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Titel 

Productie van huisparfum, Vietnam – DGGF116/VN/1 

 

Bedrijf 

Good Works Initiative B.V. / Good Works Vietnam Ltd. 

 

Land 

Vietnam 

 

Sector 

Industrie 

 

Bedrag 

DGGF lening van EUR 1.500.000 

 

Periode  

5 jaar 

 

Betrokken partijen 

- 

 

 

Ontwikkelingsimpact 

 

Werkgelegenheid 

De investering zorgt voor 41 voltijd vaste banen in Vietnam. 34 banen worden 

gecreëerd in de fabriek. Dit zijn meestal de productiebanen. 8 sales banen 

worden gecreëerd bij het verkoopkantoor in Ho Chi Minh City. Good Works 

Initiative B.V. (GWI) beoogt ten minste 50% vrouwen in dienst nemen. Ze zullen 

ook werken met lokale NGO REACH om een (beperkt) aantal mensen met een 

handicap in dienst. 

 

Hier genereert GWI het grootste deel van de lokale impact. GWI werkt samen 

met (zeer) kleine lokale leveranciers in Vietnam, zoals imkers (voor bijenwas), 

flessenverzamelaars (vaak vrouwen) en de verpakkingsleveranciers. Deze 

leveranciers zijn vaak arme huishoudens. Het aantal (indirecte) leveranciers zal 

stijgen van 28 naar 518. De opbrengst voor deze leveranciers zal aanzienlijk 

toenemen. De verwachting is dat de stijging van de omzet zal leiden tot een 

aanzienlijke stijging van de inkomsten voor deze leveranciers. 

 

Kennisoverdracht 

Medewerkers van GWI ontvangen ‘training on the job’. Zij zullen worden getraind 

om WFTO compliant (zie IMVO) te worden. Rond 960 mensen bij de leveranciers  
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wordt opgeleid om de GWI kwaliteitsnormen te waarborgen. 

 

Productiekracht 

De huidige GWI leverancier zal haar kaarsenproductie verhogen en de nieuwe 

GWI fabriek ook. GWI en Good Works Vietnam Ltd. (GWV) zullen WFTO worden 

gecertificeerd. Technische Assistentie is verleend voor de verkenning van nieuwe 

afzetmarkten voor de producten.  

 

 

IMVO 

Investering valt in categorie B. De productie zal in een bestaand pand in een 

industriële zone plaatsvinden. Productie is kleinschalig op basis van handwerk. 

Risico’s zijn te mitigeren. Er wordt een Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO) action plan opgesteld voor deze financiering, gebaseerd op 

de OESO-richtlijnen en IFC performance standards. Doel daarvan is het 

beperken van eventuele risico’s op niet volledige naleving van deze normen. 

 

 

Korte omschrijving 

Good Works Initiative B.V. heeft in de afgelopen jaren succesvol een collectie 

premium huisparfums en handgemaakte geurkaarsen gelanceerd op de Benelux 

markt. Deze producten worden in Vietnam geproduceerd door kleine 

toeleveranciers uit arme bevolkingsgroepen. Met een financiering van het DGGF 

wordt de Good Works Initiative B.V. in staat gesteld om een eigen productie- en 

assemblagelocatie in Vietnam op te zetten en de verkoop uit te breiden op 

diverse Europese en Aziatische markten. Naast de banen in de productiefaciliteit 

en de verkooporganisatie levert dit werkgelegenheid en een hoger inkomen op 

voor de kleine lokale toeleveranciers waar de GWI mee werkt.


