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This project plan is the starting point for students to  
1) to express a preference for a project and  
2) to use as information at the start of a project. It is also an annex to the contract. 
 
The project plan may be written in English or Dutch, please choose the corresponding section headers. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

1 Inleiding 

Het doel van het spel is om consumenten en boeren  in de regio Utrecht met elkaar in verbinding te 
brengen. Boeren kunnen bijvoorbeeld producten aanbieden, en consumenten kunnen die kopen. Of 
boeren kunnen gaan produceren bij voldoende aanmeldingen om een product te gaan maken. Het is 
een pervasive game, die gespeeld wordt op een digitaal device, maar die leidt tot acties en 
transacties in de echte wereld. De te maken game is web-gebaseerd, gemaakt met Python, en werkt 
met een wrapper ook als een iOS en Android applicatie. 

De opdrachtgever is Amped, https://www.amped.nl/,  Amped is een business development bedrijf 
dat ondernemingen bouwt over de lijn van duurzame keteninnovatie en -interventie, gericht op de 
consumenten- en zakelijke markten in de branches Agri, Food, Retail, Legal, Health en Mobility. We 
zijn gevestigd op Fort bij ’t Hemeltje, een inspirerende werk- en ontmoetingsplek die volledig 
rechtdoet aan circulaire principes en kennisintensieve bedrijven. Het is tussen 1877 en 1881 
gebouwd en maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wij werken dagelijks in een 
groene oase in stedelijk gebied, iets om trots op te zijn. 

Wij geloven in talentvolle jonge mensen omdat zij een zinvolle bijdrage leveren. Daarom bieden wij 
het hele jaar door stageplekken voor studenten. Zij krijgen bij ons een podium en de mogelijkheid 
om actief mee te werken (en te denken!) aan vraagstukken over de toekomst, onderzoeken en de 
zoektocht naar nieuwe duurzame business modellen.  

2 Doel van het project 

Doel van het spel Play Local2Local is het faciliteren van het ontwerpen, versterken en 
onderhouden van korte voedselketens in de provincie Utrecht. 

Het CSA Model vormt de basis voor het spelontwerp. Gemeenschapslandbouw of community-
supported agriculture (CSA), in Nederland ook pergola-landbouw genoemd, is een vorm van 
samenwerking tussen burgers en lokale landbouwers. Burgers betalen jaarlijks een bijdrage om de 
productiekosten van het landbouwbedrijf te kunnen dekken. In ruil krijgen ze een deel van de 
opbrengst. Het PL2L verbijzondert dit model overigens in de wijze waarop bijdrage en opbrengst 
zich tot elkaar verhouden. 

De basiskenmerken van gemeenschapslandbouw zijn te herleiden tot drie principes: 

• Economisch: burgers betalen vooraf een jaarbijdrage aan de landbouwer. De bijdragen 
dekken de productiekosten, maar zorgen tevens voor een degelijk loon voor de landbouwer 
en loonzekerheid onafhankelijk van zijn productie of van de marktprijzen. De burgers 
betalen dus in verhouding tot de productie kosten en niet tot wat ze krijgen. Ze weten 
vooraf niet welke oogsten veel zullen opbrengen of zullen mislukken. Bij slechte oogst 
krijgen ze weinig terug, bij goede oogst krijgen ze meer. Dit is een vorm van solidariteit: een 
lokale gemeenschap en een landbouwer sluiten een verbintenissen af en nemen 
wederzijdse verantwoordelijkheid op. 

• Ecologisch: gemeenschapslandbouw heeft oog voor milieuvriendelijkheid. Zowel de manier 
van telen als de distributie gebeuren ecologisch verantwoord. De landbouw is steeds 
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kleinschalig en gericht op de lokale gemeenschap of op nabijgelegen steden. Verschillende 
CSA-bedrijven werken biodynamisch, doch dit is niet essentieel. 

• Sociaal: landbouwer en klanten ontwikkelen een persoonlijke band. De klanten garanderen 
de landbouwer ook een degelijk inkomen onder aanvaardbare arbeidsvoorwaarden. 
Omgekeerd biedt de landbouwer openheid over zijn bedrijfsvoering, productie en 
boekhouding. 

 

2.1 Wat is de functionaliteit van het software systeem of de game? 

A. Point of Entry Ontwerp 

Voor het welslagen van het spel is het van belang dat er een Point of Entry ontwerp komt. Hoe 
kunnen L2L producten en events kopers en bezoekers uitnodigen om onderdeel te worden van de 
L2L spelomgeving? Sticker? Vast etiketonderdeel voor L2L producten? Flyer?  

Er moet een landingsplek komen waar mensen meteen naar toe geleid kunnen worden waar ze met 
zo min mogelijk moeite zich als speler kunnen aanmelden bij PL2L. 

B. Game kernfunctionaliteit 

De kern van het spel is gebaseerd rondom CAMPAGNES. 

Er zijn vier soorten CAMPAGNES: 

1. Kort-over.  

Initiatie ligt bij de producent.  

Dit zijn kort lopende campagnes waarbij er producten over zijn of waar restproduct over is waar 
een nieuw product van kan worden gemaakt (Peren zijn over; bij voldoende animo omgezet in 
SUPERSAP) en wat in korte tijd op/verkocht moet worden. 

Kortste versie is: koop vandaag aardbeien en haal ze op. Lange versie is een periode van vier a vijf 
weken (bewerking peren tot SUPERSAP, bottelen en distribueren). 

2. Lang-nieuw.  

Initiatie ligt bij de producent 

Een boer start een campagne voor een nieuw product waar commitment op moet komen. Spelers 
tekenen in op dit product en betalen meteen (en CLAIMEN hun aandeel), waarna -bij voldoende 
animo- de producent het product gaat verbouwen of gaat verbouwen en bewerken.  

Mits de producent dit toestaat kunnen RETAILERS hier ook instappen om een deel opbrengst te 
CLAIMEN. 

Deze CAMPAGNE kan ook nog verbijzonderd worden met OOGSTDELEN. OOGSTDELEN zijn 
bedoeld om alle aspecten van het onderbrengen van de opbrengst in de campagne onder te 
brengen. Als voorbeeld kan gedacht worden aan de complexiteit van vlees in de L2L keten. De 
producent is pas geholpen als alle onderdelen van de koe in de afnameketen worden 



ondergebracht, niet alleen de biefstukjes. Door de campagne onder te verdelen in delen die met 
elkaar samenhangen zou uiteindelijke doel moeten zijn om zoveel mogelijk delen van de koe in de 
CAMPAGNE te slijten voor verschillende doelen of verschillende afnemers (hondenbezitters <> 
hondenvoer bijv.). 

3. Eco. 

Dit is een campagne waarbij de boer ecologische maatregelen wil treffen op zijn bedrijf en deze 
(deels) wil crowdfunden. Bij uitvoering van een dergelijke maatregel krijgt een boer een bijzondere 
extra badge op zijn Profile-page. 

4. Events 

Initiatie ligt bij de producent of bij L2L of andere organisaties. 

Dit zijn aangekondigde gebeurtenissen voor Pluk-events, Open Boerderijdagen, een L2L Food 
Festival e.d. Hier kunnen spelers op intekenen om zich aan te melden (Geen betaling). De Events 
zijn altijd op een specifieke locatie. Spelers kunnen op locatie inchecken om hun reputatiepunten te 
verzilveren die horen bij het deelnemen aan een event. 

Bij dit type campagne kunnen ook TASKS worden uitgezet. Dit zijn hulpverzoeken voor 
vrijwilligers. Een TASK kan zijn: helpen bij het plukken de komende vier weken (3 uur per dag); of 
bezoekers helpen bij het parkeren tijdens het event (4 mensen nodig). Zo’n TASK kan door een 
speler GECLAIMED worden waarna organisator en speler bilateraal afspraken verder verfijnen. 

5. Petitie 

Initiatie ligt bij de speler(s). Zijn kunnen middels een petitie een oproep plaatsen en daar steun 
voor verwerven. Een petitie gaat pas live als deze is ‘GECLAIMED’ door 7 spelers in het spel met een 
Gouden status. Een petitie kan een oproep doen om een bepaald product te gaan verbouwen 
(specifiek gewas) of een bewerkt product (op basis van een verbouwde grondstof). Deze petities 
worden in een apart overzicht zichtbaar voor de aangesloten producenten. 

Het spel kent drie soorten primaire spelers;  

• Een boer is speler in de game 
• Een burger is speler in de game 
• Een retailer kan premium speler in de game zijn. 

Een burger kan zelf een profiel aanmaken in de game aan de voorkant; boeren en retailers en 
bewerkers (die van peren sap maken bijv.) worden aan de achterkant van de game ingevoerd i.v.m. 
met verificatie, garanties en kwaliteitszorg. 

C. Editors 

De game kent een aantal editors die de gebruiker helpt bij bepaalde functies. 

Er is een campagne editor. Deze is bedoeld om de campagnes te kunnen starten en klaar te zetten. 
In de campagne moet de speler een aantal kenmerken en het soort campagne kunnen instellen. 
Zowel burgers als producten als retailers mogen een campagne starten.  

Denk in elk geval aan (niet uitputtend!):  



Soort campagne - startmoment - eindmoment - prijs - product - afhaalmoment - afhaalplek - retailer 
als intekenaar toestaan of niet - drempelwaarde (bij welke conditie start de campagne; 
bedrag/aantal deelnemers/anders) -  

D. Reward mechanisme 

Naast het ondersteunen van monetaire transacties (in en buiten de game) is er een in-game 
currency; reputatie/eco-punten (verzin een goede naam). Actieve spelers worden beloond met 
punten voor instappen in campagnes, bezoeken van events, helpen bij de pluk, aanbrengen van 
nieuwe spelers, inchecken op locatie etc. Deze punten verdelen de community in brons-zilver-goud 
membership wat weer bepaalde privileges unlockt. (eerder geïnformeerd worden over acties of 
campagnes; eerder mogen intekenen; petitie campagnes mogen beoordelen; VIP arrangement op 
Events etc. … ) 

E. Feedback mechanisme 

In de game komt een eenvoudige manier om persoonlijke feedback te geven aan spelers bewerkers 
en producten als een initiatief of product erg wordt gewaardeerd. Je kan dus de boer die dat 
heerlijke sap heeft gemaakt persoonlijk bedanken voor dat sap, waardoor de boer die dat gemaakt 
heeft heel veel leuke feedback berichten krijgt van spelers. En elk feedback bericht van 
consumenten levert de boer reputatiepunten op.  

Daarnaast kan de boer reputatiepunten opbouwen door ECO (3) campagnes uit te voeren 

Onderdeel van de Feedback mechanismen zijn DISPLAYS. 

Er is een display voor spelers met een overzicht van alle lopende en nieuwe campagnes 

Er is een display voor spelers waar ze op een tijdlijn al hun aangegane campagnes als producten in 
de tijd kunnen zien (wanneer krijg je straks wat binnen) 

Er is een display waar alle producten, bewerkers en retailers een PROFILE kunnen tonen 

Er is een display voor producten waar ze hun eigen lopende campagnes kunnen monitoren; waar ze 
hun eigen EVENTS kunnen monitoren en welke TASKS als zijn GECLAIMED en welke nog niet. 

Ook kunnen ze hier de lopende PETITIES zien en of daar een product bij zit dat zij op hun beurt als 
boer willen CLAIMEN. Het CLAIMEN van een PETITIE betekent een informele verplichting om de 
PETITIE om te zetten In een CAMPAGNE. Als dit in een nader te bepalen tijdsbestek niet gebeurt 
vervalt de claim en gaat de PETITIE weer open. 

2.2 Deliverables 

De deliverables zijn: 

- Een werkende website gebaseerde game met bovengenoemde functionaliteit, gemaakt met 
Python, die werkt in browsers, gemaakt met Python en als app op iOS en Android.  

- Een functioneel ontwerpdocument. 
- Een implementatiedocument.  

2.3 Toepassingsgebied 



De huidige voedselketen kenmerkt zich door het ontbreken van een directe relatie tussen de 
consument en de producent. Het grote aantal schakels in deze relatie en de grote geografische 
afstand beïnvloed onze voedselcultuur negatief en beperkt producenten in hun economische 
kansen. 

Local2Local (L2L) onderscheidt zich van het huidige aanbod met een afgestemd, betaalbaar 
assortiment van verse en lokaal geproduceerde producten die aansluiten bij de levensstijl van de 
consument. Producten die het hele jaar beschikbaar zijn, voorzien van een sociaal gedragen 
marketingstrategie. 

2.4 Related work 

https://www.local2local.nl/ 

http://www.voedselindebuurt.nl/ 

https://www.lekkerutregs.nl/  

2.5 Randvoorwaarden 

De game Play Local2Local moet aansluiten bij de bestaande back-office van Local2Local, 
onderhouden door Amped.  

2.6 Waarom is het project interessant? 

Als tegenbeweging ziet men steeds meer initiatieven die de rol van duurzaam voedsel (lokaal, 
biologisch, fair share) benadrukken en willen vergroten en daarmee de relatie tussen 
voedselproducent en consument, ofwel boer en burger, trachten te versterken.  

Kortom, er zijn vele duurzame voedselinitiatieven ontstaan: lokaal, regionaal, en zelfs ook enkele 
met nationaal bereik, van VOKO’s, supermarktconcepten, boerenmarkten en -evenementen tot 
kratconcepten.  

Deze initiatieven en concepten werken op zich goed, er is genoeg interesse, maar de groei blijft 
beperkt tot een segment van de bevolking: een in absolute termen klein deel van de 
lokale/regionale/nationale markten. 

2.7 Waarom is het project interessant voor de student? 

De tijd is dus rijp om ons huidige voedselsysteem – dat geënt is op niet-duurzame, ondoorzichtige 
en soms zelfs schadelijke ketens - fundamenteel op te schudden. Het huidige systeem is na de 2e 
wereldoorlog ontworpen op basis van de visie en leiderschap van Sicco Mansholt. Zijn uitspraak 
“nooit meer honger” kenmerkt deze visie. Het systeem was ooit bedacht om ons te dienen, maar is 
onverantwoord doorgeschoten en verworden tot een niet-duurzaam model dat ons gevangen 
houdt. Door structureel gebruik te gaan maken van korte voedselketens, kunnen en moeten we aan 
die ‘gijzeling’ ontsnappen een duurzame toekomst echt een kans te geven. 

https://www.local2local.nl/
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Burgers en bedrijven staan daar klaar voor, maar hebben daar hulp bij nodig, wat uitgevoerd wordt 
door middel van de game Play Local2Local, dat ontwikkeld wordt in dit project. Het sluit aan bij de 
manier waarop Amped werkt: innovatief, en met enthousiaste studenten.  

3 Gebruik 
3.1 Gebruikers- of spelersperspectief 

De spelers zijn zowel burgers (consumenten) als boeren (producenten). Burgers betalen jaarlijks 
een bijdrage om de productiekosten van het landbouwbedrijf te kunnen dekken. In ruil krijgen ze 
een deel van de opbrengst. 

3.2 Systeem invoer 

De invoer wordt gevormd door de interactie van de spelers, en reeds beschikbare gegevens van 
producenten en retailers.  Zie sectie 2.1. 

3.3 Systeem uitvoer 

De systeem uitvoer wordt gevormd door de koppeling en afstemming op grond van de invoer ene 
beschikbare gegevens.  Zie sectie 2.1.  

3.4  Gedrag van de gebruiker 

De interactie met de game is click en tekst gebaseerd. Foto’s uploaden en GPS-locaties kunnen later 
in het project worden ingevoerd, afhankelijk van de voortgang. Voor de functionele specificatie van 
de interactie, zie sectie 2.1.   

3.5 Visualisatie en artwork 

Voor de verschillende spelers en acties zijn 2D artworks nodig voor avatars, dashboards, etc. Er is 
behoeft aan twee game artists van het Grafisch Lyceum, die in verschillende stijlen het artwork 
maken (bijvoorbeeld cartoon-stijl, pixel art).  

4 Vereisten 

De te maken game is web-gebaseerd, gemaakt met Python, en werkt met een wrapper ook als een 
iOS en Android applicatie.  

4.1 Domeinkennis en informatie geleverd door de opdrachtgever 

De game moet communiceren met de back-office van Amped voor de bestaande Local2Local 
webwinkel. Bij Amped is er een contactpersoon voor de technische afstemming.  



4.2 Materiaal geleverd door de opdrachtgever 

Voor de ontwikkeling van de game zijn geen exotische software of ontwikkelomgeving nodig. 

4.3 Data en voorbeelden geleverd door de opdrachtgever 

Technische gegevens voor de aansluiting op de Loccal2Local backoffice wordt beschikbaar gesteld 
door Amped.   

4.4 Testomgeving 

De testomgeving is de infrastructuur van Amped voor het hosten van Local2Local en Play 
Local2Local.  

5 Administratief 
 

5.1 Contactpersoon 

Algemeen, functionaliteit: Mark Frederiks, Amped, mark@amped.nl, 06-11375921, 
https://www.amped.nl/over-ons/management/mark-frederiks/ 

Technisch: Matthijs van der Klip, Amped, matthijs@amped.nl, 06-43100747, 
https://www.amped.nl/over-ons/management/matthijs-van-der-klip/ 

5.2 Projectduur 

September 2019 t/m februari 2020.  
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