
            Ontwerpprincipes Donut Deals 

en beschermd gebruik van de term 

Doel 
 
Een Donut Deal is bedoeld als praktische vertaalslag van de Donut Economie, gericht op het HOE: hoe 
komen ‘we’ in de donut, om meer integrale impact te creëren. Tegelijkertijd is een Donut Deal bedoeld 
om democratische vernieuwing te realiseren, door het speelveld en de spelregels te veranderen. Zie 
https://youtu.be/3F-sxkKcsGc en https://youtu.be/FydDPiyk8yk. 
 
Ontwerpprincipes 
 
Er gelden 3 integraal samenhangende Ontwerpprincipes: 

• Werk aan tenminste 1 issue van de buitenkant van de Donut 
• Combineer dat met tenminste 3 issues van de binnenkant van de donut 
• Doe dit met tenminste 2 partijen en leg de afspraken vast in een overeenkomst waarin 

gekanteld SAMENwerken centraal staat: gelijkwaardig, wederkerig, eerlijk en transparant. 

Context/voorgeschiedenis 
 
Het concept Donut Deals is in juni 2019 ontwikkeld door Anne Stijkel van Stichting Cocratos tijdens het 
werken aan een integraal duurzaam project in Gaasperdam, waarin naast duurzaamheid ook 
meervoudige waardecreatie en democratische vernieuwing centraal stonden. Het concept is sindsdien 
meermaals geoperationaliseerd in Coöperatie de Groene Hub. De 1e 8 Donut Deals zijn mede 
ondertekend door Kate Raworth, de ontwerper van de Donut Economie; de 1e internationale Donut Deal 
is in voorbereiding (18 okt 2022). Zie https://groenehub.org/wp-content/uploads/2022/07/folder-
grenoble-1.pdf. 
 
Donut Deal Expertise Centrum 
 
In Coöperatie de Groene Hub is het Donut Deal Expertise Centrum gevestigd. Dit Expertise Centrum is 
een samenwerkingsverband van Cocratos, Coop. Energie Samen en Coop. de Groene Hub en bouwt 
voort op de kennis en ervaring die is opgebouwd met de 1e 8 Donut Deals. Die kennis delen we graag; 
we helpen/adviseren desgevraagd organisaties bij het vormen, ontwikkelen, versterken en evalueren 
van nieuwe Donut Deals. 
 
Creative Commons 
 
Gezien de kracht en impact van Donut Deals geldt voor het gebruik van de term Donut Deal de Creative 
Commons 4.0 code: gebruik van de term is toegestaan mits bronvermelding, erkenning/toepassing van 
bovengenoemde Ontwerpprincipes en geen commercieel oogmerk. Als je deze Code of Conduct wil 
toepassen, meld dit dan bij het Expertise Centrum, zodat we je kunnen uitnodigen voor het jaarlijkse 
ondertekeningmoment in het bijzijn van de jury.  
 
Meer weten 
Voor inspiratie: www.groenehub.org  
Voor vragen: ddec@groenehub.org 
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