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MVO door Reshoren

• UWV

• Grote Gemeenten 

• WerkSaam
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De start

• Projectgroep (13 mei’16 )

-calculatie zeer lastig
-te lastig?, tijdverspilling?, afblazen?

• Omdenken!
-doelgroeper/ quotumwet

• Deal: “de afspraak gaat door!” (17 juni ’16 ) 
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Bouwen

• Partners 2016/2017
- Leviaan
- Socicom
- Claudia Sträter
- WerkSaam

• Nu 2018
- Leviaan
- Claudia Sträter
- WerkSaam

• Locatie: Dampten 26 te Hoorn, WerkSaam
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Resultaten

• 1e115 rokken 17 april ‘18 naar filiaal Claudia Sträter

• 2 cliënten (PW) in dienst naaiatelier/ WerkSaam

• 12 cliënten (PW) leerwerktraject MBU

• 5 cliënten WMO dagbesteding Leviaan
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Hangtag/ Label 

• FROM HOORN, WITH LOVE

• Dit item is geproduceerd in samenwerking met een 
naaiatelier in Hoorn. In dit leerwerkbedrijf doen 
werkzoekenden met een uitkering arbeidsritme en 
werkervaring op. Claudia Sträter creëert met dit 
project werkgelegenheid en draagt zodoende bij aan 
het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt en de 
ontwikkeling van talent. 

• Meer informatie is te vinden op 
www.claudiastrater.com/mvo
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http://www.claudiastrater.com/mvo


Toekomst

• Productie kledinglijn omhoog

• Espresso kledinglijn erbij 

• Opleidingsmogelijkheden cliënten

• Doorstroming cliënten/ werknemers naar 
betaalde banen/ zzp thuisnaaiers

• Meer MVO/ Reshoring productie bedrijven 
binnenhalen

12

11-6-2018



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 12 juni

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdag donderdag 22 november in 

Muntgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



