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Dutch Good Growth Fund 

 

Onderdeel DGGF 

‘Investeren Nederlandse ondernemers’ uitgevoerd door Invest International Public 

Programmes B.V. 

 

Titel 

Peru – Koffie import / DGGFST2204 

 

Bedrijf 

Cultivar Coffees B.V. 

 

Land 

Peru 

 

Sector 

Food Crop production (31161) 

 

Bedrag 

EUR 240.000 

 

Periode  

09 augustus 2022 – 31 december 2026 

 

Betrokken partijen 

https://www.cultivarcoffees.com 

 

Korte omschrijving  

Met een Start-up financiering van DGGF wordt Cultivar Coffees B.V. (Cultivar Coffees) in staat 

gesteld om via haar lokale dochteronderneming koffie van hoge kwaliteit in te kopen bij kleine 

producenten in Peru. Cultivar Coffees verkoopt deze aan branders in Nederland en elders in de 

wereld. Het bedrijf streeft ernaar om samen met boeren en andere ketenpartners de 

koffiekwaliteit te verbeteren, om zo waarde te creëren voor boeren en toegang te krijgen tot 

alternatieve markten waar betere (en stabielere) prijzen voor de koffiebonen aan boeren worden 

betaald. De financiering betreft vooral werkkapitaal voor de aankoop van de koffiebonen.  

 

De verwachte impact is de lokale werkgelegenheid van ongeveer 22 fte's bij de lokale 

dochteronderneming. Daarnaast meer dan 300 indirecte banen op de koffieboerderijen en een 

verhoogd inkomen voor de boeren.  

Het project zal bijdragen aan de Sustainable Development Goals 

(SDG’S): 1 (No poverty) – 5 (Gender equality) - 8 (Decent Work & 
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Economic growth) – 12 (Responsible Consumption & Production) – 13 (Klimaat actie) 

 

 

Ontwikkelingsimpact en Economische impact 

 

Werkgelegenheid 

SDG8 - Waardig werk en economische groei: Het aantal directe banen zal toenemen van 

minder dan 7FTE nu tot 13 aan het einde van het project en van 150 tot 380 indirecte banen 

op de koffieboerderijen. De arbeids- en arbeidsvoorwaarden bij Cultivar Coffees zijn 

acceptabel en in lijn met onze criteria. Cultivar Coffees biedt al haar medewerkers leefbaar 

loon en zal dat blijven doen.  

SDG5 - Gendergelijkheid: Cultivar Coffees heeft specifieke aandacht voor genderongelijkheid 

en GBV. Momenteel zijn 5 op de 7 werknemers vrouw, inclusief management. Cultivar coffees 

werkt ook met vrouwelijke boeren. Momenteel is 5% van de opgeleide boeren vrouw, Cultivar 

Coffees wil het aantal opgeleide vrouwelijke boeren vergroten.  

 

SDG1 - Geen armoede: koffieboeren ontvangen eerlijke prijzen voor hun koffie en worden 

opgeleid om de kwaliteit en productie te verbeteren. Cultivar Coffees betaalt bijna het dubbele 

in vergelijking met de fair-trade prijs die boeren ontvangen voor hun koffie en het zal werken 

aan een leefbaar inkomen voor de boeren. Dit is onderdeel van het Futureproof Coffee 

Collective. Het aantal boeren stijgt van 140 naar 374. Er wordt voor gezorgd dat de dagloners 

van deze boeren ook een goed inkomen krijgen.  

 

SDG12 – Verantwoorde consumptie en productie: koffieboerencoöperaties biologisch, fair 

trade of UTZ gecertificeerd. Company helpt hen bij het verduurzamen van hun 

landbouwsysteem.  

 

SDG13 - Klimaatactie: bepaalt en pakt de komende jaren hun ecologische voetafdruk aan 

door toepassing van de True Price/MVO Nederland tool MVO Futureproof Coffee Collective.  

 

Verwachte impact op de Nederlandse economie: De verwachting is niet dat de lening veel 

extra werkgelegenheid in Nederland zal opleveren. De verkoop aan Cultivar Coffees BV in 

Nederland zal door dit project echter aanzienlijk toenemen, wat ook extra werk oplevert in de 

Rotterdamse haven, de transport- en opslagsector. 

 

IMVO 

De investering wordt geschaald in categorie B in termen van MVO-risico. 

Er wordt een ‘Environmental and Social Action Plan’ (ESAP) opgesteld, gebaseerd op de 

OESO-richtlijnen en IFC performance standards. Doel daarvan is het beperken van eventuele 

risico’s op niet volledige naleving van de arbeidsomstandigheden.  
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