
PAGINA 1: BESCHRIJVING  
 

Donut-Deal: Bike Kitchen 
 

 
 
PARTNERS: Groene hub, Bartendaz, Universiteit van Amsterdam en Gemeente Amsterdam  komen 

met elkaar overeen dat zij de samenwerking aangaan in de vorm van een Donut-Deal.  
 

• De Bike Kitchen is als sociaal initiatief begonnen maar biedt nu kansen om 
buurtbewoners die actief zijn als buurtfietsenmakers verder te professionaliseren en 
meer impact te maken in de wijk. Het project is erop gericht om mensen met een 
kleine beurs die kapotte fietsen laten staan omdat ze reparatie of en nieuwe niet 
kunnen betalen, toch de mogelijkheid te bieden om 1. Hun fiets duurzaam te laten 
herstellen door een buurtbewoner (Daarmee wordt circulariteit gestimuleerd). 2. 
Buurtbewoners kennis te laten maken met het vak van fietsenmaker en hen mogelijk 
ook hierin op te leiden vanuit een leerwerktraject en 3. Met elkaar te investeren in 
hergebruik, mobiliteit en contact tussen buurtbewoners omdat ze samen werken aan 
de fiets. 

• Bijdrage partners:  
o Bartendaz: Uitvoerend coördinator van de volledige bike kitchen, 

vertegenwoordiger van Bike life filosofie & aanspreekpunt voor fietsdokters  
o Groene hub: faciliteert de bike kitchen in fysieke ruimte, ondersteunt in 

doorontwikkeling na het fietsdokter project & neemt het penvoerder schap 
op zich. 

o UvA: Onderzoekt de Bike life filosofie om vandaar uit de sociale impact van 
het project te meten en in hoeverre dit het gebruik van fietsen weet te 
stimuleren.  

o Gemeente Amsterdam: legt de contacten met deelnemende scholen in het 
fietsdokter project, financiert de opstart van de bike kitchen & denkt mee in 
doorontwikkeling van het project. 

 
 

 
Donut-criteria 

• De Donut-Deal betreft een sociale en duurzame Deal tussen tenminste 2 partijen. Het 
betreft hier Bartendaz, Groene hub, UvA & de Gemeente Amsterdam als partijen.  

• De Donut Deal betreft tenminste 1 issue van de buitenkant van de Donut: het draagt bij 
aan Luchtvervuiling & klimaatverandering 

• De Donut Deal betreft tenminste 3 issues van de binnenkant van de Donut: Onderwijs, 
inkomen & werk, netwerken & gezondheid 

  



PAGINA 2: ONDERTEKENING 
Ondertekening Donut Deal Bike Kitchen 

 
 
 

 

 

 

 

Brian Juan Pedro  Nathalie Guicherit   Raphaël Beaumont         Marco te Brömmelstoet 

 

 

 
 

 

 

Glenn Pengel, de eerste fietsdokter 

 

   
          

Donut Jury, Kate Raworth 
 

 
 

Plaats:   Datum:      
 

            


