
Over Recycle
Recycle is een fi etsenwinkel en werkplaats. Naast fi etsreparaties 
richt Recycle zich op het restaureren van klassieke (oude) fi etsen 
en het maken van bijzondere accessoires van fi etsmaterialen. 
Recycle verkoopt nieuwe fi etsen van speciale merken, waaronder 
Achielle en BRIK. De fi etsenwinkel en werkplaats zijn gevestigd in 
het prachtige historische pand De Hallen in Amsterdam Oud-West. 
Recycle knapt ook fi etsen op voor collega-fi etsenmakers uit de 
buurt en onderhoudt de Hallenpassage. 

Informatie over Roads 
Recycle is een initiatief van Roads. Roads begeleidt mensen met 
een psychiatrische, verslavings- of justitiële achtergrond naar 
dagbesteding en werk. Bij Roads gaat u écht aan de slag! Eventueel 
gecombineerd met behandeling, therapie of scholing. 

Bijzonderheid van Recycle 
Recycle werkt voor verschillende soorten klanten. U kunt kiezen 
voor een functie waarin klantcontact centraal staat of een functie 
achter de schermen. U kunt ook als algemeen ondersteunend 
medewerker of medewerker beheer van de Hallen aan de slag. U 
krijgt wekelijks scholing om uw vakkennis te vergroten en u kan 
zich specialiseren in verschillende werkgebieden. Tenslotte biedt 
Recycle een mooie werkomgeving in een sfeervol monumentaal 
pand, op een levendige plek in Amsterdam.
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Hoe ziet mijn begeleiding eruit? 
U gaat aan de slag door proef te draaien. Samen met de 
werkbegeleider wordt in deze periode gekeken naar uw 
mogelijkheden en wensen. U maakt met hem afspraken over 
wat u gaat doen. Daarna gaat u zelfstandig aan de slag. Naast 
vakbegeleiding, begeleiden we u bij het leren van algemene 
vaardigheden die bij werken horen,  zoals samenwerken, 
assertiviteit en natuurlijk vormgeven aan uw toekomst. Op basis 
van uw talenten, mogelijkheden en uitdagingen wordt een plan 
gemaakt dat we volgen en evalueren door middel van Talent 
Ontwikkel Gesprekken (TOG). 
 
Welk vak leer ik? 
Tweewielertechniek en/of facilitair medewerker. 

Waaruit bestaat het werk? 
Afgepast op uw mogelijkheden beginnen we met klussen die 
leren hoe een fiets technisch in elkaar zit. Basistechniek voornaaf 
en achternaaf is hier een voorbeeld van. Vaak starten we met 
opbouwwerk; het (de)monteren en leren beoordelen van 
fietsonderdelen of deze voor hergebruik geschikt zijn. Na verloop 
van tijd is het mogelijk om klanten te helpen met hun fiets. De fiets 
aannemen, het probleem begrijpen en oplossingen aandragen, het 
maken van een reparatiebon en het bedienen van de kassa. 

We maken onderscheid tussen reparatiewerk en restauratiewerk. 
Reparatiewerk is productie draaien en doen wat de klant zegt. 
Restauratie gaat over het nabouwen van een klassieke fiets op zo’n 
mooi mogelijke manier. 

Ten slotte zijn ook andere functies bij Recycle beschikbaar, zoals:  

>   Verkoopmedewerker: fietsen en accessoires verkopen 
>  Medewerker beheer: passage schoonhouden (monumentaal 

pand!) 
>  Kantine medewerker: koffie zetten, tafel dekken, 

boodschappen, lunch en sfeer maken

Wat wordt van mij verwacht? 
Goede inzet, collegialiteit en betrouwbaarheid. U hoeft geen 
werkervaring te hebben als fietsenmaker om bij Recycle te 
beginnen, maar als u met fietsen wil werken, wel enige affiniteit 
met techniek. 

Wat is mijn eindresultaat? 
De kick van mooie fietsen maken! De werkervaring die u opdoet 
bij Recycle vormt goede basis voor doorstroom naar een opleiding 
of betaald werk.
 
Aanmelden en meer informatie 
Uw behandelaar of begeleider kan u aanmelden voor Recycle. U 
kunt u zich ook online aanmelden via aanmelden@roads.nl. Voor 
algemene informatie en vragen over financiering kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van Roads: 020 - 590 86 20. Roads 
is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 
Heeft u specifieke vragen, dan kunt u terecht bij het team van 
Recycle:  020 - 489 70 29. Recycle is geopend van dinsdag t/m 
vrijdag 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en 
zondag gesloten. Op maandag is de werkplaats en het beheer in 
bedrijf, maar de winkel dicht. 
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