Stadslandbouw
Kosten
Baten
Game

Stadslandbouw is ‘hot’. Het bruist van de initiatieven en iedereen wil graag zo snel mogelijk aan de slag.
Om je eigen idee beter te maken of om als ambtenaar initiatieven beter te kunnen beoordelen speel je de
Stadslandbouw Kosten Baten Game!

In de game, die ongeveer 45 minuten duurt, simuleer je via een rollenspel een gesprek tussen de initiatiefnemer van
een project en verschillende gemeenteambtenaren. Door het spel krijg je beter inzicht in de verschillende kosten van en
baten voor het stadslandbouwinitiatief en de gemeente.

Heb je een stadslandbouwinitiatief?
Initiatiefnemers kunnen tijdens het spel de rol van gemeenteambtenaar op zich nemen. Door deze rol te spelen krijg
je inzicht in de positie en de belangen van de gemeente. Zo kan je het gesprek met de gemeente over jouw idee goed
voorbereiden: je kan het beter verdedigen en beter aangeven welke rol je van de gemeente verwacht.

Ben je gemeenteambtenaar?
Door het spel te spelen binnen de gemeente krijg je als ambtenaar beter inzicht in de positie en belangen van collega’s
en initiatiefnemers. Dit wordt extra versterkt als je er voor kiest om tijdens het spel de rol van een andere ambtenaar te
spelen.

Leen de game
Stuur dan een mail naar Marcel Vijn (marcel.vijn@wur.nl) of Jan Eelco Jansma (janeelco.jansma@wur.nl).

Dit spel is ontwikkeld door
Marcel Vijn (Wageningen UR), Jan Eelco Jansma (Wageningen UR) en Richelle van Rijk (TNO).
Deze game is het resultaat van onderzoek (BO-23.05-002-003) in het kader van de PPS ‘Multifunctionele
Landbouw’ (TKI-AF-12027) en is financieel ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken.
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Barbara Rijpkema
(gemeente Utrecht):
Spelenderwijs komt
de discussie los over
de kosten en baten
van stadslandbouw.
Wie betaalt er en
wie heeft er vooral
profijt van? Hoe
verdeel je het
zaaigoed en de
oogst eerlijk?

			

Spelbeschrijving

In 45 minuten simuleer je via een rollenspel met maximaal 7 personen de besluitvorming rond een
stadslandbouwinitiatief. Dit doe je door aan de hand van 7 rollen te discussiëren over de kosten en baten
van het initiatief voor de gemeente.

Rollen in de game
•
•
•

1 initiatiefnemer van een stadslandbouwproject
1 ambtenaar stadslandbouw, tevens spelleider
5 gemeenteambtenaren

De game kan eventueel met minder spelers worden gespeeld.

Tijdens de game...
....probeert de initiatiefnemer inzicht te krijgen in de baten die het initiatief kan realiseren en hoe deze aansluiten
bij de wensen van de gemeente. Met deze inzichten kan hij of zij de gemeenteambtenaren overtuigen het initiatief te
ondersteunen.
....tracht de ambtenaar stadslandbouw, die tevens spelleider is, het initiatief van de grond te krijgen door de andere
ambtenaren te overtuigen financieel bij te dragen aan de totstandkoming van het project.
....achterhalen de 5 deelnemers die de rol van gemeenteambtenaar op zich nemen hoe het initiatief bij kan dragen aan
hun eigen beleidsterrein: leefbaarheid en gezondheid, zorg en participatie, beheer openbare ruimte, vastgoed en grondzaken of economie en werkgelegenheid.

Spelregels en spelverloop:
vind je in de rolbeschrijving van de spelleider, de ambtenaar stadslandbouw

Materialen
•
•
•
•
•
•
•
•

1 beschrijving game
rolbeschrijving initiatiefnemer (1 maal) en gemeenteambtenaren (5 maal)
1 rolbeschrijving, spelregels en spelverloop ambtenaar stadslandbouw (tevens spelleider)
10 kostenkaarten in 5 verschillende kleuren
1 overzicht kostenkaarten
15 batenkaarten in 5 verschillende kleuren (waarvan 1 in iedere kleur blanco)
36 fiches (munten) in 6 verschillende kleuren
7 naambordjes

