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De nog jonge gamemarkt maakt in ons land als jonge, 
creatieve industrie een snelle groeiontwikkeling 
door. Bedrijven die binnen deze markt opereren 
moeten snel reageren op veranderingen in een 
dynamische omgeving. In dit onderzoek richten 
de auteurs zich op het gevoerde personeels- en 
bedrijfsbeleid van gameondernemingen en op de 
externe omgeving die het economisch potentieel van 
deze industrie beïnvloedt. Op basis van een rondgang 
langs 33 gamebedrijven constateren ze het risico 
van een ‘varkenscyclus’, een uit de landbouwsector 
afkomstig economisch mechanisme waarbij vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt onvoldoende op elkaar 
dreigen aan te sluiten.
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‘Economic succes is about attracting creative people’

Richard Florida
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1 De gamemarkt: een eerste kennismaking

1.1 Inleiding 

De creatieve sector1 is door de overheid benoemd als een van de negen 
topsectoren waar extra aandacht aan moet worden gegeven als het gaat om 
onderzoek en ontwikkeling. Voor iedere topsector is een zogenaamd innova-
tiecontract opgesteld (zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/onderne-
mersklimaat-en-innovatie/nieuws/2012/04/02/innovatiecontracten-onderte-
kend-2-8-miljard-naar-topsectoren.html). Hierbij wordt onder andere een 
intensievere samenwerking gezocht met andere sectoren en wordt ingezet op 
verdere groeiontwikkeling. Ook de Europese Commissie heeft het belang van 
de creatieve industrie onderkend (Europese Commissie, 2010) als het gaat om 
werkgelegenheid en economische groei. Door de economische crisis heeft ook 
de creatieve industrie echter pas op de plaats moeten maken, hoewel tussen 
verschillende branches van de creatieve industrie aanzienlijke verschillen 
bestaan in groeiontwikkeling (Teunen & Mijnen, 2012). Zo is de algehele 
verwachting	dat	de	werkgelegenheid	in	de	grafische	industrie	–	die	zich	met	
name richt op gedrukte media - in de toekomst verder zal dalen. Terwijl er 
juist een groeiverwachting is bij multimedia, internet- en gamingbedrijven. 
Uit bestedingscijfers blijkt in dit verband dat in de afgelopen tien jaar de 
verkoop van games voor pc en consoles verdrievoudigde (Teunen & Mijnen, 
2012). Het is de gamemarkt die in dit onderzoek centraal staat.

GOC richt zich, onder andere via het op peil houden van de beroepsoplei-
dingen,	vanoudsher	op	de	grafische	industrie.	Er	werken	echter	steeds	meer	
mensen in relatief nieuwe segmenten van de creatieve sector. Als we kijken 
naar de omzetverhoudingen tussen de verschillende segmenten zien we 
bijvoorbeeld dat de helft van de totale omzet in de sector (47,5%) wordt 
gerealiseerd door internet en televisie in 2010. Een ander opvallend gegeven 
is de sterke toename van de game-industrie. Waar de hele creatieve sector 
een gemiddelde groei doormaakt van 2% in de periode 2006-2010, bedraagt 

1	 Hieronder	valt	de	uitgeverijbranche,	reclamebranche,	grafimedia,	audiovisuele	branche,	theater	en	
podia en multimedia & gaming.
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dit 11% voor de game-industrie (Teunen & Mijnen, 2012). De creatieve sector is 
dus in verandering als het gaat om de aard ervan. Het doel van dit onderzoek 
is daarom inventariseren hoe de game-industrie er momenteel uitziet, wat de 
centrale ontwikkelingen zijn en wat dit vervolgens betekent voor het gevoerde 
personeels- en bedrijfsbeleid. In de volgende paragraaf belichten we aller-
eerst in het kort een aantal centrale ontwikkelingen binnen de Nederlandse 
gamemarkt. 

1.2 De gamemarkt: verschuivingen in een jonge markt

Ondanks dat de gamemarkt nog een relatief jonge sector is, dateert de 
allereerste	videogame	(‘Nimrod’)	al	uit	de	jaren	’50.	Sindsdien	is	het	snel	
gegaan.	Tien	jaar	later	kwamen	spelletjes	uit	die	mensen	met	z’n	tweeën	
konden	spelen,	gevolgd	door	de	Nintendo	consoles	(jaren	’80)	en	het	online	
gaming	in	de	jaren	’90.	Recent	is	door	de	opkomst	van	de	sociale	media	zoals	
Facebook	en	Hyves	bovendien	het	fenomeen	‘social	gaming’	een	hot	item	
geworden (denk bijvoorbeeld aan het spel Farmville binnen Facebook. Een 
ander bekend voorbeeld van social gaming is het spel World of Warcraft). 
Daarnaast	nemen	de	mobiele	games	zoals	de	(gratis)	‘apps’	in	omvang	toe	(het	
spelletje Angry Birds is bijvoorbeeld het meest gedownloade spelletje op het 
mobieltje in 2010). Er zijn hierbij diverse indelingen naar typen games moge-
lijk, waarbij niet één indeling leidend is (zie bijvoorbeeld de indeling van 
Schermer et al., 2008). Het populaire spel World of Warcraft is bijvoorbeeld 
zowel een social als een entertainment game (Van Oosteren, 2010). Gezien de 
snelle ontwikkeling is het in ieder geval niet verwonderlijk dat ICT-opleidingen 
die de nadruk leggen op design en game development in opkomst zijn 
(Intelligence Group, 2011). Afgestudeerden kunnen uiteindelijk terecht komen 
in uiteenlopende beroepen, zoals:

 ● Gamedesigner (ontwikkelt de spelregels en vormgeving van de game).
 ● Programmeur (verzorgt de techniek achter de game).
 ● Game artist (verzorgt de vormgeving).
 ● 3D-modelleur (ontwerpt de 3D-modellen).
 ● Producer (bewaakt de voortgang van een ontwikkelproces). 

Op de gamemarkt zijn verschillende spelers in de waardeketen actief voordat 
een spel bij de consument belandt.2 Zo is er (zie ook Deloitte, 2011):

 ● De traditionele fabrikant van spellen (bijvoorbeeld Nintendo, Microsoft).
 ● De	developstudio	(bijvoorbeeld	Guerrilla,	Ronimo).
 ● De publisher (bijvoorbeeld EA, Micromedia).
 ● De distributeur (bijvoorbeeld Technicolor).

2 In de praktijk kunnen bedrijven meerdere fasen in de keten op zich nemen. Zo is het Amerikaanse 
EA zowel developer, publisher als distributeur van games.
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 ● De	retailer	(bijvoorbeeld	Bart	Smit,	Free	Record	Shop).

Met de opkomst van online gaming zijn er nieuwe online publishers (zoals het 
inmiddels door EA overgenomen Chillingo) en (distributie)platforms (zoals 
Facebook en Google Android) bijgekomen. De rol van een fysieke retailer 
verschuift hiermee naar de achtergrond. De belangrijkste platforms waarop 
games worden ontwikkeld zijn grofweg (zie bijvoorbeeld Van Oosteren, 2010):

 ● De console (denk aan Playstation of de X-box).
 ● De pc (denk aan een DVD).
 ● Online platform (internet).
 ● Mobile platform (denk aan mobiele telefoons).

Maar hoe vergaat het de gamebedrijven in Nederland eigenlijk? Het medium 
games groeit snel, maar er zijn weinig gedetailleerde gegevensbestanden over 
de sector beschikbaar (zie Cross Media Network, 2010). Ondanks dat het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sinds kort gebruik maakt van een 
nieuwe bedrijfsindeling voor gamebedrijven (via de SBI-codes 5821 en 5829) is 
er vooralsnog geen (trendmatige) informatie beschikbaar. En als er al bronnen 
zijn, spreken deze elkaar niet zelden tegen. In een recente rapportage van 
GOC (2012) lezen we in ieder geval dat: 

 ● Er in Nederland ongeveer 175 gamingbedrijven actief zijn in 2012.
 ● Er in de gamingindustrie ongeveer 2.500 tot 3.000 mensen werkzaam zijn.
 ● De meeste bedrijven zich bezig houden met de ontwikkeling van serious 

games (36,3%)3.
 ● Ongeveer een vijfde van de gamingbedrijven (21%) een groeiend perso-

neelsbestand heeft.
 ● Twee op de drie gamingbedrijven (64%) haar omzet ziet groeien in 2011.
 ● En drie op de vier bedrijven (76%) een positief bedrijfsresultaat noteert in 

2011.

Een studie van het Cross Media Network (2010) onder gamebedrijven in de 
zogenaamde	‘Noordvleugel	van	de	Randstad4’	laat	ons	verder	zien	dat:

 ● De helft van alle bedrijven niet ouder is dan vier jaar.
 ● De meeste bedrijven zich bezig houden met de activiteit game developing 

(30%).
 ● De meeste bedrijven een personeelsomvang hebben van twee tot vijf 

werknemers (31%).
Uit het bovenstaande kunnen we niet anders dan concluderen dat het goed 
gaat met de gamemarkt. Wel is het een relatief jonge sector, de meeste 

3	 Uit	een	marktverkenning	van	het	vakblad	‘Control’	blijkt	dat	de	meeste	bedrijven	zich	bezig	houden	
met boxed dan wel downloadable games (65%) als hoofdactiviteit (voor PC en console). In totaal 
houdt 22% van de bedrijven zich bezig met serious games.

4 Het gebied van Haarlem, via Amsterdam, Almere en Hilversum tot Utrecht en Amersfoort.



8

bedrijven	bestaan	‘slechts’	een	aantal	jaren	en	zijn	relatief	klein	in	omvang.	
Bedrijven groeien daarentegen wel en het lijkt er vooralsnog niet op dat de 
vraag naar games wereldwijd afneemt (GOC, 2012). PricewaterhouseCoopers 
(2010) voorspelt in haar marktverkenning ‘Global Entertainment and Media 
Outlook	2010-2014’	dat	de	wereldwijde	bestedingen	aan	games	toe	zullen	
nemen van 52,5 miljard dollar in 2009 naar 86,8 miljard dollar in 20145. In 
Nederland werd de omzet van de game-industrie eerder geschat op 1 miljard 
euro per jaar en is de algemene verwachting onder gamebedrijven dat de 
groei ook in Nederland doorzet (Koen & Willems, 2008). Toch signaleert GOC 
(2012) voor het eerst een stagnatie in de omzet voor de periode 2008 en 2011. 
En	wanneer	aan	Nederlandse	studio’s	wordt	gevraagd	naar	de	stand	van	zaken	
in	de	game-industrie	antwoordt	72%	‘neutraal’	(Dierckx,	2012:16).	Daarnaast	
valt op dat er een verschuiving gaande is van de zogenaamde fysieke distri-
butie (pc/consoles) naar mobiele distributie (games via smartphones en 
tablets). Zo was de markt voor nieuwe boxed games (games in traditionele 
doosjes) in de Verenigde Staten voor het eerst kleiner dan de markt voor 
niet-traditionele	producten,	zoals	mobile	games	en	‘free-to-play	games’	in	
2011 (zie: http://drimble.nl/entertainment/games/playstation/7055499/
nieuwe-boxed-games-niet-meer-grootst-in-vs.html). Ook uit een klein onder-
zoek	onder	enkele	tientallen	Nederlandse	studio’s	komt	een	beeld	naar	voren	
dat de zogenaamde free-to-play-markt wordt beschouwd als de markt met de 
grootste potentiële groeimogelijkheden (Dierckx, 2012), terwijl de boxed 
games relatief minder interessant worden. Tot slot maakt de branchevereni-
ging van de entertainmentindustrie (NVPI) in dit verband melding van ruim 8% 
omzetdaling voor pc en console games in 20116. De gamemarkt is groeiende, 
maar de heersende opvatting dat omzet- en personeelsontwikkeling lineair 
verlopen voor ieder type games behoeft enige nuancering. Er is variatie naar 
type spel.   

We hebben nu vastgesteld dat de game-industrie over het algemeen een jonge 
en groeiende markt is. Een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt is voor iedere sector onontbeerlijk. Een goede match zorgt 
immers voor een lagere werkloosheid en draagt bij aan verdere economische 
groei.	Uit	cijfers	van	GOC	(2012)	blijkt	dat	er	steeds	meer	gamespecifieke	
opleidingen zijn, vooral op mbo- maar ook op hbo-niveau:

 ● In totaal bieden zestien mbo-scholen opleidingen aan op het gebied van 
gaming in 2011 (naast algemene mediaopleidingen).

 ● In totaal volgen 334 leerlingen een opleiding tot gamedeveloper en 913 
leerlingen tot game artist in 2011.

5 Vooral de opkomst van online (massive multiplayer) gaming (waarbij met of tegen anderen wordt 
gespeeld) en mobile gaming, en een nieuwe generatie consoles (denk aan het besturen van games 
met behulp van fysieke beweging van het lichaam) liggen hieraan ten grondslag.

6 Zie http://www.nvpi.nl/sites/default/files/tabel-jaarcijfers-2011.pdf 
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 ● Op hbo-niveau is er vooralsnog één echte gamingopleiding in Nederland. 
Verder kunnen er opleidingen worden gevolgd binnen de richtingen 
Informatica, Communicatie, Mediadesign en Vormgeving.

 ● Opvallend	is	dat	het	aantal	ingeschreven	studenten	op	een	gamespecifieke	
mbo-opleiding is gestegen: 12 studenten volgden een mbo-opleiding tot 
gamedeveloper in 2009, 334 studenten in 2011.

 ● 348 studenten volgden een mbo-opleiding tot game artist in 2009, in 2011 
zijn dit er 913.

 ● Van alle mbo-studenten die uitstromen uit een mbo-opleiding stroomt 60% 
door naar een hbo-opleiding en 40% gaat op zoek naar een baan.

Opvallend is dat Koen en Willems (2008) in hun studie onder 126 gamebe-
drijven	vaststellen	dat	in	de	branche	vooral	hbo’ers	(techniek	en	creatief)	
werkzaam	zijn.	Dit	roept	de	vraag	op	in	welke	sectoren	de	mbo’ers,	die	in	
aantallen toenemen, werkzaam zijn. Mogelijk vindt deze groep werk in 
aanpalende branches, zoals reclame en uitgeverij. Op basis van de tot op dit 
punt verzamelde informatie is nog weinig te zeggen over de wijze waarop 
veranderingen in de markt- en/of institutionele omgeving van invloed zijn op 
het strategisch beleid en groeiambities van ondernemers in de gamingsector. 
Hier is nog onvoldoende onderzoek naar gedaan. Ook vragen we ons af of met 
de toenemende uitstroom van studenten uit gamingopleidingen volgens 
ondernemers een probleem ontstaat. Dreigt bijvoorbeeld een overschot op de 
arbeidsmarkt?	Veranderen	competentieprofielen	in	deze	dynamische	markt	en	
hebben werkgevers op de gamemarkt baat bij ondersteuning en zo ja, welke? 
Al dit type vragen komen aan de orde in het volgende hoofdstuk van deze 
studie.

1.3 Probleemstelling

Op basis van de overwegingen in de vorige paragraaf formuleren wij de 
volgende centrale vraagstelling:

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de game-industrie, wat 
betekent dit voor het gevoerde personeels- en bedrijfsbeleid, zijn er 
knelpunten aanwijsbaar en zo ja, op welke wijze kunnen deze knelpunten 
worden opgelost?  

De vraag op welke wijze externe ontwikkelingen doorwerken in het bedrijfs-
beleid van gamebedrijven en hoe een ondersteuningstructuur mogelijk bij kan 
dragen aan de oplossing van geconstateerde knelpunten, is nog niet eerder in 
studies aan bod gekomen. Hieronder bespreken we de data en ons 
analysekader.
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1.4 Onderzoeksmethode

In het kader van ons onderzoek maken we gebruik van kwalitatieve interviews 
onder 33 gamebedrijven, waarvan de meeste afkomstig zijn uit Amsterdam en 
Utrecht. Deze bedrijven moeten voor minimaal de helft van hun omzet 
afhankelijk zijn van de ontwikkeling en/of publicatie van games (vgl. Cross 
Media Network, 2010). Daarnaast is gesproken met twee sleutelpersonen van 
de Dutch Games Association (DGA). De interviews zijn afgenomen in de 
periode juni tot en met augustus 2012. Alle gesprekken nemen minimaal een 
uur in beslag en zijn uitgevoerd op de bedrijfslocaties. De selectie van de 
bedrijven is verricht door GOC. 

Hierbij zijn zowel grotere als relatief kleinere bedrijven benaderd, en zijn 
studio’s	opgenomen	die	actief	zijn	op	de	verschillende	afzetmarkten	(denk	
bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van free-to-play games, boxed games, 
serious games et cetera). Een klein aantal bedrijven zag af van medewerking. 
Belangrijkste redenen hiervoor waren afwezigheid in verband met vakantie en 
drukte. De teksten zijn geanalyseerd door per hoofdcomponent (externe 
omgeving, interne omgeving en ondersteuning) een aantal relevante tekstfrag-
menten te selecteren. Door de tekstfragmenten voortdurend te vergelijken op 
overeenkomsten en verschillen zijn we tot een interpretatie van de data 
gekomen. De respondenten zijn goed verdeeld over de variabelen personeel-
somvang en bedrijfsleeftijd (zie tabel 1). Bovendien variëren de bedrijven 
voldoende	naar	type	hoofdactiviteit.	Zo	spreken	we	met	de	‘klassieke’	
ontwikkelaars van games voor de console, de relatief laagdrempelige casual 
games, mobile games, serious games, maar zijn we ook in contact gekomen 
met bedrijven die zich bezighouden met webdesign (waarbij game-elementen 
worden toegepast) en ontwikkelaars van online-platforms (zoals de ontwikke-
laar van een browser die het direct vanuit de browser spelen van een 
complexe, relatief grote game mogelijk maakt). De variëteit aan respondenten 
die zich zowel op de entertainment markt richten als zich bezig houden met 
het maken van games voor meer serieuze doelen, maakt het mogelijk om 
uiteenlopende perspectieven in het onderzoek aan bod te laten komen. Na 33 
bedrijfsbezoeken is gestopt met het benaderen van nieuwe respondenten, 
aangezien uit de laatste drie gesprekken geen nieuwe informatie meer is 
gekomen. 
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Tabel 1 Overzicht respondenten 

Bedrijfsleeftijd 1 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar Bedrijfsleeftijd >10 jr.

5 10 6 12

Personeelsomvang: 1 2 tot 5 5 tot 10 Personeelsomvang >10

5 8 9 11

Bron: data studie ‘gaming onder de loep’ (n=33).  

Op basis van een semi-gestructureerde vragenlijst bespreken we met sleutel-
personen binnen de bedrijven de belangrijkste ontwikkelingen in de externe 
omgeving (technologische, juridische, culturele en economische verande-
ringen), de doorwerking naar de interne omgeving (personeels- en bedrijfs-
strategie, productontwikkeling) en de vraag of er behoefte is aan ondersteu-
ning (training, bij- en omscholing, informatie en advies et cetera). We kunnen 
ons analysekader als volgt afbeelden:

 

Externe omgeving 

 Technologie 

 Politiek‐juridisch 

 Economie 

 Cultureel 

Interne omgeving 

 Personeel 

 Groeistrategie 

 Productontwikkeling 

Ondersteuningstructuur 

1.5 Leeswijzer  

De eindrapportage is als volgt opgebouwd. In het eerste deel van de rappor-
tage wordt aandacht geschonken aan ontwikkelingen in de externe omgeving. 
Het deel dat volgt is de wijze waarop externe ontwikkelingen van invloed zijn 
op de interne omgeving. Tevens zullen we ingaan op de vraag of en zo ja, op 
welke wijze ondersteuning gewenst is in relatie tot de geconstateerde knel-
punten. De rapportage wordt afgesloten met een sectie conclusies waarin de 
onderzoeksresultaten in het licht van de eerder gepresenteerde probleemstel-
ling worden geplaatst.
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2 De externe omgeving

Om het personeels- en bedrijfsbeleid van gamebedrijven beter te kunnen 
begrijpen is zicht nodig op ontwikkelingen die spelen in de marktomgeving. 
Welke concurrentiekrachten zijn er bijvoorbeeld te ontdekken en wat bete-
kenen technologische ontwikkelingen voor het bedrijfsbeleid? Wat zijn 
terugkerende knelpunten in de externe omgeving en worden deze door 
ondernemers breed gedeeld? In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen 
die op deze vragen ingaan.

2.1 Technologische veranderingen en ‘gamification’ van de samenleving

Veel van de respondenten die wij spraken ondervinden technologische 
veranderingen.	Het	kan	dan	gaan	om	nieuwe	softwareprogramma’s,	de	
opkomst van nieuwe platformen (zoals sociale netwerken) en/of om de 
opkomst van mobile gaming (zoals via de iPhone en iPad). Ondernemers zijn 
zich bewust van deze ontwikkelingen. Tegelijkertijd merken we op dat de 
ondernemers die wijzen op technologische verandering hiermee ook doelen 
op het transporteren van game-technologie naar delen buiten de gameomge-
ving, oftewel de wisselwerking tussen technologie-elementen. Iemand zegt 
hierover: ‘Dat is de volgende stap. Game-elementen die je inbouwt buiten de 
eigen wereld. Denk aan de ontwikkeling van een rollenspel-game voor een 
verzekeraar of ziekenhuis, games in het onderwijs maar ook aan cross-overs 
tussen film en games’.	In	dergelijke	situaties	waarin	de	technologie	verandert	
en/of toepassingen worden gezocht buiten het eigen werkveld verwacht je 
van	medewerkers	een	flexibele	instelling.	Een	van	onze	gesprekspartners	zegt	
hierover: ‘Ja, je moet je kennis up to date houden. Aan de andere kant als je 
kunt programmeren, dan kun je programmeren. Programmeertalen lijken op 
elkaar. Zo snel verandert het ook weer niet. Je moet het zo zien: op school 
leer je werken met animatieprogramma’s. Prima, maar vervolgens moet je 
een stap verder denken, wat kan ik er nog meer mee, welke variaties kan ik 
met een programma bedenken? Wat hebben anderen nog niet bedacht? De 
basisinformatie krijg je mee vanuit het onderwijs, maar de echt goede 
studenten en ondernemers zitten in de avonduren achter de computer om een 
stap verder te zetten’.	Iemand	anders	wijst	daarentegen	wel	degelijk	op	
feitelijke technologische veranderingen waar snel op moet worden ingespeeld: 
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‘Het programma Flash voor mobiele telefoons is lastig want dat doet het niet 
op de Apple. Dan moet je je toch echt andere programma’s eigen maken’.	We	
begrijpen dat organisaties in de gamemarkt bloot staan aan veranderingen in 
de technologische omgeving waarbij game-elementen zich bovendien 
verspreiden naar andere domeinen zoals zorg en onderwijs. Anderzijds is 
enige nuancering wel op zijn plaats. Als mensen de structuur van een 
programmeertaal doorgronden is volgens verschillende respondenten gemak-
kelijk over te stappen op andere scripttalen. In die zin ervaren medewerkers 
weinig verandering. 

2.2 Teruglopende economie: maar niet iedereen wordt getroffen

Een belangrijke omgevingsvariabele is de conjuncturele ontwikkeling. We 
hebben de respondenten gevraagd naar de invloed van de krimpende 
economie die sinds 2008 aan de gang is. Opvallend aan de antwoorden is dat 
iedereen in meer of mindere mate last heeft van de economische krimp. Maar 
we willen met klem benadrukken dat de crisis verschillend uitpakt voor 
verschillende segmenten van de markt (lees: voor producenten van verschil-
lende typen games). De economische teruggang heeft vooral gevolgen voor de 
omzetontwikkeling	(en	–verwachtingen)	van	ontwikkelaars	van	serious	games	
en boxed games. Deze (met name kleinere) ondernemers zijn weinig optimis-
tisch over de groeiontwikkeling. Iemand vertelt ons dat de besluitvorming van 
ontwikkelaars	veel	langer	duurt	dan	voorheen	en	dat	ze	studio’s	vragen	om	
veel meer mee te denken bij de ontwikkeling van concepten, waarbij het 
maar	de	vraag	is	of	tot	definitieve	opdrachtverstrekking	wordt	overgegaan:	
‘bij de publishers heerst gewoon minder vertrouwen’.	Een	ander	zegt	in	dit	
kader: ‘facturen worden soms later betaald en je merkt dat bedrijven 
genoegen nemen met minder kwaliteit’.	Opdrachtgevers	kiezen	bovendien	
vaker voor de goedkopere en daarmee volgens onze respondenten voor de 
kwalitatief mindere optie: ‘je merkt echt dat klanten steeds meer naar de 
kosten kijken in plaats van naar de kwaliteit. Je kan heel makkelijk een 
simpele game maken die er op het eerste oog leuk uit, maar als je vervolgens 
goed kijkt zie je dat de kwaliteit tegenvalt. Wij gaan voor kwaliteit en dus een 
duurdere prijs, al heeft dat ons al een aantal opdrachten gekost’. Ook als het 
gaat om de zogenaamde advergames (games waarbij reclames zijn opge-
nomen) ervaren ondernemers gevolgen van de crisis: ‘winstmarges worden 
steeds kleiner. Een opdrachtgever betaalt minder voor de klik per deelnemer’. 
Weer een andere respondent vertelt ons over een geproduceerde game die 
niet	tijdig	op	de	markt	verschijnt	door	financiële	problemen	van	een	
publisher. Als we deze geluiden echter afzetten tegen de geluiden van 
ontwikkelaars van casual en mobile games ontstaat een heel ander beeld: ‘wij 
merken niets van een neergang. Onze doelgroep is de wat oudere vrouw die 
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thuis games speelt. Dat is een snel groeiende gebruikersgroep. Dit heeft niets 
te maken met de economie (…) ons businessmodel staat nog steeds overeind’.	
Een groot aantal andere respondenten geeft aan dat met name mobile gaming 
‘hot’	is.	De	vraag	zal	volgens	hen	constant	blijven	en	eerder	nog	verder	
stijgen. Waar de ontwikkelaars van met name console en serious games 
pessimistisch zijn over de economische ontwikkeling zien we een ander beeld 
in andere segmenten van de markt. Interessant is de vraag of, en zo ja op 
welke wijze verschillende ondernemers reageren op veranderingen in de 
economische omgeving. Ook dit vraagstuk komt aan bod in hoofdstuk drie.     

2.3 Grote concurrentie tussen relatief kleine bedrijfjes  

In de vorige paragraaf hebben we gezien hoe een ingestorte economie voor 
sommige bedrijven negatieve gevolgen heeft. Maar hoe zit dit met de concur-
rentieverhoudingen? Zijn deze in de afgelopen jaren geïntensiveerd en heeft 
de economische ontwikkeling hier invloed op gehad? De algemene opvatting 
onder onze respondenten is dat er jaarlijks veel nieuwe bedrijfjes worden 
opgericht.	Niet	zelden	vinden	deze	‘start-ups’	onderdak	in	bedrijfsverzamel-
panden, soms ter beschikking gesteld door organisaties die de industrie 
ondersteunen zoals de Dutch Game Garden (www.dutchgamegarden.nl). 
Inmiddels	zijn	er	een	relatief	klein	aantal	grotere	studio’s	die	games	ontwik-
kelen	en	veel	kleinere	game	ondernemers.	Tot	de	grotere	studio’s	behoren	
bijvoorbeeld Guerrilla Games, Little Chicken en Spil Games. Volgens verschil-
lende respondenten brengen veel van deze kleine bedrijfjes games voort die 
niet of slechts in geringe mate winstgevend zijn. Tegelijkertijd heerst er een 
algeheel optimisme in de sector. Dit is misschien nog wel het best verwoordt 
door deze creative director: ‘omdat het nog steeds een losgeslagen bende is 
zijn de kansen oneindig’.	Hij	vertelt	ons	dat	veel	kleine	bedrijfjes	weliswaar	
weinig omzet boeken maar ook weinig kosten maken. Door het vinden van een 
kleine niche in de markt blijven diverse bedrijfjes zo overeind, zij het dat 
maar enkele partijen uitgroeien tot serieuze internationale spelers, zoals 
Guerrilla Games. Uit een studie van Cross Media Network (2010) komt ook al 
naar voren dat circa 60% van de game bedrijven in de Noordvleugel een 
personeelsomvang kent van een tot en met vijf personeelsleden. Dat er 
sprake is van een grote hoeveelheid relatief kleine bedrijven kan te maken 
hebben met een wens om in een betrekkelijk kleine niche actief te zijn, 
omdat	ze	niet	zit	te	wachten	op	de	administratieve	lasten	en	risico’s	die	
samenhangen met de aanname van personeel, maar het kan ook voortkomen 
uit pure noodzaak. Men heeft simpelweg niet meer personeel in dienst omdat 
dit onverantwoordelijk is gezien de omzetontwikkeling. Hoe het ook zij, in de 
gamemarkt opereren veel relatief kleine bedrijven die ieder een stukje van de 
markt claimen. Het is in dit geval wel een openstaande vraag of de vele kleine 
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bedrijfjes op langere termijn kunnen overleven en/of verder kunnen groeien. 
Het is voor kleinere bedrijven over het algemeen wat lastiger om internatio-
nale	klanten	en	financiers	aan	zich	te	binden	dan	de	grotere	bedrijven	en	met	
ieder jaar nieuwe start-ups zakken de marges. Een respondent die zich 
bezighoudt met serious gaming zegt hier bijvoorbeeld over: ‘er komen steeds 
meer bedrijven die zich bezighouden met serious gaming, prijzen zakken’.	Ten	
slotte ervaren meerdere respondenten dat er meer concurrentie is tijdens 
‘pitches’	bij	potentiële	opdrachtgevers:	‘ontwikkelaars moeten meer inves-
teren in een presentatie zonder of tegen weinig vergoeding. De concurrentie is 
daarbij groter dan een paar jaar terug. Wij wegen per keer af of de opdracht 
groot en interessant genoeg is. Er zijn ook wel eens pitches uitgeschreven 
waar verschillende partijen gratis voorstellen voor hebben ontwikkeld die dan 
helemaal niet doorgaan’.	Ook	dit	citaat	draagt	duidelijk	kenmerken	in	zich	
van een aangescherpte concurrentie. 

2.4 Spellen voor console en casual games in trek met verschuiving naar 
digitaal platform  

Tijdens de interviews hebben we ook aandacht voor de (eventueel) verande-
rende voorkeuren van gebruikers. De markt voor de console en de free 
(casual) games zijn volgens de respondenten de belangrijkste afzetgebieden. 
Ze verwachten dat dit zo blijft, zij het dat mobile gaming in opkomst is als 
platform: ‘we verschuiven van een fysieke naar een digitale wereld’.	Online	
spellen en games voor de mobiele telefoons zijn volgens onze respondenten 
duidelijk in opkomst. Wat de toekomstige marktvraag betreft voorziet de 
meerderheid	op	z’n	minst	een	constante	vraag	naar	games:	‘de niet gamende 
generaties sterven uit, er komen steeds meer consumenten bij die met games 
zijn opgegroeid’.	Tegelijkertijd	ervaren	ze	een	parallelle	stroom	van	nieuwe	
marktaanbieders om op deze vraag in te spelen. 

2.5 Weinig zicht op politiek-juridische verandering 

Tenslotte verwoordt een enkeling veranderende wetgeving als bedreiging op 
politiek-juridisch vlak: ‘als de overheid de verkoop van bepaalde spelletjes, 
bijvoorbeeld aan jonge kinderen, zou verbieden is dat een probleem. Maar ik 
geloof niet dat dit thema momenteel speelt’.	Wel	zegt	iemand:	‘de cookie-
wetgeving wordt aangescherpt, dat heeft consequenties voor online-adver-
teerders (…) maar mensen zullen games gewoon blijven spelen’. Wat ons over 
het	algemeen	opvalt	is	dat	‘piraterij’	niet	wordt	beschouwd	als	een	bedreiging	
in de marktomgeving. Dit speelt hooguit voor de ontwikkelaars van boxed 



17

games maar ook zij geven aan dat door de ontwikkeling van ‘brede communi-
ties’	dit	gevaar	al	tot	een	minimum	wordt	beperkt:	‘ik zie het zogenaamde 
cloud-gaming7 opkomen. Illegaliteit wordt dan wel heel lastig’.	

2.6 Conclusie

De economische crisis wordt door veel van de bedrijven aangehaald als 
bedreiging in de externe omgeving. Dit verschijnsel wordt overigens vooral als 
zodanig benoemd door bedrijven die games voor de console en serious games 
produceren. Bedrijven die andere typen games ontwikkelen hebben minder te 
maken gehad met de economische crisis. Het lijkt er dus op dat de conjunc-
tuur verschillend uitpakt voor verschillende typen games. Dat met name 
serious en boxed games lijden onder de teruglopende economie heeft hoogst-
waarschijnlijk te maken met het feit dat de investerings- en retailkosten juist 
in deze gevallen relatief hoog zijn en dus ook gevoeliger voor inkrimping van 
de economie. 

Een veranderende technologie wordt eveneens beschouwd als een belangrijke 
externe ontwikkeling. Hiermee doelen de respondenten op de verschuiving 
van fysieke naar online en mobile games via nieuwe gaming platformen. 
Daarnaast geven de ondervraagden aan dat zij bedacht moeten zijn op de 
bijdrage	van	game-technologie	uit	andere	industrieën,	zoals	muziek,	film	maar	
ook zorg en onderwijs. Daar is in de toekomst nog veel winst te boeken, aldus 
de geïnterviewden. Gaming wordt in deze zienswijze niet langer beschouwd 
als een verschijnsel in de marge maar krijgt invloed op ontwikkelingen in 
meerdere sectoren en branches.

Uit onze inventarisatie van ontwikkelingen in de externe omgeving valt verder 
op dat de markt volgens respondenten voor een substantieel deel bestaat uit 
relatief kleine bedrijven. Kleine bedrijven zorgen voor nieuwe werkgelegen-
heid en innovatie maar tegelijkertijd beconcurreren ze elkaar hevig. Volgens 
de Stichting Nederlandse Gamedagen (NLGD) is de werkgelegenheid in de 
game-industrie in de periode 2002-2009 vertienvoudigd (zie http://www.
parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/247626/2009/06/11/
Nederlandse-game-industrie-vertienvoudigd.dhtml). Deze positieve trend ten 
spijt tekenen de personen die wij spreken wel aan dat door geïntensiveerde 
concurrentie omzet en marges meer en meer onder druk komen te staan.   

7 Bij cloud-gaming draait de game niet op de pc of console van de gebruiker. Via pc, tablet en/of 
smartphone	krijg	je	online	toegang	tot	de	‘cloud’.	Hardware	(zoals	de	console)	is	dan	niet	langer	
nodig.  
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3 De interne omgeving

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de gamemarkt een jonge sector 
is met een groot aantal heterogene aanbieders. We hebben tevens een indruk 
gekregen van de belangrijkste ontwikkelingen die spelen in de externe 
omgeving van de bedrijven. Onder 33 van de in Nederland gevestigde game-
bedrijven hebben we daarna verkend op welke wijze deze veranderingen 
doorspelen in het gevoerde bedrijfs- en personeelsbeleid. We vatten de 
belangrijkste bevindingen in dit hoofdstuk samen. 

3.1 Inspelen op een veranderende marktomgeving: belang van  
crossplatforms

Gezien de opkomst van het mobile gaming (denk aan toepassingen via iPhone 
en Blackberry) is het de vraag welke sporen dit nalaat in de bedrijfsstrategie 
van gamebedrijven. Volgens verschillende respondenten is het antwoord heel 
simpel: ‘we verbreden naar meerdere platforms. Je wedt op meerdere 
paarden (…) het belang van actief zijn op meerdere platforms neemt toe, ik 
denk dat iedereen deze ontwikkeling wel onderschrijft’.	Groeiontwikkeling	
wordt in deze zienswijze dus mogelijk door games op meerdere platforms 
beschikbaar te maken. Dit is een veelgehoorde strategie in het bedrijfsbeleid: 
‘eerst het een, vervolgens het ander’.	Interessant	is	dan	de	vraag	waarom	men	
tot deze keuze komt. De aanwezigheid van relatief nieuwe mobiele devices is 
zeker een reden, terwijl anderen kiezen voor het ontwikkelen van games voor 
verschillende platforms in het kader van een algehele groeistrategie: ‘zo 
bereiken we gewoon meer doelgroepen’.	Iemand	anders	zegt	in	dit	kader:	‘als 
je een game eenmaal hebt ontwikkeld is het relatief een kleine moeite om 
deze ook te maken voor de iphone of het web’. 

3.2 Differentiatiestrategieën in een context van verandering

Naast het ontwikkelen van games voor verschillende platforms, iets wat we 
tegenkomen bij veel van de geïnterviewden, komen we in mindere mate ook 
andere stappen tegen die door ondernemers worden gezet. Anders gezegd, 
een generieke strategie van gamebedrijven is het ontwikkelen van games voor 
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meerdere	platforms.	Daarnaast	is	er	een	meer	specifieke	differentiatiestra-
tegie waarneembaar. In deze gevallen verkiest de ondernemer of bedrijfslei-
ding voor de ontwikkeling van meerdere typen games. We voeren een illustra-
tief citaat op om dit te verduidelijken: ‘sinds 2006 ontwikkelen wij serious 
games. Ons doel was om de gemaakte games voor organisaties uit te rollen 
naar een hele sector. Dan stuit je toch op weerstand. Neem het onderwijs, 
daar heb je te maken met professionals die moeten wennen aan het fenomeen 
gaming. Maar dat maakt het wel lastig voor ons om uit te breiden. Bovendien 
merk je met de crisis dat opdrachtgevers wat afwachtender zijn. Sinds een 
aantal jaren maken we daarom nu ook entertainment games die zijn te spelen 
op meerdere platforms’.	Uit	dit	citaat	blijkt	hoe	gamebedrijven	anticiperen	op	
ontwikkelingen in de externe omgeving (vraag- en conjunctuurontwikkeling) 
en hoe men zich door productdifferentiatie tracht te onderscheiden van 
concurrenten.	Bovendien	verkleinen	ze	de	risico’s	omdat	ze	zo	twee	inko-
mensstromen hebben. Tegelijkertijd komen we bedrijven tegen die niet meer 
zijn weg te denken in de markt. Ze hebben dan een belangrijke naam ontwik-
keld in de branche en wensen geen nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Zij 
concentreren zich op hun kernactiviteiten. In deze gevallen gaat het vaak om 
bedrijven die relatief groter in omvang zijn. Wat de kleinere bedrijven 
betreft,	en	zeker	de	zzp’ers,	is	de	overstap	naar	de	ontwikkeling	van	andere	
type games of diensten eerder een reële optie.

3.3 Flexibele arbeidsverhoudingen niet de norm

In een conjunctuurgevoelige omgeving waarbij bovendien sprake is van 
technologische	veranderingen	ligt	een	flexibiliteitsstrategie	voor	de	hand.	Ook	
uit het arbeidsmarktonderzoek van Teunen en Mijnen (2012) komt dit beeld 
naar voren. Het lijkt inderdaad logisch om te veronderstellen dat naast een 
grotere spreiding naar typen games en platforms (zie de vorige twee para-
grafen)	ook	flexibiliteit	in	het	personeelsbestand	wordt	ingebouwd.	Hiermee	
wordt de inhuur van werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd, 
oproepkrachten,	uitzendkrachten,	payrollers	en	zzp’ers	bedoeld.	Voor	werkge-
vers biedt het de voordelen van goedkopere arbeid en de mogelijkheid om 
snel in te kunnen spelen op de behoefte aan personeel. Opvallend is dat we 
dit echter maar in beperkte mate tegenkomen in het praktijkveld. Er zijn 
enkele voorbeelden van bedrijven die, ingegeven door de economische crisis, 
met	flexibele	krachten	zijn	gaan	werken.	Wanneer	we	kijken	naar	het	perso-
neelsbeleid valt echter vooral op dat de meeste bedrijven (bijna) niet met 
flexibel	personeel	werkt.	Als	het	al	gebeurt	zijn	er	‘slechts’	enkele	flex-
krachten in dienst. We zijn twee mechanismen tegengekomen dat het relatief 
lagere	gebruik	van	flexibel	personeel	mogelijk	kunnen	verklaren.	Allereerst	
kan de ontwikkeltijd van een complexe game (een ontwikkeltijd van een jaar 
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is geen uitzondering) vragen om personeel dat langer aan een bedrijf 
verbonden is. Flexibele relaties kenmerken zich juist door een relatief kort 
verblijf bij dezelfde organisatie. Daarnaast merkt een respondent op: ‘erva-
ringskennis is niet onbelangrijk in deze sector. Flexpersoneel kan handig zijn, 
maar je wilt niet dat kennis in de koppen van mensen blijft zitten en het 
gevaar dat deze kennis wegvloeit is er bij flex wel’.	Iemand	anders	verwoordt	
het als volgt: ‘bij ons is bijna iedereen vast in dienst. Kennis is geld en wil je 
zoveel mogelijk aan je binden’. Hiermee wordt gedoeld op het belang van een 
accumulatie van kennis binnen de organisatie. Juist duurzame contractrelaties 
dragen hieraan bij (vgl. Kleinknecht et al., 2012). Anders gezegd, de kwaliteit 
van het werk bevindt zicht in de hoofden van de werkenden en voor een 
organisatie is het belangrijk om deze kennis aan zich te binden. Bovendien 
moeten werknemers bij de ontwikkelingen van games beschikbaar zijn voor 
een	langere	periode.	Dit	verhaal	gaat	vanzelfsprekend	niet	op	voor	de	zzp’er.	
Het eerder aangehaalde onderzoek van Cross Media Network (2010) becijfert 
dat	de	gamemarkt	in	de	Noordvleugel	voor	10%	bestaat	uit	zzp’ers.	De	zzp’ers	
die wij spraken zijn bijzonder tevreden met de vrijheden in het werk en doen 
hun werk op tijdstippen waarop het ze het beste uitkomt. Opdrachten komen 
via-via binnen en als opdrachten te groot zijn formeren ze tijdelijk een 
professioneel netwerk om de klus te klaren. Als zodanig is er sprake van een 
grote	mate	van	flexibiliteit	in	de	sector	maar	de	fundamentele	veronderstel-
ling	dat	de	gamemarkt	een	overwegend	flexibele	sector	is	verdient	zeker	
nuancering.     

Ten slotte merken we nog op dat ook het werken op afstand van de werkgever 
en	op	flexibele	tijdstippen	(kortweg	samengevat	onder	het	concept	‘Het	
Nieuwe	Werken’)	in	de	gamemarkt	relatief	weinig	ingang	vindt.	Een	respon-
dent verwoordt het als volgt: ‘iedereen moet voor 9h30 uur binnen zijn en 
dan acht uur maken. Hier kan in principe niet van worden afgeweken’. 

Waarom staat dit zo laag op de agenda? Volgens onze geïnterviewden 
komen de beste resultaten tot stand in samenwerking. Door over de eigen 
grenzen te kijken komen werkenden gemakkelijker tot nieuwe inzichten. Dit 
mechanisme	stelt	wederom	de	vaak	veronderstelde	grote	mate	van	flexibiliteit	
in de gamemarkt ter discussie.

3.4 Op korte termijn geen duidelijke toename vacatures te verwachten

In de vorige paragraaf kwam de aard van de arbeidsrelatie in de gamemarkt 
ter sprake. Nu zullen we kort stilstaan bij de verwachte groei van het vaste 
personeelsbestand in de komende twee jaar. We hebben aan respondenten 
die deel uitmaken van een bedrijf met personeel gevraagd of zij verwachten 
in de komende twee jaar meer vast personeel nodig te hebben. Aangezien 
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niet alle respondenten hier vanuit hun functie zicht op hebben en/of alleen 
uitspraken kunnen doen over hun eigen afdeling dienen we de antwoorden 
met de nodige voorzichtigheid te benaderen. Desalniettemin is het opvallend 
dat meer dan de helft van de personen dat hierop antwoordt niet verwacht 
dat er op korte termijn nieuwe vacatures zullen ontstaan. Deels heeft dit te 
maken met de lage vervangingsvraag (zeker in een periode van economische 
teruggang blijven werkenden langer op hun plek zitten) maar het is ook te 
herleiden tot een wat afwachtende houding van werkgevers ten opzichte van 
het aannemen van nieuw personeel: ‘de laatste jaren zijn er geen vaste 
mensen bij gekomen en daar zijn ook geen concrete plannen voor. Mocht het 
heel goed gaan dan is er plek voor twee vaste krachten’. Voor deze bedrijven 
geldt over het algemeen dat de duur van de crisis een reden is voor het niet 
plaatsen van vacatures maar ook dat de omzet die ze draaien momenteel 
goed in balans is met de personeelsomvang. De antwoorden duiden wat ons 
betreft op een signaal dat vooral bij de relatief kleine en middelgrote 
bedrijven in de gamemarkt op korte termijn geen grote groei is te verwachten 
als het gaat om aantallen vacatures. Voor de grotere bedrijven met meer dan 
vijftig personeelsleden in dienst, die zich bovendien richten op meerdere 
doelgroepen en zich bewegen op diverse platforms, is er daarentegen wel 
sprake van optimisme: ‘baanzoekers kunnen hier terecht, mits ze goed zijn’.	
Onze conclusie is dat de personeelsomvang bij de meeste bedrijven op korte 
termijn niet zal veranderen, met uitzondering van de grotere spelers op de 
markt. Cijfermatige prognoses over de vraagzijde van de arbeidsmarkt zijn 
nodig om hier meer nauwkeurige uitspraken over te kunnen doen.      

3.5 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt bron van zorg

De aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is een ander punt dat de aandacht 
van onze respondenten heeft. 

Kwantiteit is problematisch: overaanbod studenten dreigt
In de loop van deze eeuw is er een behoorlijke toename zichtbaar van het 
aantal gameopleidingen. We hebben hierbij kort stilgestaan in het eerste 
hoofdstuk. GOC (2012) constateert dat de overgrote meerderheid goed terecht 
komt op de arbeidsmarkt. Veel van onze respondenten wijzen echter op twee 
reële gevaren die op de loer liggen: (a) het gevaar van een overschot van 
gameopleidingen en (b) een problematische aansluiting onderwijs en arbeids-
markt. Wat het eerste punt betreft zien de respondenten een te groot aanbod 
ontstaan.	Game-opleidingen	kunnen	momenteel	gevolgd	worden	aan	mbo’s,	
hogescholen en universiteiten. Een respondent zegt: ‘iedereen die ‘iets’ met 
gaming heeft meldt zich aan voor een opleiding. Ik verwacht dat het aanbod 
te groot wordt. Wij hadden dit jaar twee stageplekken, krijgen we bijna 300 
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sollicitanten!’.	Een	ander	vertelt:	‘wij krijgen tientallen open sollicitaties per 
jaar’.	In	veel	gevallen	hoeven	er	dan	ook	bijna	geen	inspanningen	te	worden	
gedaan om aan personeel te komen. Een eigenaar van een bedrijf dat zich 
richt op mobile gaming zegt: ‘ook als we geen vacatures hebben krijgen we 
per jaar zo’n 60 open sollicitaties binnen. Er is geen werving nodig’.	
Samengevat signaleren de respondenten een kwantitatieve mismatch, hoewel 
exacte cijfers over de omvang van de geschetste problematiek vooralsnog 
ontbreken. De algehele opvatting in het veld is: ‘de opleidingen zijn te hard 
gegaan’.

Kwaliteit is problematisch: achterlopende technieken
Iemand anders gaat in op het kwalitatieve aspect van het probleem: ‘hoeveel 
studenten je niet voorbij ziet komen met een traditionele portefeuille. 
Inhoudelijk sluit het onderwijs onvoldoende aan bij wat wij willen (…) Waar 
dat aan ligt? Veel scholen zijn gaming erbij gaan doen. Er was dan bijvoor-
beeld al een technische opleiding, gaming is een nieuwe tak aan de boom. Een 
aanzienlijk deel van de docenten is in mijn optiek onvoldoende capabel. Die 
weten er wel iets van maar hebben zelf nog nooit een game ontwikkeld (…) ze 
leren het zichzelf aan’.	Een	ander	zegt	hierover:	‘met name op de mbo’s 
wordt breed geschoold, maar niet altijd in specifieke vaardigheden zoals het 
werken met C++, toch wel een minimale vereiste om bij ons te kunnen 
werken’.	Ons	valt	overigens	wel	op	dat	met	name	de	relatief	grote	bedrijven		
behoefte hebben aan een meer gespecialiseerde inrichting van het onderwijs: 
‘het liefst zien wij dat studenten zich zo snel mogelijk specialiseren, maar die 
behoefte zal anders zijn voor mensen die aan de slag willen als ondernemer of 
uiteindelijk onderdak vinden bij een kleine werkgever’. Ook de volgende 
uitspraak gaat in op het inhoudelijke aspect van het onderwijs: ‘de software 
waarmee studenten worden opgeleid loopt vaak een stap achter bij wat op 
dat moment in de branche wordt gebruikt. Zonde, terwijl we behoefte hebben 
aan kwalitatief goed opgeleide programmeurs’. We kwamen in onze sample 
tevens twee bedrijven tegen die zich al (groten)deels richten op de buiten-
landse arbeidsmarkt. Ze geven aan dat zij in Nederland een onvoldoende 
kwalitatief aanbod ervaren. Al deze beschreven gevallen zijn problematisch 
en duiden op een kwalitatieve mismatch. 

Aandacht voor ondernemersvaardigheden nuttig
Een ander aandachtspunt heeft te maken met de ondernemersvaardigheden 
van ondernemers op de gamemarkt. We merken dat eigenaren van de wat 
kleinere bedrijfjes en bedrijfjes die net zijn gestart als eenmanszaak een 
bedrijf vaak starten vanuit het idee met een product te voorzien in een niche 
in de markt. Ze focussen hierbij op de te ontwikkelen game en weinig of niet 
op de bedrijfseconomische aspecten van een plan. Vragen als: wat kost het 
om deze game te ontwikkelen, is er een vraag naar dit product, hoe winstge-
vend is een marktsegment en wie zijn mijn belangrijkste concurrenten spelen 
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zelden een expliciete rol in het ontwikkelproces. Het lijkt logisch om te 
veronderstellen dat aandacht voor dit type vragen leidt tot een hogere kans 
op succes, hoewel verschillende respondenten aangeven dat het ontwikkelen 
van	games	vooral	een	kwestie	is	van	‘trial	and	error’:	‘je bedenkt iets, zet het 
online om te testen en schaaft hier net zo lang aan totdat het is wat je wilt 
hebben’.	In	die	zin	is	aandacht	voor	financieel-economische	aspecten	van	het	
vak minder belangrijk. Toch is deze gedachtegang te beperkt als we onze blik 
richten op de toekomst. Aangezien we eerder hebben vastgesteld dat steeds 
meer bedrijven en studenten zich aanbieden op de markt zullen we hoogst-
waarschijnlijk	steeds	meer	zzp’ers	gaan	zien. 8 Het absorptievermogen van de 
markt lijkt, gezien de ervaren verhoudingen tussen vacatures voor werk- en 
stageplekken en het aantal aanmeldingen, immers achter te blijven. Als meer 
afgestudeerden	zich	als	zzp’ers	op	de	gamemarkt	gaan	begeven,	lijkt	het	
verstandig om bijvoorbeeld in het opleidingscurriculum naast het vakman-
schap	ook	aandacht	te	gaan	schenken	aan	ondernemersvaardigheden.	Zzp’ers	
lopen risico omdat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het genereren van 
inkomen.	Aandacht	voor	zaken	als	financieel	inzicht	en	acquisitie	lijkt	voor	
studenten in zowel hbo als mbo daarom gewenst. Een respondent zegt 
hierover: ‘ondernemerschapsvaardigheden zijn hard nodig. Veel afgestu-
deerden zullen in de komende jaren zijn aangewezen op het zelf starten van 
een bedrijfje’.	Op	onze	opmerking	dat	veel	mbo’s	(zoals	op	de	grafische	lycea)	
en	hbo’s	in	hun	game-opleidingen	wel	degelijk	aandacht	hebben	voor	onderne-
merschap antwoorden veel van de geïnterviewden dat ze hier in de praktijk 
weinig van terug zien: ‘ik denk dat er nog teveel vanuit de creatieve kant 
wordt gedacht en niet vanuit het zakelijke’.	Bij	een	combinatie	van	vakman-	
en ondernemerschap moet het volgens de respondenten in opleidingen wel 
blijven. Er is een brede consensus dat te breed opleiden niet aansluit bij de 
behoeften op de arbeidsmarkt: ‘nee, we willen een goede programmeur. Niet 
iemand die programmeur en designer is, dan kun je iets van beiden maar ben 
je nergens echt goed in’.	In	deze	visie	gaat	het	om	een	nadruk	op	specifiek	
vakmanschap, waarbij veel respondenten wel een pleidooi houden voor een 
toenemende aandacht voor ondernemerscompetenties. 

3.6 Conclusie

Uit de hierboven gepresenteerde resultaten zijn een aantal korte conclusies te 
trekken.	Ten	eerste	hebben	we	gezien	hoe	bedrijven	omgaan	met	de	risico’s	
waarmee ze zijn omgeven. Verschuivingen in de externe omgeving hebben 
ertoe geleid dat bedrijven spellen zijn gaan ontwikkelen voor meerdere 
gaming platforms. Ook zijn ze zich meer gaan richten op de ontwikkeling en/

8 Een deel van de starters kan natuurlijk ook in een dienstbetrekking terecht komen in aanpalende 
branches, zoals reclame of televisie.  
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of distributie van verschillende typen spellen (bijvoorbeeld gericht op enter-
tainment én gericht op serieuze doelen of sociale interactie in het geval van 
social games). Een belangrijk signaal van onze respondenten is ook dat de 
sterke groeiontwikkeling van de gamemarkt gepaard is gegaan met een 
eveneens sterke ontwikkeling van nieuwe toetreders en studenten. Veel 
scholen zijn game-opleidingen gaan aanbieden in de afgelopen jaren. Hierbij 
doen zich twee problemen voor. Allereerst ervaart de markt dat het onder-
wijs achterblijft bij de laatste ontwikkelingen. ‘Er is veel kaf en koren’,	zoals	
iemand het verwoordt. Daarnaast is er een kwantitatief probleem. In de 
gamemarkt waar momenteel 2.500 tot 3.000 mensen werkzaam zijn en er 
tegelijkertijd alleen al op het mbo 1.200 studenten een studie volgen tot 
gamedeveloper	of	gaming	artist	en	ook	hbo’s	steeds	meer	gamingopleidingen	
zijn gaan aanbieden (GOC, 2012), is het maar de vraag of de markt dit kan 
opvangen. Gezien de signalen uit het veld dat er geen groot aantal vacatures 
zijn te verwachten op de korte termijn en het grote aantal open sollicitaties 
en aanmeldingen voor een openstaande vacature valt dit te betwijfelen. Uit 
dit hoofdstuk blijkt verder dat de arbeidsmarkt van studenten verlangt dat zij 
naast het benodigde vakmanschap ook over ondernemerscompetenties 
beschikken. Deze competenties krijgen in het bijzonder betekenis omdat veel 
studenten	naar	verwachting	als	zzp’er	aan	de	slag	zullen	gaan.
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4 Knelpunten en ondersteuning

Tot dusver is uiteengezet dat de gamemarkt in de afgelopen jaren sterk in 
opkomst is. De werkgelegenheids- en groeiontwikkeling van de gamemarkt ligt 
bovengemiddeld in vergelijking met andere branches in de creatieve sector. 
Ook hebben we bepaald wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn in de 
externe omgeving en hoe deze doorwerken in het beleid van gamebedrijven. 
Richting	de	toekomst	hebben	we	de	respondenten	ten	slotte	bevraagd	naar	
hun eventuele behoeften aan ondersteuning en oplossingsstrategieën om de 
eerder in dit rapport geschetste knelpunten op te lossen. 

4.1 Geen duidelijke ondersteuningsbehoefte onder gamebedrijven

Uit de interviews blijkt dat de bedrijven over het algemeen geen behoefte 
hebben aan nieuwe ondersteuningskanalen. We komen tot de conclusie dat de 
ondervraagden bijvoorbeeld geen behoefte hebben aan (bij)scholing: ‘dat leer 
je allemaal on-the-job’.	Ook	zijn	er	belangenbehartigers	zoals	de	DGA,	talrijke	
(landelijke) kennisdagen en netwerkbijeenkomsten, jaarlijkse prijzen voor 
creativiteit in de gamemarkt (zoals de SpinAwards of Festival of Games) en er 
zijn organisaties zoals de DGG die met name jongere bedrijven ondersteunen 
in hun ontwikkeling. Een respondent komt dan ook tot een wat ons betreft 
typerende uitspraak: ‘het gaat prima zo’.	

4.2 Wel duidelijke cijfers over vraag- en aanbodontwikkeling gewenst

In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven dat er signalen zijn dat teveel 
opleidingen zich momenteel bezighouden met gaming. Bovendien zouden veel 
docenten volgens onze respondenten over verouderde competenties 
beschikken en waarbij de aandacht voor ondernemersvaardigheden betrekke-
lijk gering is. Met betrekking tot het eerste punt is het voor veel ondernemers 
belangrijk dat er duidelijke cijfers in beeld komen die de (regionale) match 
tussen vraag en aanbod beschrijven. Het gaat dan om overzichtscijfers op een 
actueel peilmoment als prognoses richting de toekomst en zowel om de 
vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan indicatoren 
zoals het aantal bezette arbeidsplaatsen, openstaande vacatures (inclusief de 
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moeilijk te vervullen arbeidsplaatsen), de ontwikkeling van het aantal 
studenten et cetera. Op dit moment ontbreken dergelijke inzichten, terwijl 
veel werkgevers wijzen op het gevaar van een aanbodoverschot op de arbeids-
markt: ‘zo weten studenten ook waar ze aan beginnen. Als je nu eens op 
regionaal niveau inzichtelijk kunt krijgen hoe vraag en aanbod zich in de 
toekomst gaan ontwikkelen dan voorkom je vanzelf die wildgroei aan 
instroom’.

4.3 Docenten die leren van elkaar

We hebben eerder gezien dat er discussie bestaat over de gewenste inrichting 
van	het	onderwijs	(generiek	versus	specifiek	opleiden).	Wel	kan	de	kwaliteit	
van het onderwijs volgens diverse respondenten worden verbeterd door meer 
van elkaar te leren. Docenten die gebruik maken van recente technieken en 
‘feeling’	hebben	met	de	markt	zouden	hun	kennis	over	kunnen	brengen	op	
anderen waarbij dit in mindere mate het geval is. In de kern gaat het hier om 
verdere professionalisering van het onderwijsvak. Maar hoe geef je dit in de 
praktijk vorm? De personen die wij spreken doen enkele suggesties van het 
uitwisselen van informatie tussen docenten (bijvoorbeeld via een sociaal 
platform of via kennisdagen) tot vormen van intervisie waarbij docenten 
elkaar coachen en feedback geven maar ook het intensiever gebruik maken 
van gastcolleges door praktijkmensen. Een andere mogelijkheid is om 
docenten uit te nodigen op de werkvloer. We kwamen tijdens het interviewen 
twee mooie voorbeelden hiervan tegen. Het is evident dat docenten op deze 
manier	een	beter	zicht	krijgen	op	het	belang	van	specifieke	leerdoelen	in	de	
werkpraktijk. In al deze gevallen worden nieuwe gezichtspunten, ervaringen 
en moderne technieken het onderwijsveld binnengebracht. 

4.4 Kennisdatabank game-industrie

In het verlengde van de bovenstaande punten wordt door iemand het belang 
van een kennisdatabank geopperd. Harde cijfers over de branche maar ook 
up-to-date kennis voor docenten en antwoorden op veel voorkomende vragen 
kunnen hierop verschijnen: ‘waarom niet alle beschikbare informatie 
bundelen?’, zegt een van de respondenten. 

4.5 Ondernemerschap in het onderwijs

Volgens verschillende respondenten mag er in het onderwijscurriculum meer 
nadruk liggen op ondernemerschapsvaardigheden. Gegeven de eerder 
geschetste ontwikkelingen (toename van het aantal opleidingen, studenten en 
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behoefte aan stage- en werkplekken) lijkt het evident dat veel afgestudeerden 
als zelfstandige aan de slag zullen gaan. Het verdient daarom aanbeveling om 
ondernemersvaardigheden sterker in het curriculum op te laten nemen. 
Alvorens dit te kunnen doen is het wel noodzaak om meer te weten te komen 
over de feitelijke invulling van ondernemerscompetenties in het huidige 
onderwijs om de lacune scherper in beeld te krijgen. De geluiden uit de 
interviews	lijken	vooral	het	belang	van	financieel-economische	kennis	en	
marktinzicht te benadrukken maar aanvullend onderzoek in het onderwijsveld 
zal moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is.  
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5 Conclusies: varkenscyclus op de loer en 
aandacht  voor onderwijs en beroep

In dit rapport zijn we ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen die zich 
voordoen in de gamemarkt. Hiervoor zijn we op bezoek gegaan bij 33 game-
bedrijven in Nederland. We hebben de markt bekeken vanuit een externe 
optiek (technologie, cultuur, economie, politiek-juridisch systeem) en een 
interne invalshoek (het gevoerde bedrijfs- en personeelsbeleid van onderne-
mers). In de voorgaande hoofdstukken hebben we onze bevindingen gepresen-
teerd. Het algehele beeld dat heerst is dat de gamemarkt een branche is met 
groot economisch potentieel. Of het nu gaat om de werkgelegenheids- of 
omzetontwikkeling, in beide gevallen maakt de branche een groei door. Twee 
op de drie gamingbedrijven zagen hun omzet in 2011 groeien (GOC, 2012). Ook 
neemt	het	aantal	studenten	en	opleidingen	met	gaming	opleidingen	op	mbo’s,	
hbo’s	en	universiteiten	toe	en	heeft	de	overheid	onlangs	nog	de	gehele	
creatieve	sector	benoemd	als	‘topsector’.	Het	is	bovendien	een	dynamische	
branche waarbij ondernemers zich zijn gaan richten op cross platform games 
en op meerdere typen spellen. In dit afsluitende hoofdstuk vatten we een 
aantal in het oog springende bevindingen samen.  

5.1 Varkenscyclus ligt op de loer 

We vragen ons af in hoeverre de beelden en verwachtingen die beleidsmakers 
hebben van de gamemarkt in de pas lopen met de huidige ontwikkelingen. Op 
basis van de signalen die onze respondenten geven lijkt het gevaar van een 
‘varkenscyclus’	reëel.	Hiermee	doelen	we	op	een	economisch	mechanisme	
afkomstig uit de landbouwsector, waarbij vraag en aanbod niet goed op elkaar 
aansluiten. In een groeiende markt, zoals de gamebranche, melden zich 
steeds meer aanbieders. Onze respondenten geven aan meer inspanningen te 
moeten doen om aan opdrachten te komen. Slechts weinig ondernemingen 
groeien bovendien uit tot grote, internationale bedrijven. Veel kleine onder-
nemingen opereren op dit moment in een vaak kleine niche in de markt. Op 
zich is hier natuurlijk niets mis mee. Wel roept de grote toevoer van studenten 
en de relatief achterblijvende stage- en werkplekken zorgen op. Het is de 
vraag of een branche waarin momenteel 2.500 tot 3.000 mensen werkzaam 
zijn de grote toestroom van nieuwe aanbieders kan opvangen (alleen in het 
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mbo volgen op dit moment al ruim 1.200 studenten een gamingopleiding).  
De toekomst zal het uitwijzen. De grote vraag naar stage- en werkplekken 
(we zijn geen enkel bedrijf tegengekomen dat zich bovenmatig hoeft in te 
spannen als het gaat om de werving en selectie van personeel) en het 
ontbreken van een grote arbeidsvraag op korte termijn geeft enige reden tot 
bezorgdheid. Een overaanbod van studenten dreigt.

5.2 Geen flexibele arbeidsmarkt maar wel belang van eenpitters  

Velen	associëren	de	gamebranche	met	een	flexibele	arbeidsmarkt.	Bedrijven	
moeten zich immers aan kunnen passen aan snel wijzigende marktomstandig-
heden. Ook arbeidsmarktonderzoek van GOC (2012) wijst uit dat de meerder-
heid	van	de	gamebedrijven	flexpersoneel	in	dienst	heeft.	Dit	beeld	willen	we	
toch enigszins nuanceren. Onze respondenten geven weliswaar aan met 
stagiaires	te	werken	(en	sporadisch	met	een	flexibele	kracht)	maar	van	een	
structurele	flexibele	schil	is	zeker	geen	sprake.	De	banen	die	er	zijn	worden	
eerder gevuld met vaste arbeidskrachten. De reden ligt voor de hand: in een 
flexibele	omgeving	kunnen	werkenden	het	bedrijf	gemakkelijker	verlaten.	Het	
gevaar bestaat dat de aanwezige ervaringskennis - die zeker in technologische 
branches waardevol is - het bedrijf eveneens verlaat. Anders gezegd, de 
accumulatie van kennis komt dan in het geding. Bovendien vragen complexe 
games om relatief langere ontwikkeltijden. Dit neemt niet weg dat er hele-
maal	geen	sprake	zou	zijn	van	flexibiliseringstendensen	in	de	branche.	Voor	
sommigen	is	het	werken	als	zzp’er	een	groot	voordeel,	bijvoorbeeld	om	zelf	
de arbeidstijden en inhoud van het werk te kunnen bepalen. Ook kan het de 
enige kans zijn op een baan. In het onderzoek van Cross Media Network (2010) 
wordt	het	aandeel	zzp’ers	becijferd	op	10%	van	alle	bedrijven	in	de	zoge-
naamde Noordvleugel van Nederland. Als we kijken naar de toekomst 
verwachten	we	dat	steeds	meer	mensen	als	zzp’er	aan	de	slag	gaan.	Gegeven	
de grote aantallen studenten en het vooralsnog relatief beperkte absorptie-
vermogen van de branche is het zzp-schap in dat geval een vanzelfsprekende 
keuze.

5.3 Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt verdient blijvende aandacht

In het begin van dit hoofdstuk is de kwantitatieve mismatch op de arbeids-
markt ter sprake gekomen. Er zijn echter ook knelpunten als het gaat om de 
inhoudelijke aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een veel gehoorde 
klacht is dat het onderwijs onvoldoende aansluit bij wat ondernemers van 
studenten verlangen. Het onderwijs loopt volgens de respondenten achter op 
de laatste ontwikkelingen en ook de kwaliteit van docenten is volgens de 
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geïnterviewden verre van optimaal. We hebben in hoofdstuk vier uiteengezet 
hoe docenten van elkaar kunnen leren. Daarnaast wijzen veel respondenten 
op het belang van het trainen in ondernemersvaardigheden van studenten. 
Zeker	wanneer	het	aantal	zzp’ers	in	de	branche	in	de	toekomst	verder	
toeneemt,	dragen	financieel-economische	kennis	en	managementvaardigheden	
bij aan succes van de onderneming. Nu wordt hier volgens de respondenten te 
weinig gewicht aan toegekend binnen bestaande curricula. 

5.4 Tot slot: het belang van trendonderzoek 

De gamemarkt is een branche waarnaar nog geen uitgebreid onderzoek is 
verricht. Dit is zeker het geval als het gaat om het in beeld krijgen van de 
activiteiten van het management van gamebedrijven. Met deze rapportage 
hebben we hier meer licht op geworpen. Een belangrijke kanttekening is wel 
dat we onze bevindingen baseren op 33 bedrijfsbezoeken. Meer gedetail-
leerde en representatieve statistieken kunnen de resultaten toetsen op hun 
generaliseerbaarheid. Gegevens over de branche als geheel zijn op dit 
moment weliswaar beschikbaar maar versnipperd en afhankelijk van de 
gebruikte	definiëring	van	wat	de	betreffende	onderzoekers	onder	een	game-
bedrijf verstaan. De processen die onze respondenten in de markt waarnemen 
vragen in ieder geval om verdere cijfermatige onderbouwing. Gegevens over 
de ontwikkeling van de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt zijn 
dringend gewenst vanuit het oogpunt van een kwantitatief juiste aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Trendanalyses op basis van het te ontwik-
kelen databestand van het CBS en/of via de ontwikkeling van een onderne-
merspanel kunnen inzichten genereren en bijdragen aan het vermijden van 
eventuele mismatches op de arbeidsmarkt. 
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Bijlage: de respondenten 

Bright Alley
Bruut Games
Codeglue
Competence Group
Creative artists
Designconsult
Digital Dreams
Eximion
Games Factory Online
Gamehouse
Gamepoint
Gamistry Games
Guerrilla Games
I Sioux Game Production
Illuster
Kalydo
Mindgame
Monkeybizniz
New Logics
Nixxes Software BV
Ogilvy
Pixel Pixies
Qlvr
RANJ	serious	games	
Ronimo	Games
Spelmaker
Spil Games
U-trax
Vertigo Games
Vanguard games
Witan game production house
WSquared	Media
Wuzzon Company
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Fabian Dekker
Lisanne Drost

De nog jonge gamemarkt maakt in ons land als jonge, 
creatieve industrie een snelle groeiontwikkeling 
door. Bedrijven die binnen deze markt opereren 
moeten snel reageren op veranderingen in een 
dynamische omgeving. In dit onderzoek richten 
de auteurs zich op het gevoerde personeels- en 
bedrijfsbeleid van gameondernemingen en op de 
externe omgeving die het economisch potentieel van 
deze industrie beïnvloedt. Op basis van een rondgang 
langs 33 gamebedrijven constateren ze het risico 
van een ‘varkenscyclus’, een uit de landbouwsector 
afkomstig economisch mechanisme waarbij vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt onvoldoende op elkaar 
dreigen aan te sluiten.
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