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Dutch Good Growth Fund 

 

Onderdeel DGGF 

Investeren Nederlands midden- en kleinbedrijf uitgevoerd door RVO.nl 

 

Titel 

Total Floor Covering – DGGF116/VN/2 

 

Bedrijf 

Gebini Beheer B.V.  

 

Land 

Vietnam 

 

Sector 

Bouwmaterialen 

 

Bedrag 

Een garantie van max. € 1.140.000 en 

een lening van de Rabobank van €1.900.00 

 

Periode  

September 2016 – september 2018  

 

Betrokken partijen 

Rabobank Waterland & Omstreken, www.rabobank.nl 

 

 

Ontwikkelingsimpact 

 

Werkgelegenheid 

De fabriek in Vietnam zal lokaal circa 22 directe banen creëren. Het gaat met 

name om productiemedewerkers. Alle medewerkers krijgen een vaste aanstelling. 

Indien het bedrijf zich conform de verwachtingen ontwikkelt zal er snel behoefte 

zijn aan productie-uitbreiding. Het verworven perceel is groot genoeg om daar 

een tweede productiehal te bouwen in de toekomst. Het realiseren van deze 

groeiplannen in de toekomst zal dan zorgen voor nog eens 20 extra banen. 

 

Kennisoverdracht 

De productiemedewerkers zullen door de leverancier van de productielijn 

uitvoerig worden geïnstrueerd en opgeleid. Medewerkers die nog geen Engels 

spreken krijgen een cursus Engels aangeboden. Daarnaast zullen er medewerkers 

een EHBO opleiding. Indien van toepassing zullen medewerkers vaktechnische 

cursussen volgen. 

 

Productiekracht 

Er is een moderne fabriekshal gebouwd die voldoet aan Europese normen. De 

te installeren moderne productiefaciliteit voldoet aan Europese CE normen en is 

geluidstil.  
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IMVO 

De investering valt in categorie B (medium). Er is een Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) actie plan worden opgesteld, gebaseerd op de 

OESO-richtlijnen en IFC performance standards. Doel hiervan is het beperken 

van MVO risico’s en het mitigeren van eventuele negatieve sociale of milieu 

impact. 

 

 

Korte omschrijving 

Gebini Beheer BV is reeds tientallen jaren een succesvolle groothandel in 

bouwmaterialen. Sinds enkele jaren is de ondernemer bezig met het opzetten van 

een fabriek in Vietnam om een door hem zelf ontwikkeld afdekvlies te gaan 

produceren. Dit afdekvlies wordt gemaakt van o.a. gerecycled textiel en wordt 

met name gebruikt in de bouw, door schilders en stukadoors ter voorkoming van 

beschadiging van delicate oppervlakken. 

Met een garantie van het DGGF en een lening van de Rabobank is Gebini Beheer 

BV in staat gesteld om een geavanceerde productiefabriek in Vietnam te bouwen 

en zijn handelscapaciteit aanzienlijk te vergroten. 


