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Alle edities van Trends zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. 

Eerdere uitgaven van Trends zijn:

2007: Arbeidsmarkt en Onderwijs in verandering 

 ‘Over ontgroening en vergrijzing’

2008:   Groei, verandering en vernieuwing 

  Personeelsvoorziening  

‘Het zoekgedrag van bedrijven en werknemers’

2009:   Nieuwe sterren schitteren

 ‘So you wanna be a popstar’

 De groei van creatieve opleidingen in het mbo

2010: Voel de verandering

 ‘Luisteren naar de geluiden in de creatieve industrie’

Deze publicaties zijn te bestellen of downloaden via www.goc.nl/trends.
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Inspirerende samenwerking

Het oerhollands landschap verandert en biedt nieuwe vergezichten. In deze editie van ‘Trends in de creatieve industrie’ 

nemen we u mee, geïnspireerd door de nog jonge gamebranche, naar een transmediale toekomst. Een toekomst waarin 

Nederland uitblinkt in verrassende games, crossmediale concepten en producten met een herkenbaar ‘Dutch Design’.  

We bouwen daarbij voort op een stevige traditie van handelsgeest, innovatie en een goed georganiseerd beroepsonderwijs. 

Want daarin schuilt een belangrijke kracht van de Nederlandse creatieve industrie. ‘Creative thinking’ razendsnel 

omzetten in ‘creative business’. Daarbij het nieuwe omarmen, maar het oude niet weggooien. Er juist inspiratie uit 

halen. We kunnen spelen met de grenzen van realiteit en virtueel. Het kan toch allemaal, voor wie durft?

Deze Trends kijkt door de bestaande landschappen naar de tekenen van de toekomst. Het resultaat van een inspirerende 

samenwerking tussen creatieven, leveranciers en producenten. Op pagina 82 stellen we hen aan u voor.
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llereer t e i t de e uit ave op el e i e ver c illende ectoren pro eren un rood te verdienen in een nel 

ont i elende ereld  e oude re el  elden niet meer en et pel moet opnieu  orden uit evonden  e manier 

aarop i voor eeld uit everi en en rafimedia edri ven in de toe om t un rood verdienen  al e enli  veranderen

Voor ommi e ectoren  oal  de un t- en cultuur ector  veranderen de re el  el eel letterli  et uidi e a inet 

voert veranderin en door met rote evol en voor de ector en de maat c appi

aarnaa t i n er e eel nieu e ectoren in op om t  en oed voor eeld iervan i  de ame-indu trie  pelen en pellen 

vormen de e entie van de e nieu e ereld in de creatieve indu trie  et i  ec ter een ereld op ic  maar maa t 

deel uit van et creatieve univer um  eclame ureau  en uit everi en e i en vol intere e oe e de e ereld in 

unnen etten innen un ei en doel tellin en  Tran mediale concepten erei en o oo  rafimedia edri ven

et univer um di t uit en i  volop in e e in  rood en pelen com ineren  dat i  de un t  aarvoor al een eroep 

edaan orden op al de creativiteit die i  in on e creatieve indu trie unnen lo  ma en

Henk Vermeulen

Algemeen directeur

Voor de omeinen a  al duideli  dat de men  e oe te ee t aan rood en pelen  

n dat i   aar later no  teed  o  ierover aat de e trend  in de creatieve indu trie
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Alle verdienmodellen in beweging

n et eer te oo d tu  e c ri ven e de al emene 

ont i elin en innen de creatieve indu trie op de 

ereldmar t en in ederland  tra aandac t e teden  

e aan t ee ranc e  die e ien orden al  el aar  

te enpolen  de on e ame-indu trie en de eve ti de 

ereld van de edru te media  en derde deel ector  

die e tra ordt elic t  i  et e u idieerde deel van  

de un t- en cultuur ector  it deel al et de omende 

aren aar te verduren ri en  

oor de economi c e rece ie i  de totale e tedin  aan 

media en entertainment ereld i d a enomen met   

en in ederland met  e pro no e i  dat er na  

eer roei vol t  maar dat de e in ederland emati d  

al uitvallen  lle ectoren in de creatieve indu trie taan 

daarom voor de vraa  oe i  de omende aren eld 

unnen verdienen  

Game-industrie en drukindustrie

e un ti e pro no e  voor de om etont i elin  van 

ame  in de a elopen aren ee t ereld i d eleid tot 

een toename aan ame edri ven  ierdoor neemt de 

concurrentie toe  Toc  laat de ame-indu trie al  e eel 

no  teed  roeici er  ien  r vindt in de ame-indu trie 

een rote ver c uivin  plaat  naar online en mo ile 

rimp en nieu e verdienmodellen epalen de a enda van de creatieve indu trie  n de e 

Trend  in de creatieve indu trie  onder oe en e oe dit uit er t in de ver c illende 

deel ectoren en el e per pectieven er i n om te overleven  e etten op een ri t e at 

rimp en nieu e verdienmodellen ete ent voor de er ele en eid ont i elin  in de 

creatieve indu trie  n et i onder i en e naar de rol van de el tandi e onder 

per oneel  Vooral de ame-indu trie laat op dit moment ien dat innovatie loont  oe dat 

er t en oe de ame-indu trie inmiddel  aar ucce ormule e porteert naar andere 

ectoren  i  te le en in et laat te oo d tu  
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amin  e oppeld aan allerlei vormen van adverti in   

e voor pellin  i  dat adverti in  el  de mee t 

elan ri e financierin ron voor de ame-indu trie aat 

orden  aarmee e met de el de ont i elin en te 

ma en ri t al  aarmee ma amedia al  televi ie   

radio  ranten en ma a ine  al lan er te ma en e en

aar de ame-indu trie naar de media-indu trie toe roeit  

daar etten de edru te media rote tappen ric tin  de 

di itale media  rvarin en met et over c a elen naar 

di itale ranteneditie  laten ien el e arri re  er li en 

en oe onvoor pel aar adoptie door et rote pu lie  no  i

Kunst en cultuur

en deel van de un t- en cultuur ector ontleent i n 

in om ten aan u idie elden  e e taan aar onder 

dru  niet alleen at etre t directe u idie  oal  

e o ti in  van or e ten  t eater e el c appen o  

over ru in i dra en aan individuele un tenaar   

maar oo  indirect door et verla en van emeenteli e 

i dra en  ieu e verdienmodellen orden epropa eerd 

maar het zal de nodige tijd vergen voordat sector en 

con ument daarop i n in e teld  et al  i  de pu lie e 

omroepen i  et de vraa  aaraan de over eid no  il 

i dra en en aaraan niet

Valt er nog wat te verdienen?

n novem er  i  door  onder oe  edaan naar  

oe creatieve edri ven de edri re ultaten over  

eoordelen  et li t dat vooral ame edri ven en 

oto tudio  po itie  i n over de e aalde edri -

re ultaten en oo  multimedia edri ven ien eer een 

ti ende li n  rafimedia edri ven  reclame ureau  

uitgeverijen, theaters en evenementenorganisaties 

eoordelen  daarente en al  een lec t aar voor  

de edri re ultaten  

De arbeidsmarkt

n totaal er en ruim  men en in de creatieve 

indu trie  oal  de e i  edefinieerd door  rie art 

van de e er ele en eid e taat uit er nemer  die in 

loondien t i n  et overi e deel i n er ever  en 

el tandi en onder per oneel  et aandeel van de 

el tandi en onder per oneel in de creatieve indu trie  

i  o er dan in andere delen van et ederland e 

edri  leven  aar i  er rote ver c illen i n tu en  

de deel ectoren

Ten gevolge van de huidige crisis is de algemene tendens  

er nu een van rimp  e ien de e uini in en die de 

omende aren op tapel taan voor de pu lie e omroepen 

en de un t- en cultuur ector al de er ele en eid 

voorlopi  onder dru  li ven taan  e er aar et anen 

in loondien t etre t  n oo d tu   nuanceren e dit 

Game-industrie toont dat innovatie loont.
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eeld per deel ector en ordt duideli  dat er naa t rimp 

oo  een nieu e per oneel vraa  ont taat

pecifie e aandac t ordt e teed aan de verdelin  

mannen en vrou en  e verdelin  voor de totale creatieve 

indu trie i t niet a  van et emiddelde patroon in 

ederland  o  ier ieden e een edi erentieerd eeld 

door in te oomen op de deel ectoren  Ten lotte ordt een 

eeld e even van de toename van e i ele ar eid in de 

creatieve indu trie  e e li t ic  uit te reiden naar de 

eroepen die voor een alti d in loondien t erden 

uit eoe end  pvallend i  dat in de on e  maar 

ucce volle ame ranc e et aandeel e i el er   

daalde ten un te van va te ar eid overeen om ten  

A whole new world is waiting

it aar taat et t emadeel in et te en van de ter  

roeiende ame-indu trie  e e e taat no  een veerti  

aar  maar inmiddel  i  er nau eli  no  een ind in 

ederland te vinden dat no  nooit een ame ee t 

e peeld  o  ouderen en vrou en amen teed  va er  

e etten de vele oorten ame  en enre  op een ri t e 

en onder oe en at ame  o aantre eli  en om  i na 

ver lavend maa t

et ucce  ee t de ame-indu trie enni  uit onder 

andere de mu ie  film  ict en rafi c e tec nie  

op enomen  et evenveel ucce  orden ameprincipe  nu 

uit edra en naar andere ectoren  ieu e toepa in -

mo eli eden i n in op om t  ame  orden enut voor 

et erei en van mar etin  doel tellin en  in educatieve 

pro ramma  en el  i  ociale innovatie  e illu treren 

dat met de nodi e voor eelden  r ont taat een rote 

oeveel eid com inatie  van media en plat orm  it 

nodi t uit om ver alen te ma en die door de ver c illende 

media een lopen  n de cro mediale ormule  van de 

toe om t c a elen e van et ene plat orm naar et 

andere en van de ec te  naar de virtuele ereld   

e nieu e tec nolo ie die nu e c i aar i  oal   

technologie, touchscreen, augmented reality en 

controllerlo e ame  al de e elevin  alleen no  maar 

verder ver ter en

ame  lopen daarmee voorop in een eleveni economie  

aarin de con ument een peler ordt die ic  vri  

dapper en i onder voelt  at ee t niet alleen een oed 

evoel  maar et tel en  eer aan tot et leveren van 

pre tatie  ame  ieden een eerli e peeltuin  die 

on ic t aar  maar tra  i  ere i eerd en teed  va er  

een ver oop- o  educatie ood c ap al  doel ee t   
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innen de a a enin  aarmee  er t  i n er anno 

 ruim  edri ven en een totale er ele en eid 

van ruim  men en  e totale roep edri ven i  eer 

onder te verdelen in  p er  en  edri ven die 

 er nemer  in loondien t e en  l oe el  

van e e aar er terrein de e a a enin  aan oudt  i n er 

no  een aantal ranc e  die oo  tot de creatieve indu trie 

ere end orden  at i n de arc itecten ureau  de 

indu trieel  en mode-ont erper  en de oud- en 

ilver meden  e e creatieve eroep  roepen verte en-

oordi en no  een   edri ven en een totale 

er ele en eid van  men en  aarvan  in 

loondien t er en  lle  i  el aar du  een aan ienli e 

roep edri ven en er ele en eid  innen de e Trend  

eper en i  on  verder tot de eer t enoemde a a enin  

ie iervoor oo  et c ema op pa ina  en de a eeldin  

 op pa ina  oor de economi c e cri i  ee t oo  de 

creatieve indu trie een or e pa  op de plaat  moeten 

ma en  e e innen daarom dit oo d tu  met de al emene 

ont i elin en innen de creatieve indu trie op de 

ereldmar t en in ederland  e aan daar i  in op de 

ver oudin en tu en de ver c illende e menten  Vervol en  

e teden e e tra aandac t aan de t ee ranc e  innen 

de creatieve indu trie die i  uit te  orden e ien al  

el aar  te en an er  de ame-indu trie en de ereld van 

et dru er  aarnaa t aan e uitvoeri  in op de 

ont i elin en innen de ector un t en cultuur  die et 

onder dit a inet eleid ter  te verduren al ri en de 

omende aren  e e uini in en innen de e ector orden 

daar i  vanuit een redere di cu ie over e u idieerde 

un t e c reven  e pro eren daar i  teven  iet  te e en 

over de mo eli e vluc troute  die e aan ouden unnen 

orden  e luiten et oo d tu  a  met de re ultaten van 

een recente economische conjunctuur meting onder de 

edri ven in de ederland e creatieve indu trie  oe ver aat 

et de edri ven vol en  un ei en ervarin en  et andere 

oorden  loont et ei enli  no  om actie  te i n in de 

creatieve indu trie  een evarieerd eeld

e creatieve indu trie i  opnieu  door de over eid enoemd tot een van de peer punt-

ectoren aar ederland in de omende aren op ou moeten in etten  eli ti di  ordt de 

ector oo  ard etro en door de e uini in en  n dit oo d tu  pro eren e de alan  op 

te ma en  at peelt er innen de ver c illende ranc e  van de creatieve indu trie  en valt 

er no  at te verdienen in media en entertainment
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1. Uitgeverijbranche

581* uitgeverijen

632 en 900301 journalisten en persbureaus

2. Reclamebranche

731101 reclamebureaus

731102 overige reclamediensten

3. Grafimediabranche3. Grafimediabranche

18131813 prepressbedrijvenprepressbedrijven

1811 en 18121811 en 1812 drukkerijendrukkerijen

18141814 binderijenbinderijen

4. Audiovisuele branche

591* film- en videoproductie

601* en 602* omroeporganisaties

591* en 592* radio- en TV-productie

182* reproductie opgenomen media

5. Theater en podia

90011 beoefening van podiumkunst

90012 producenten van podiumkunst

9002 dienstverlening voor uitvoerende kunst

900302 scheppende kunst

90041 theaters en schouwburgen

90042 evenementenhallen

6. Multimedia en gaming

- multimedia productiebedrijven

- gamingbedrijven

GRAFIMEDIAGRAFIMEDIAGRAFIMEDIA

GAMINGGAMING

FILM & TVFILM & TV

PODIUMKUNSTPODIUMKUNST

UITGEVERIJUITGEVERIJ

RECLAMERECLAME

Afbeelding 1.1
Branches creatieve industrie en hun SBI-code (standaard bedrijfsindeling) 

Bron: GOC  



23

Algemene ontwikkelingen

e totale e tedin en op de ereldmar t voor entertain-

ment en media orden door rice ater ou e ooper  

 ere end op o n  mil ard euro in  

verdeeld over een tiental e menten 1 Het grootste volume 

aan e tedin en ordt in  no  teed  ereali eerd 

door televi ie met  mil ard euro  evol d door internet 

met  mil ard euro a eeldin   o  in ederland 

nemen anno  televi ie en internet de eer te t ee 

plaat en voor un re enin  met re pectieveli   en  

 mil ard euro a eeldin  2

n  en  daalt dit totale volume door de ereld-

i de economi c e rece ie met  en in ederland met 

 e pro no e i  dat dit volume vana   eer  

al roeien  aar i  de roei in ederland iet  emati der 

al uitvallen a eeldin   

ndien e een aantal e menten die met dru er  te 

ma en e en ranten  oe en  ma a ine  en u ine  

tot u ine  pu li in  op n oop ooien  dan li t 

dru er  met  no  teed  de root te mediacate orie 

te i n  ndien e oo  radio en televi ie amenvoe en tot 

de cate orie audiovi ueel  dan omt de e met  op de 

t eede plaat  uim daarac ter taan internet   

film   ame   en mu ie   n ederland i n 

de e onderlin e ver oudin en niet veel ander  o  in 

ederland taat dru er  met  op de eer te plaat  

1   rice ater ou e ooper  -  lo al entertainment and media outloo
2   rice ater ou e ooper  -  ntertainment and media outloo  or t e et erland

Opmerkelijk is de prognose dat drukwerk  
in de komende jaren wereldwijd niet verder 
terugloopt.

0 50 100 150 200 250 300

Muziek

Games

Magazines

Radio

Films

Boeken

BtB publishing

Kranten

Internet

Televisie

Afbeelding 1.2
Wereldmarkt voor entertainment en media in 2010 (x miljard euro)

Bron: PWC (2009–2013) Global entertainment and media outlook. 
Grafiek GOC
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Kranten
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Internet

Televisie

Afbeelding 1.3
Nederlandse markt voor entertainment en media in 2010 (x miljoen euro)

Bron: PWC (2010–2014) Entertainment and media outlook Netherlands. 
Grafiek GOC
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audiovi ueel met  op de t eede plaat  en internet met 

 op de derde plaat

i en e daarente en naar de roei van de ver c illende 

e menten  dan ien e een e eel ander eeld ont taan  

nternet en ame  roeien eer nel  audiovi ueel roeit oo  

no  verder maar veel emati der en et edru te medium 

ta neert na een duideli e teru an  i  de aanvan  van de 

economi c e cri i  a eeldin   pmer eli  i  de 

pro no e dat dru er  in de omende aren ereld i d niet 

verder teru loopt  n ederland i  de ver ac tin  dat 

dru er  van oe en en ma a ine  no  al toenemen  maar 

van ranten al li ven a nemen  et el de eldt in een iet  

mindere mate voor mu ie  at et edru te medium el 

terrein pri ee t aan de nieu e media e menten li t in de 

li n van de ver ac tin  at er toc  een pra e i  van een 

verdere teru an  ereld i d e ien  ee t te ma en met 

t ee veronder tellin en i  de pro no e  Ten eer te aat 

men ervan uit dat et edru te medium in op omende 

con umentenmar ten el ter  al aan roeien  en ten 

t eede dat men een la  om de arm il ouden met 

etre in  tot de invloed van e- oo  en e-reader  op et 

volume van print  e opmar  van e-reader  o el de ta let 

pc  oal  de i ad al  de e-reader  op a i  van e-in  

tec nolo ie  i  van recente datum  e pro no e i  dat e 

een rote vluc t nnen nemen  maar no  eini en durven 

te voor pellen in oeverre en oe nel de e e-reader  de 

e taande papieren oe en  ranten en ma a ine  

over odi  ullen ma en  ind  ort i  er de veel elovende 

op om t van de i ad van pple al  een nieu  verdienmodel 

voor ma a ine  Vooral in de V  ieden veel laden een 

application app  aan die via online in el  voor app  

unnen orden aan e oc t in de vorm van een a onnement 

o  lo e ver oop  o  in ederland in en uit ever  daartoe 

over  a een aanvan eli  ter e roei van a onnementen 

tortte dit verdienmodel ec ter al  een aarten ui  in 

el aar  e ver oop van e-ma a ine app  viel ineen  ter  

teru  en onduideli  i  o  de e ic  in de eer te maanden 

van  al er tellen  et meri aan e udit ureau o  

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Afbeelding 1.4
Groei entertainment en media bestedingen

Bron: PWC (2010) Entertainment and media Outlook. Grafiek GOC

 ereld

 ederland

Men verwacht dat pas over 20 jaar digitale 
magazines dé norm zullen zijn.
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irculation  dat opla eci er  i oudt van ranten en 

ti d c ri ten op de meri aan e mar t  meldt dat i  de 

tart in  de laden in et al emeen een ort 

oo tepunt enden en in de t eede el t van  ter  

teru vielen  et lad ired i voor eeld reali eerde i  

uit om t in uni  een ver oc te opla e via pp tore  

van  in uli a  daar no   van over en in 

novem er  i  andere ma a ine  i  de trend 

ver eli aar  n de V  ordt in anuari epro eerd de 

eer te voor ic ti e conclu ie  te tre en uit de ervarin en 

die i n op edaan met de nieu e verdienmodellen van 

di itale ranteneditie  et li t erop dat ucce  e aald 

an orden met verdienmodellen aar i   tot  pa ina  

per maand rati  orden aan e oden  en daar oven een 

ee ordt evraa d

p  e ruari  i  in de V  een nieu  e periment  

e tart aar ereld i d elan tellin  voor e taat   

uper  urdoc  T e ail  van e  orporation iedt  

de i ad-onl  ne  pu lication T e ail  via pp tore aan  

e pu licatie i  amen met pple ont i eld en ordt  

da en rati  aan e oden  daarna moet e een a onnement 

nemen van  -dollar  lo er  in de V  e en et 

inmiddel  over  arri re  die daarmee orden op e orpen  

e e t een i ad nodi  et o t e  -dollar en e moet 

maar a ac ten el e electie in in ormatie e daarvoor 

ri t aan erei t  n ormatie die e op el e pc o  mo iel oo  

rati  unt ri en  ederland e onder oe er  ver ac ten 

dat de ont i elin  naar di itale verdienmodellen voor 

ranten en ma a ine  in ederland lan amer al verlopen 

dan in meri a  omdat de ederland e mar t veel leiner i  

en ver ac t dat pa  over  aar di itale ver ie  d  norm 

ullen i n

e ont i elin  i  di itale oe en al oo  a an en  

van de lo ale mar tom tandi eden  e dic t eid aan 

  eter   - -  nder a  odel  it ave  T e e  or  Time  edia  dverti in  pa e  
  ro e   ra mu  niver iteit  a er  lector o e c ool trec t  - -  ederland te lein voor nieu e rant op i ad   

it ave  e Tele raa  i itaal

De markt voor digitale uitgaven is sterk in 
opkomst maar er zijn nog weinig ervaringen 
opgebouwd met bewezen verdienmodellen.
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Afbeelding 1.5
Groei Nederlandse markt entertainment en media (x miljoen euro)

Bron: PWC (2010–2014) Entertainment and media outlook Netherlands. 
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Game-industrie

n dit oo d tu  even e en ele al emene e even   

over de trend  die plaat vinden in de ame-indu trie   

n oo d tu   van dit rapport ordt uit e reid in e aan op 

de ver preidin  van ame  in de amenlevin  en de ete eni  

daarvan voor de media- en entertainment ector  Vol en  

ci er  van  aat er anno  in de ereld o n  

mil ard euro om in de totale ame-indu trie en in ederland 

 mil oen euro  o  teed  li t de root te mar t voor 

ame  in de V  oe el ver c illende iati c e landen ter  

in op om t i n  e V  verte en oordi t no  teed   van 

de ereldmar t voor ame   mil ard -dollar  

ederland i  oed voor  e meri aan e ame-indu trie 

i  niet alleen de root te  maar loopt oo  voorop in trend  

oal  de ver c uivin  van con ole  pc ac en online ame  

naar ocial net or  amin  en mo ile divice  e ver oudin  

tu en de ver c illende mar ten en de ver c uivin en die 

optreden i n in a eeldin   oed te ien

e con umenten e tedin en aan ame  in  in de V  

laten ien dat de el t e taat uit et open van ame   

op dvd  nameli  pc ac o ed en con ole  al  on  

la tation  intendo ame u e o  icro o t o  e e 

vorm van ie e di tri utie van ame  taat ec ter ter  

onder dru  lleen al in  i n er in de V  on eveer  

minder ame-dvd  voor computer  en el  minder voor 

con ole  ver oc t  eli ti di  ien e dat de ver oop van 

ame  rec t tree  via internet  o el online al  irele  

pectaculair i  e roeid  oor de economi c e rece ie i n 

de totale con umenten e tedin en ten op ic te van  in 

de V  ec ter toc  no  met -  teru elopen  e ter te 

roei ordt ereali eerd door de o enoemde ocial-

net or - ame   ieronder ordt ver taan et 

mar t e ment van ame  op ocial-net er - ite  al  

ace oo  pace  e o  i  en  aar i  aat et  

om et pelen van ame  innen een ociaal net er   

van vrienden  aar i  oo  andere ociale activiteiten oal  

c atten een rol pelen  ocial-net er - ame  onder-

oe in el  in ederland i  i voor eeld veel roter dan 

in de V  ierdoor al de vervan in  van papier door 

di itale do nload  in de V  meer voordelen opleveren dan 

in ederland  e ver oop van e-reader  in de V  ee t 

daar i  ec ter oo  de mar t voor ille aal eripte  

e- oe en en ame  ter  doen roeien  et een teven  

een e oorli e pri dru  ee t veroor aa t op e-reader  

en e- oe en  ierdoor orden de verdienmodellen voor 

de e di itale producten op de proe  e teld  at de 

aan ieder  uit ever  van ame  oe en en film  

teru oudend maa t om nel alle  di itaal te aan 

aan ieden  ortom  de mar t voor di itale uit aven i  

ter  in op om t  maar er i n no  eini  ervarin en 

op e ou d met e e en verdienmodellen  at maa t 

uit ever  voor ic ti  et een eer een nelle 

ont i elin  a remt  l  nieu  initiatie  ordt daarom 

met veel elan tellin  evol d
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c eiden ic  van - ame  a ive ultipla er nline  

ui t op et vla  van a e loten ociale net er en aar i  

et pel niet et oo ddoel van de activiteit i  i   

pelen vaa  amer  vanuit de e ele ereld online een 

epaald pel  onder met el aar een ociaal net er  te 

vormen  p de t eede plaat  ien e een ter e roei i  

ame  die e peeld orden op mo ielt e  en i voor eeld 

de i ad mo ile divice  

Tijdens de games conferenties in 2009 in Seattle en  

erli n erd emeld dat ame edri ven meer pro lemen 

ondervonden om o enoemde tartup  financierin  te 

ri en van de rote con ole a ri anten om nieu e ame  

te ont i elen  iet alleen erd dit veroor aa t door de 

teru lopende ver oop van con ole ame  maar oo  door et 

toetreden van nieu e ame-ont i elaar  e un ti e 

pro no e  voor de om etont i elin  van ame  in de 

a elopen aren ee t ereld i d een ter e roei van 

nieu e ame edri ven doen ont taan  ierdoor neemt  

de onderlin e concurrentie e oorli  toe  e er al  de 

om etont i elin  door de financi le cri i  ta neert  

en el  lic t teru loopt  p lan ere termi n aan alle 

pro no e  no  teed  uit van pectaculaire roeici er   

e ter  toe enomen concurrentie in de ame-indu trie 

ee t daar i  ec ter el een e oorli e dru  op de pri en 

tot evol  ierdoor ordt et moeili er rote ri ico  te 

lopen i  de ont i elin  van nieu e ame  oor de 

ver c uivin  naar online en mo ile amin  neemt de 

in- ame adverterin  ter  toe  e voor pellin  i  el  dat 

in- ame adverterin  de elan ri te financierin ron voor 

de ame-indu trie ou unnen orden  aarmee ri t de 

ame-indu trie met de el de ont i elin  te ma en die al 

veel lan er eldt voor televi ie  radio  ranten en 

ma a ine

a ter e concurrentie i  de indu tri le producten en 

oe enproductie  ri t nu oo  de ame-indu trie te ma en 

met een nel roeiende ame-indu trie in ina en orea  

et root te ine e ame edri  anda ad in  een 

aarom et van  mil oen -dollar  n ina ordt door 

Afbeelding 1.6
Consumenten bestedingen aan games in VS in 2010. Totale bestedingen  
24,7 miljard US-dollar. (Groei % t.o.v. 2009, totaal -2%.) 

Bron: NPD Group (2011)
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veel men en in internetca  ame  e peeld  in de vorm 

van ree-to-pla  lo in  ro leem in de nel roeiende 

ine e amemar t i  et e ouden van de auteur rec ten 

over de ame  it eldt o el i  ie e di tri utie van 

i voor eeld con ole ame  al  voor de toenemende di itale 

di tri utie van ame  o el online al  irele  an de 

andere ant al door de nelle ver preidin  van ame  de 

con umentenmar t teed  verder e ra menteerd ra en  

in pecial intere t roup  at er t in et voordeel van 

leinere en lo aal opererende ame edri ven  i  unnen 

neller in pelen op trend  die in een land o  el  een  

re io ont taan  oal  i voor eeld ail m terdam o  een 

over eid campa ne eric t op on eren in o ame   

e elan ri te edrei in  voor de ame-indu trie li t  

op et el de terrein al  voor de mu ie indu trie en de 

filmindu trie  nameli  pirateri  p internet ont taan 

teed  meer mo eli eden om naa t mu ie  oo  film   

en ame  uit ille ale ron te do nloaden

Drukindustrie

oe taat et met de eve ti de media van et dru er   

e dru  indu trie taat al aren onder dru  en ac t 

e pannen op de uit er in  van de e-reader  oor de 

op om t van internet en cd-rom in de aren ne enti  ree  

de e edri ta  al vroe  te ma en met de evol en van 

de e nieu e di tri utietec nie  aa t et verd i nen van 

veel am ac teli e voor ereidende er aam eden door de 

op om t van T  e Top u li in  verd enen vooral 

veel ormulieren en na la er en permanent in de 

computer  e rui aan i in en  enc clopedie n  

aarver la en en innen ort oo  et poor oe e  i n 

alleen no  di itaal via dvd o  internet te raadple en   

l vana  midden aren ne enti  ordt voor peld dat 

innen ort  et el de al e euren met oe en  ranten 

en ti d c ri ten   

Toc  i  tot ver a in  van velen dit no  teed  niet ma aal 

e eurd 5 e ver larin  daarvoor i  niet et ont re en van 

tec nolo i c e middelen  ant al aren i n de enoemde 

producten oo  op internet te vinden  aar ranten- en 

ti d c ri tenuit ever  i n tot voor ort teru oudend 

e ee t met un producten volledi  op internet ter 

e c i in  te tellen  omdat et tot nu toe niet elu t i  

eld te verdienen met e-paper  en e-ma a ine  et eld  

ordt no  teed  verdiend met papieren uit aven  

rantenuit ever  pro eren nu aan te a en i  de 

ont i elin  van de i ad van pple  nline ranten-

a onnementen orden aan e oden met een rati  i ad o  

e-reader  aarop de rant in traditionele vorm evin  al  

De belangrijkste bedreiging voor de game-
industrie ligt op hetzelfde terrein als voor  
de muziekindustrie en de filmindustrie, 
namelijk piraterij.

5   lle analen taan open  e di itali erin  van media e rui  it ave   en aa
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applicatie ordt aan e oden  e edac te daarac ter i  dat 

oe meer de in ormatie in een nieu e internetopmaa  

ordt aan e oden  oe minder con umenten ereid i n er 

voor te etalen  en rant in een vertrou de en a e loten 

opmaa  op een e-reader ordt neller ea ocieerd met et 

etrou are ima o van de papieren rant  aarvoor i n 

meer men en ereid een a onnement a  te luiten   

e vraa  i  ec ter o  e et ier i  niet e en over t ee 

ter  ver c illende doel roepen  e vertrou de le er van 

ranten en ma a ine  die een e-reader aan c a t  il i n 

a onnement oo  daarop unnen le en  et voordeel i  dan 

ti d en plaat  e on e internetter truint el  et e  el 

a  naar nieu  en il niet e inderd orden door een 

e loten ormat al  een app die alle in ormatie volledi  

ee t voor e electeerd  it i  et dilemma van de nieu e 

verdienmodellen  e taande papieren  a onnee  

e c ou en de app-ver ie al  een e tra ervice aar al voor 

i  etaald  de on e internetter il een voor epro ram-

meerde in ormatie aar oo  no  voor etaald moet orden

en trend i  ma a ine  i  dat de opla en teed  leiner 

orden  maar dat dit ecompen eerd ordt door de 

eli ti di e roei in aantal titel  Voor adverteerder  i  dit 

aantre eli  omdat e daarmee eric ter doel roep-

pecifie e mar etin  unnen toepa en  l emene 

reclame campa ne  die eric t i n op een uni orme 

ood c ap aan een reed pu lie  li en un e  te 

vinden via ui -aan- ui laden en al emene older-

campa ne  e e vorm van papieren reclame i  oed oop 

en ee t een eer root erei  innen et totale 

dru er e ment i n dit dan oo  de roeiende producten

oe en orden voorlopi  no  ma aal ver oc t ondan   

de nelle opmar  van et e- oe  n  erd er in 

ederland voor el  ver oc t e- oe  no   papieren 

oe en ver oc t  n totaal aat et om  e- oe en 

te enover  mil oen papieren oe en  oe en orden in 

toenemende mate in ine e dru eri en edru t en 

ver c eept naar uropa  n ommi e evallen orden 

oe en ti den  de rei  op et c ip in e onden o  tot 

paper ac  verli md  oor de om t van di itale print-

temen met inline ni - en ind temen unnen 

te en oordi  ema eli  eer leine opla en van 

uitver oc te oe en orden na e teld  et entraal 

oe ui  ee t in  amen met uradiu  c  en can 

a er o n di itaal dru teem voor oe en ont i eld om 

el  n-order e tellin en printin -on-demand  te unnen 

aannemen van titel  die niet meer op voorraad e ouden 

orden  aa t een rote voorraad van oe en voor nelle 

leverin  aan oe in el  ordt de data a e met di itale 

oe en o eer toe an eli  emaa t voor papieren ver ie  

Van  procent van de uit e rac te titel  in ederland 

orden er aarli  no  een drie e emplaren ver oc t   

er aar orden door de ranc e  mil oen oe en 

a e c reven omdat er een vraa  meer  naar i  aa t 

erdru  op e tellin  van oude titel  iedt de e productie-

tec nie  teven  de mo eli eid om nieu e titel  eer t uit 

Bestaande (papieren) abonnees beschouwen 
de app-versie als een extra service waar al 
voor is betaald.
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te te ten voordat er dure eer te opla en orden edru t  

oe en die minder ver open  unnen o in di itale vorm 

reed e c i aar orden e ouden   

e veranderin en die plaat vinden innen et dru er -

e ment  oal  leinere opla en  dru er  op naam  

en toename van leur e rui  lan  eur en evoel  

veroor a en oo  ver c uivin en in de toe epa te dru -

tec nie en innen de edri ven  innen de urope e mar t 

al et aandeel van oe en in de totale productie aarde 

verder aan dalen  tu en  en  met -  ter i l 

et aandeel van di itaal dru en voor leine opla en met 

 al toenemen  i itale dru temen e en op dit 

moment een aandeel van  innen de urope e mar t  

amen met de candinavi c e landen en el i  e oort 

ederland tot de oploper  met etre in  tot de 

toepa in  van di itale dru temen  it onder oe  in 

 li t dat  van de rafi c e productie edri ven 

naa t un vertrou de dru per en oo  pro e ionele 

di itale dru temen voor orderproductie  

e en taan  et laa t li t et aandeel 

di itale productie in de uid- urope e

landen 7 

Afbeelding 1.7
Aandeel van verschillende druktechnieken in productievolume

Bron: GAIN (2009)
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Afbeelding 1.8
Groei in productievolume bij verschillende druktechnieken in EU

Bron: GAIN (2009)
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 een dru tec nie  va er o  minder vaa  ordt 

toe epa t  ordt e nvloed door de omvan  van de lo ale 

mar t a eeldin   n uit land en de V  ordt een 

roter aandeel dru er  edru t met tec nie en die 

pecifie  e c i t i n voor o e opla en ull colour 

ma a ine  oal  rotatie o et en diepdru  ravure  

oor et leiner orden van de opla en ullen edri ven 

die e peciali eerd i n in de e tec nie en meer la t 

ri en van teru lopende om et dan edri ven die di itale 

dru  tec nie en toepa en  e nelle roei innen uropa 

van e otec nie en in de a elopen aren ee t 

voornameli  te ma en e ad met de ter e toename in 

ereali eerde dru aliteit met e odru  ecom ineerd 

met la ere productie o ten oed opere dru vormen  

a eeldin   le otec nie en orden teed  meer 

toe epa t in de verpa in indu trie

Kunst en cultuur

iet alleen de ereld van et edru te medium taat onder 

dru  dit eldt in no  veel ter ere mate voor de ereld van 

un t en cultuur  e ereld van un t en cultuur e taat uit 

een e u idieerd en een niet- e u idieerd deel  et 

e u idieerde deel aat rotendeel  naar mu ea  t eater- 

en dan voor tellin en  or e ten  c ilder- en eeldende 

un t  aa t et e u idieerde deel van de un t i  er een 

root aan od van entertainment  dat aar in om ten el  

innen aalt door reclame-  entree elden en commerci le 

opdrac ten  n dit tu  eper en e on  tot de 

ont i elin en rond et e u idieerde deel

et tot nu toe mee t e pro en en mee t controver i le 

onder erp in et nieu e eleid van de re erin  utte i  

on et i eld et un t- en cultuur eleid voor de omende 

aren  om  li t et op een impele lin -rec t  te en-

tellin  in de politie  maar dat li t i  nader in ien niet 

elemaal te loppen  en al  politie  rec t  te duiden 

politicu  al  rit  ol e tein VV  vindt dat er ui t meer 

over eid eld naar un t en cultuur moet  e e uit praa  

deed ol e tein  novem er  op de prote t i een-

om t c reeu  om ultuur  op et m terdam e 

eid eplein  nder i d  i  meni  autonoom  un tenaar  

al jarenlang de mening toegedaan dat de overheid zich 

niet moet emoeien met un t en cultuur  et romanti c e 

eeld van de autonome un tenaar die vanuit de el ant 

van de amenlevin  maat c appi  riti c e un t edri t  

ordt volmaa t in eeld e rac t door de prac ti e 

documentaire T e orld accordin  to on  

nternational mm  ard or rt  ro rammin    

e documentaire aat over de oemeen e erver on 

arladeanu die al  o  colla e  van nip el  uit 

Samen met de Scandinavische landen en 
België behoort Nederland tot de koplopers 
met betrekking tot de toepassing van digitale 
druksystemen.
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ti d c ri ten  die i  op de vuilni elt vindt  maa t  a  

aar ordt i  door een alerie ouder al  ti d epalend 

un tenaar ontde t  en ordt i  letterli  en fi uurli  in 

et pa  e e en 8 et portret van de un tenaar uit de 

documentaire appelleert ter  aan et onder oe  van  

an  in  uit  aaruit li t dat in ederland meer 

dan de el t van alle un tenaar  er loo  i  er de enitie 

i  et aan od van un tenaar  nameli  v l roter dan et 

er ele en eid per pectie  met vol aardi  in omen 9  

i  vindt vooral veel un tenaar  met i anen aarmee 

e un eld verdienen  e ereld van un tenaar  li t 

uit i n onder oe  te e taan uit een eel malle top van 

un tenaar  met terallure  en topin omen  en een eel 

rote roep mar inaal verdienende un tenaar  die primair 

ie en voor de tatu  van vri e ona an eli e creatieve 

un tenaar  ee t opmer eli  daar i  i  et ont re en van 

een u tanti le middencate orie  erend an an en er  

voe t daar aan toe dat un tenaar  oo  vaa  eini  

aarde ec ten aan materi le a en en een eer in 

e en te en eroep vereni in en die ic  e i  ouden 

met ar eid voor aarden en pen ioenen 10 un tenaar  

 omen dan oo  eer moei aam tot tand   

eri n en er  ee t de ar eid mar t voor un tenaar  

eduid aan de and van drie opmer eli e t perin en   

 un tenaar  u idi ren un ei en un t inni e 

pro e ie door un in omen te ver aren uit ander oorti e 

ar eid   n un tenaar land eldt t e inner ta e  it 

all  de top tre t alle in omen naar ic  toe  maar  de 

c eidin  tu en mar inalen en terren i  onvoor pel aar 11 

et ver tre en van een minimumin omen aan een 

un tenaar oude -re elin  vermindert de an  dat 

iemand een ei en in omen an op ou en uit i n 

un t inni e ar eid  e eeldende un tenaar  e elin  

 a  van  tot  een re elin  in ederland  

aardoor un tenaar  in ruil voor un dien ten o  

un t er en een in omen onden ri en  Toen de re elin  

verviel  erd de e op evol d door de et er  en n omen 

un tenaar   aar i  de over eid veel meer ei en 

in  tellen aan et ver erven van een ei en in omen   

e nieu e  eldt lec t  al  over ru in periode 

naar een volledi  el tandi  in omen van un tenaar  

nmiddel  i  e end dat per  anuari  de e re elin  

volledi  ordt a e c a t  i c ien i  dit el de root te 

trend reu  met et eleid dat de over eid na de t eede 

ereldoorlo  tot recent evoerd ee t  e uidi e  

re elin  i  in  in opdrac t van et ini terie van  

e valueerd en ieruit li t dat de re elin  eer e ectie  

i  in et ont i elen van een ei en in omen onder 

un tenaar 12

e over eid tui de na de t eede ereldoorlo  een 

u idie-in ra tructuur op voor de un t- en cultuur ector 

aarin ic  een aantal parado en lee  c uil te ouden  

en parado  vloeit voort uit de doel tellin  dat u idie 

een vervan in  ou mo en vormen voor et ver erven van 

een ei en in omen  te enover de doel tellin  dat vooral 

vernieu ende en e perimentele un t e u idieerd moet  

orden  Voor e perimentele un t e taat ec ter een veel 

leiner pu lie  en du  un e niet onder u idie  

en t eede parado  ee t te ma en met de teru -

oudende op tellin  van de over eid tot de in oud en  

de aliteit van un tuitin en ener i d  en de op ele de 

norm in de toe an  tot de -re elin  ander i d   

e over eid laat u idieaanvra en over aan autoriteiten 

uit de un t ereld el  maar ander i d  pro eert de 

over eid el de toetredin  tot de eroep roep tri t a   

8 t e orldaccordin toion com
9 in    en economie van de un ten  e c ou in en over un t en un t eleid  it ave  i tori c e it everi  ronin en
10 an en er    en ioen voor un tenaar  i i
11 en er    conomic live  o  arti t  trec t
12 den  T  e aat-van mel oort  en uan el  -  valuatie van de et er  en n omen un tenaar   
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te a enen door alleen men en met een er end diploma 

van een un tacademie rec t tree  tot de re elin  toe te 

laten  an men en onder diploma van de un tacademie 

orden aanvullende ei en e teld  pnieu  een te en-

tellin  in over eid eleid

e in om ten voor de un t- en cultuur ector e taan in de 

pra ti  uit een in e i eld amenraap el van onderdelen 

dat uit ver c illende ronnen omt en oo  vanuit een 

ver c illend motie  e c i aar ordt e teld  ieronder de 

vi  elan ri te voor de ederland e un t ector

  Toe an elden o  aan open van particulieren  

con umeren van un tuitin en

  ver eid u idie  un t al  collectie  oed c  aarde

  emeente u idie  el tand eleid c  lee aar eid van 

uurten

  edri ven ond en  ve ti en van edri ima o en 

reali eren mar etin doelen

  ecenaat  evorderin  van de un t en onder teunin  

van de un tenaar uit andere dan economi c e motieven

p de e ronnen dri t de un t- en cultuur ector  e i n 

vooral complementair aan el aar  maar li en onderlin  

eer moeili  uit i el aar te i n  omdat e ter  epaald 

orden door de al emene economi c e en politie e cultuur 

van een land  it ete ent dat de e ronnen oo  in andere 

landen voor omen  maar daar van e e een andere cultuur 

in een e eel andere ver oudin  tot el aar unnen taan  

i voor eeld in de V  e taat nau eli  een cultuur van 

over eid u idie  voor un t- en cultuur  maar peelt et 

mecenaat en door edri ven evulde ond en een veel 

rotere rol  n de V  i  de un t- en cultuur ector dan oo  

veel ona an eli er van de over eid en veel meer eric t 

op amen er in  met et edri leven  innen de e 

cultuur oort dat edri ven en particulieren vaa  rote 

edra en ter e c i in  tellen voor et in tand ouden 

van t eater  en or e ten  en dat t eater  en or e ten et 

van el pre end vinden dat edri ven un ima o en 

mar etin doelen ver inden aan un uitvoerin en  en 

vol tre t andere cultuur e taat in ran ri  aar de 

over eid et niet alleen al  aar taa  iet de un t- en 

cultuur ector te financieren  maar oo  el  rec t tree  

re ulerend optreedt en ei en eu e  maa t in at el en 

niet efinancierd ordt  e ederland e cultuur 

com ineert veel ter er de edac te van de 

ver or in taat met oevereiniteit in ei en rin  e 

over eid i  er in die edac te voornameli  om een 

in ra tructuur in tand te ouden en een a i in omen te 

aar or en  e ter e taat inmen in  in de directe 

re ulerin  van un tuitin en oal  in ran ri  e eurt  i  in 

de ederland e cultuur vol tre t on epa t  at e oort de 

overheid over te laten aan de zelfregulering van de 

eroep roep oevereiniteit in ei en rin  et eenvoudi  

illen ver c uiven van de ronnen  oal  de re erin  utte 

il  li t e ien de pra ti  in de V  niet on aal aar  aar 

et ver t el een rotere veranderin  in de politie e en 

economische cultuur, die niet zo eenvoudig voorgeschreven 

an orden  aar i  i  et economi c e limaat ronduit 

on un ti  om de e or e ronver c uivin  op an  te 

De overheid tuigde na de tweede wereld-
oorlog een subsidie-infrastructuur op voor  
de kunst- en cultuursector waarin zich een 
aantal paradoxen bleek schuil te houden. 



ren en  lle ronnen taan nameli  eli ti di  onder 

dru  emeente  ontvan en door de ver eid e uini in en 

automati c  naar rato een even rote e uini in  vanuit 

et emeente ond  en eli ti di  evelt de over eid een 

aantal ta en over naar de emeente onder er e tra 

financierin  voor te even  it een eer te peilin  li t dat 

emeente  inmiddel  e rotin en e en va t e teld 

aar i  de u idie  aan lo ale un t- en cultuur  

activiteiten tu en de  en  dalen  o  de 

in om ten ronnen enoemd onder   en  op pa ina  

taan van e e de economi c e cri i  onder dru

(On)gefundeerde kritiek op het 
subsidiebeleid voor de kunsten 

et evoerde eleid van de over eid ee t in de a elopen 

vi ti  aar niet eleid tot et reali eren van de politie e 

doel tellin en die er ac ter la en  at aat niet alleen op 

voor de doel tellin en van rec t e politie e parti en  die 

meer et meri aan e model voor taan  maar voor een 

root deel oo  voor de lin e parti en die el een 

u tanti le rol ien e ele d voor over eid eleid op 

un t- en cultuur e ied  im van lin  ee t de motieven 

van over eid eleid en de uit er in  in de pra ti  

onder oc t en am tot de vol ende conclu ie   

e doel tellin en van de over eid aren er teed  op 

eric t door u idie de pri en laa  te ouden en 

daarmee de toe an eli eid voor een reed pu lie   

te ver roten  ter i l eli ti di  de un tenaar een 

accepta el in omen erd e arandeerd  it et onder oe  

van Van lin  li t dat over eid u idie el i edra en 

ee t aan et laa  ouden van de pri en  maar niet ee t 

eleid tot meer e oe  e u idie  e en eerder eleid 

tot een ter e roei in et aantal voor tellin en aarmee 

emiddeld teed  minder e oe er  erden erei t   

an de andere ant erden er i  evaluatie tudie  vaa  

rote e ploitatiete orten econ tateerd die eer door 

aan vullende u idie  moe ten orden edic t  ovendien 

con tateert Van lin  dat de manier aarop de over eid 

aar u idie  via ond en door un tin ider  uit ei en 

rin  liet verdelen  dit o el een aan ui ende er in  ad  

op u idieaanvra en  al  een roei in eroep procedure  

te en a i in en van aanvra en  ndan  et niet 

reali eren van de eleid doelen lee  et u idie ud et 

voor un t en cultuur van de over eid in de loop der aren 

teed  verder roeien  et a  du  vol en  Van lin  

onvermi deli  dat er een te en e e in  ou ont taan  

om dit in de pra ti  niet e ectie  uit evoerde un t eleid 

aan te pa en

at de uitvoerin  van et un t eleid van de over eid 

ver eterin  e oe t  ordt in redere rin  edra en   

e mate van de e uini in en en de economi c e 

om tandi eden aaronder de e orden door evoerd   

in de eten c ap dat de ronnen niet eenvoudi  i n in  

te ruilen  ma en dat et eleid in ter e mate ordt 

ervaren al  aal la

 lin   van  un teconomie in nieu  per pectie  i ertatie  it ave   oncern  ronin en
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Gemeenten staan voor dilemma 

en elan ri  deel van de in ra tructuur en u idie  aan 

un t- en cultuuractiviteiten omt voor re enin  van 

individuele emeenten  emeenten voeren el een ei en 

eleid  aardoor o el de ud etten al  de voor u idie  

in aanmer in  omende activiteiten ter  per emeente 

unnen ver c illen  at dit etre t an et in de pra ti  

voor individuele un tenaar  en artie ten veel uitma en o  

men te ma en ee t met de emeente ronin en o  

peldoorn  ver et al emeen inte reren veel emeenten 

un un t eleid met andere eleid terreinen oal  

lee aar eid  economi c e in ra tructuur o  onder i   

o inve teren veel rote emeenten in cultuur pro ecten met 

al  doel de verpauperin  van oude i en te en te aan en 

de lee aar eid in uurten te ver o en  e edac te 

daarac ter i  dat ierdoor i voor eeld de inte ratie van 

uurt e oner  die a om ti  i n uit ver c illende culturen  

eter tot tand omt  o inve teerde de emeente otterdam 

or  in et concept rede c olen vanuit inte ratie eleid en 

et te en aan van leine traat criminaliteit  c olen ouden 

naa t et re uliere onder i  oo  een aanvullende culturele 

unctie moeten e en voor de uurt  aardoor c ool-

aande inderen oo  na c oolti d op evan en orden door 

et aan ieden van un t- en cultuureducatie  e e un t- en 

cultuureducatie iedt een eu e aan dan en  in en  oto - 

ra eren  filmp e  ma en  toneel pelen en c ilderen  en 

ordt ver or d door pro e ioneel e alificeerde eroep -

eoe enaren  mdat de e un teducatie e nte reerd i  in 

et onder i eleid van otterdam  i  e minder et aar 

dan i voor eeld de vele door emeente  e u idieerde 

mu ie c olen  Veel emeenten e c ou en et timuleren 

van un un t- en cultuur ector oo  al  een elan ri e peiler 

onder een aantre eli  economi c  ve ti in limaat  

aarmee oo aardi e er ele en eid an orden 

aan etro en  e redenatie i  dan dat vooral oo op eleide 

er nemer  een oon- en er om evin  pre ereren met een 

rote diver iteit aan cultuur  edri ven ie en dan eerder 

voor de e locatie  omdat i  daar ma eli er aan oed 

op eleid per oneel unnen omen  laa t een tad er in om 

e ien te orden al  culturele tre plei ter voor de re io  o  

oal  m terdam voor eel ederland  dan ordt e daarmee 

teven  een tre plei ter voor andere creatieve eroep -

roepen oal  reclame ureau  V-productie edri ven en 

rantenredactie  i voor eeld de tri d tu en en aa  en 

m terdam om de -redactie innen te alen

mdat i  veel emeenten et un t- en cultuur eleid 

e nte reerd i  in een redere lo ale politie  e en 

e uini in en oo  con e uentie  voor de andere terreinen 

aar een emeente liever een conce ie  ou illen doen  

aarnaa t i n emeenten direct verant oordeli  voor  

de opvan  en e eleidin  van un tenaar  die un aan  

o  in omen ien e vallen door et e uini in  eleid   

it plaat t emeenten voor een roter dilemma dan de 

centrale over eid  emeenten i n daardoor nameli   

meer eld i t aan i tand uit erin en  

 V   un t i  ei ard er en  un teducatie in otterdam e rede c olen  otterdam

Over het algemeen integreren veel 
gemeenten hun kunstbeleid met andere 
beleidsterreinen.
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Sponsoring van kunst en cultuur

pon orin  al  alternatie  voor et e vallen van 

over eid u idie  li t et mee t voor de and  ant 

ver o in  van de toe an elden ouden t eater- en 

dan voor tellin en no  meer elitair ma en dan e nu al 

vaa  i n  aar el  met pon orin  levert et niet 

voldoende eld op voor de productie o ten en een 

accepta el in omen voor etro en artie ten  pon orin  

luit el aan i  een e taande trend ereld i d die oo  

in ederland aande i  nameli  een roeiende 

elan tellin  onder de edri ven voor pon orin  van 

evenementen  pon orin  i  ec ter maar eper t eric t 

op un t en cultuur  ereld i d orden pon or elden van 

edri ven nameli  voor  in e et voor rote 

portevenementen

it recent onder oe  naar de e tedin  van pon or-

ud etten van edri ven li t dat in ederland  naar 

portevenementen aat   naar un t en cultuur en  

naar entertainment a eeldin  15

pon orin  i  el de nel t roeiende reclamevorm voor 

et edri leven  at eldt ereld i d  in uropa  maar 

oo  in ederland  pon orin  ordt teed  meer eric t 

op t ema  aar edri ven ic  mee a oci ren met 

etre in  tot un ima o en po itionerin  edri ven 

ie en voor pon orin  om ic  i  epaalde doel roepen 

in de i er te etten  aarmee oppelen edri ven de 

elevin ereld van un doel roep aan et ima o van et 

edri  eer a an eli  orden van pon orin  il niet 

automati c  e en dat de un t ector minder et aar 

ordt voor over eid eleid  e re trictie  vanuit de 

over eid op alco ol- en ta a reclame ee t in et 

verleden tot rote financi le pro lemen eleid in vooral de 

culturele- en entertainment ector  et ee t el  eleid 

tot et verd i nen van evenementen die ter  vanuit de e 

edri ven e pon ord erden  et e ect van pon orin  op 

et reali eren van edri doelen i  niet oed te meten  

omdat et nau eli  te i oleren i  van andere mar etin - 

en communicatieactiviteiten van et edri  it 

ederland  onder oe  naar port pon orin  li t dat 

lec t   van de edri ven pro eert om een oort 

rendement te meten  et meten van een rendement 

noemen de e edri ven de ondan  duur en la ti  uit te 

voeren  edri ven die een rendement meten  even 

daarvoor als reden dat het niet nuttig is om het te meten, 

omdat e o oo  el eten at lo aal et e ect i

it Vlaam  onder oe  naar pon orin  van un t en cultuur 

li t dat edri ven cultuur pon orin  teed  meer 

inte reren innen un al emene mar etin - en 

communicatie eleid 17 aardoor omt pon orin  teed  

meer in een ver a eli te en rendement eric te 

enaderin  te taan  Vroe er tond vooral de per oonli e 

voor eur en etro en eid van de deci ion ma er   

in relatie tot de e temmin  van pon or elden centraal  

Sponsoring wordt steeds meer gericht op 
thema’s waar bedrijven zich mee associëren 
met betrekking tot hun imago en hun 
positionering.

15 etit   nder oe  naar port pon orin  it ave  ar te ect
   pon or ip

17  ieven   e er    nder oe  naar de mec ani men en proce en van edri pon orin  innen de mu ie  in Vlaanderen anno  it ave  Vri e 
niver iteit ru el
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i  edri ven die ie en voor pon orin  van un t en 

cultuur li t de e per oonli e voor eur no  teed  

door la evend te i n  i  pon orin  van un t en cultuur 

li en vanuit de edri ven drie oorten enaderin en te 

e taan  et mecenaat  de mar etin eric te  en de 

communicatie eric te enaderin  et mecenaat peelt 

vooral al  de  een ter e per oonli e indin  ee t met 

un t en cultuur  et i  een oort filantropi c e enaderin  

die vanuit et edri  ordt in evuld  Te en oordi  ou 

et prima pa en onder de noemer maat c appeli e 

etro en eid  e mar etin enaderin  i  e oppeld aan 

et reali eren van ale doel tellin en  pon orin  ordt 

daarmee enaderd vanuit de rationaliteit return-on-

inve tment  en communicatie eric te enaderin  i   

meer eric t op et ima o en de vi i ilit  van et edri   

i  de e enaderin  al et edri  enei d i n te ie en 

voor een lan duri e en meer e clu ieve pon orrelatie 

aarmee een ima o an orden op e ou d  

it et Vlaam e onder oe  li t een aantal actoren 

epalend te i n voor et ucce vol aantre en van 

pon or elden van edri ven door culturele in tellin en

  e pro e ionaliteit van et mana ement van de un t - 

 in tellin  dat oe t naar edri ven die illen pon oren  

Vooral de i e aarop i  edri ven enaderen  peelt 

een rol  maar oo  et op ti d nemen van initiatieven om 

eric t naar pon or  op oe  te aan

  at direct aan et e in van et op etten van nieu e 

productie  niet alleen et arti tie e proce  centraal 

taat  maar dat eli ti di  oo  initiatieven orden 

enomen om een o reed mo eli  pu lie  te 

erei en en om pon or  aan te tre en

  root c ali e media enie  op e ette productie  

li en aantre eli er te i n voor pon or  edri ven 

e en een voor eur voor un tor ani atie  met een 

attractieve en pre ti ieu e in ra tructuur  omdat de e 

un vaa  meer mo eli eden ieden ic  oed te 

pre enteren  i voor eeld via de tic etver oop o  door 

et or ani eren van receptie

Verder li t uit et onder oe  dat et onder c eid tu en 

i ro  ver u  lo ro  in de un t te en oordi  voor 

pon or  nau eli  meer intere ant i  et maa t 

pon or  eini  uit o  et aat om la ie e mu ie  o  

populaire mu ie evenementen  odium un ten oal  

t eater  mu ie  en dan  e en een laa  pon or-

potentieel  Vooral dan uitvoerin en vinden moeili  

pon or  omdat et al  t  e perimenteel ordt e ien en 

daardoor minder ma eli  een reed pu lie  aan pree t  

Afbeelding 1.9
Verdeling sponsorbudgetten naar sector

Bron: IEG

 port 
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Valt er nog wat te verdienen in media en 
entertainment?

n novem er  i  evraa d aan edri ven uit de 

creatieve indu trie in ederland oe i  un economi c  

re ultaat over  eoordelen en in oeverre dit een 

veranderin  in oudt ten op ic te van et re ultaat in 
18 Van de ne en ranc e  innen de creatieve 

indu trie aarover e een uit praa  unnen doen  i n de 

ame edri ven en de oto tudio  et mee t po itie  over 

et edri re ultaat in  it a eeldin   i  op te 

ma en dat oto tudio  en ame edri ven in veel rotere 

mate een po itie  edri re ultaat eten te e alen dan 

rafimedia edri ven dru eri en  en t eater  en 

evenementenor ani atie  i  rafimedia edri ven e aalt 

i na een derde van de edri ven  een po itie  

T eater ordt door ommi e pon or  al  ri icovol e ien 

omdat et de pretentie ee t de maat c appi  een pie el 

voor te ouden  aardoor ou et al  t  politie  eladen 

en t  maat c appi riti c  om eild orden  edri ven 

pro eren et ri ico te vermi den een deel van un 

potenti le  lanten te en ic  in et arna  te a en

e un t- en cultuur ector i  op oe  naar nieu e 

verdien modellen  net oal  dat i  de pu lie e omroepen 

en rantenuit ever  et eval i  ierdoor al de ector 

ic  meer aan verdiepen in pon orin  en aat daardoor 

mi c ien meer li en op de andere commerci le ranc e  

innen de creatieve indu trie  en elan ri  indend 

t ema innen de creatieve indu trie i  dat uiteenlopende 

eroep eoe enaren van el aar a an eli  i n  al  ron 

van in piratie voor ei en er  aar ou no  een t eede 

elan  i  unnen omen  nameli  et ont i elen van 

verdienmodellen zonder het verlies van creatieve 

autonomie  it laat te eldt niet alleen voor un tenaar  

en artie ten  maar oo  voor redactie  van radio- en 

televi iepro ramma  en ranten- en ti d c ri t-

ournali ten  

en aal la  op onderdelen van de creatieve indu trie ta t 

et e ele undament van de creatieve indu trie aan  

Daarmee zou de overheid veel meer verliezen dan een deel 

van de e u idieerde un t- en televi iepro ramma  die 

men nu op de orrel ee t  er lot van re enin  ee t de 

overheid nog steeds de creatieve industrie als een 

peerpunt voor de ederland e economi c e ont i elin  

voor o en

De kunst- en cultuursector is op zoek naar 
nieuwe verdien modellen, net zoals bij de 
publieke omroepen en krantenuitgevers het 
geval is.

18 Teunen   r eid mar tonder oe  creatieve indu trie  it ave   Veenendaal
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edri re ultaat in  edri ven die e peciali eerd 

i n in di itaal dru en doen et iet  eter  pmer eli  i  

oo  dat multimedia edri ven et moeili er e en dan 

ame edri ven  iet in de ci er  op enomen i n de 

edri ven die ailliet i n e aan  aar moet du  re enin  

mee orden e ouden i  de interpretatie van de e 

ci er  e end i  dat in uni  de root te ederland e 

uit ever van video ame  ailliet i  e aan  en 

ailli ement oe t ec ter een repre entatie  eeld te 

even van de e ele ranc e  i  i voor eeld naar de 

ame edri ven  ver et al emeen doen de e edri ven 

et economi c  oed  vooral oo  door un e i ele 

per oneel e tand unnen e ic  nel aanpa en aan een 

veranderin  in un opdrac tenporte euille  i  rafimedia-

edri ven i  de e aanpa in  minder ema eli  omdat 

veel men en in va te loondien t er aam i n  n et 

vol ende oo d tu  over de ar eid mar t aan e dieper 

in op de ete eni  van e i ele ar eid voor de ranc e  

van de creatieve indu trie

Ten op ic te van  e en ame edri ven in  een 

ter e ver eterin  eten te reali eren van un edri -

re ultaat a eeldin   o  voor multimedia edri ven 

i  et re ultaat in  over e end po itiever dan in  

i  de andere ranc e  ien e een aan ienli  deel dat 

o el een ver eterin  al  een ver lec terin  reali eert  

Afbeelding 1.10
Bedrijfsresultaat branches creatieve industrie 2010

Bron: GOC (2010) Bedrijfsonderzoek
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Ver oudin e i  i  de min te ver eterin  te ien i  

theaters, evenementenorganisaties en uitgeverijen, maar 

oo  i  reclame ureau  en rafi c e edri ven ervaart een 

art van de edri ven een ver lec terin  van et 

edri re ultaat ten op ic te van 

e creatieve indu trie ee t ic  iermee duideli  no  

niet uit de economi c e rece ie ont or teld  al oe el 

et met de ame- en multimedia edri ven inmiddel  eer 

een tu  eter aat dan i  de aanvan  van de cri i  

ndan  de e uini in en li t oo  dit a inet de 

roei potentie  van de creatieve indu trie onder ennen  

et a inet inve teert de omende aren voor onderden 

mil oenen euro  in ne en top ectoren  aaronder de 

creatieve indu trie  Vana   al er el  pra e i n van 

een tructurele aarli e inve terin  van  mil ard euro  

Voor el e van de ne en ectoren ordt een team amen-

e teld dat in de loop van  met ector pecifie e 

plannen aat omen

Ten opzichte van 2009 hebben gamebedrijven 
in 2010 een sterke verbetering weten te 
realiseren van hun bedrijfsresultaat. 

Afbeelding 1.11
Bedrijfsresultaat 2010 vergeleken met 2009

Bron: GOC (2010) Bedrijfsonderzoek
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n dit oo d tu  aan e in op de er ele en eid -

ont i elin  innen de creatieve indu trie en de 

ver c illende ranc e  die daartoe ere end orden  

c ema op pa ina  ver  even e een eeld van 

de vraa  naar per oneel en de mate van per oneel reductie 

i  de edri ven  n de a elopen aren i  et percenta e 

er ende vrou en in ederland duideli  e roeid  e 

i en o  de e ituatie oo  ic t aar i  in de creatieve 

indu trie en voor de ver c illende eroepen die daar 

voor omen  e luiten et oo d tu  a  met een andere 

ont i elin  die ter  in de elan tellin  taat  de 

e i ele er nemer  e even ci er  over de roei van 

e er  in de creatieve indu trie  de ver oudin  van 

e er  tot et va te per oneel e tand en de redenen 

die edri ven aan even voor de in et van e er er

Verschillende bedrijven en beroepen  
in de creatieve industrie

e aanduidin  creatieve indu trie  ordt niet eenduidi  

e rui t  Vandaar dat et elan ri  i  voora  aan te even 

el e edri ven en eroepen er in dit rapport orden 

edoeld a eeldin   pa ina  n e elan tellin  

aat uit naar edri ven en eroep eoe enaren die ic  

ric ten op de vol ende economi c e activiteiten  film  

radio en tv  t eater  artie t en un tenaar  evenementen  

rafi c e producten  reclame  e de i n  multimedia  

ame  ournali tie  en uit everi  ndere creatieve 

edri ven en eroep  eoe enaren  oal  arc itecten en 

modeont erper  vallen uiten on e definitie  innen de e 

e er ele en eid in de creatieve indu trie i  door de cri i  teru elopen  Toc  li t  

de ector een un ti  ont i elin cenario ouden voor de omende aren   

e ar eid mar t in de creatieve ector i  eer e i el en al du  nel rea eren op et 

ver eteren van de economie  anneer dat al i n  i  no  niet duideli  maar in de 

mee te ranc e  ont taan inmiddel  eer at meer vacature
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a e a ende creatieve indu trie i  een aantal ormele 

ranc e  te onder c eiden  de uit everi ranc e  de 

rafimedia ranc e prepre  edri ven  dru eri en en 

na e er in  edri ven  de audiovi uele ranc e  de 

reclame ranc e  de un t- en cultuur ranc e  t eater  en 

de evenementen ranc e  Van een aantal meer recente 

edri ven en eroepen e taat no  een ormeel 

a e a ende ranc e  oal  i  multimedia en ame   

n de pra ti  taan de e edri ven onder uiteenlopende 

andere oo dactiviteiten i  de amer  van oop andel 

v  in e c reven  i voor eeld al  reclame ureau  

T- edri  o  uit everi  it ete ent dat et niet mo eli  

i  om uit o fici le tellin en van et  o  de v  et 

aantal economi c  actieve edri ven en un er ele en-

eid te alen  i  de rafie en  die e a eerd i n op de e 

o fici le re i tratie  i  een uit plit in  naar de e 

edri ven elaa  niet mo eli  e e edri ven en un 

er ele en eid itten dan rotendeel  ver topt innen 

de andere ranc e  van de creatieve indu trie

n totaal er en in de creatieve indu trie anno  ruim 

 men en 1 rie art van de totale er ele en eid 

e taat uit er nemer  die in loondien t i n i  een 

edri    e taat uit er ever  en  uit 

el tandi e eroep eoe enaren  Ten op ic te van et 

totale ederland e edri leven i  et aandeel 

el tandi e eroep eoe enaren p er  eduidend 

o er en e taan er i na uit luitend - edri ven en 

nau eli  rotere edri ven  n ederland er te van  

de eroep evol in  in   in loondien t   al  

er ever en  al  p er 2

Tu en de ver c illende ranc e  van de creatieve 

indu trie i n er ua er ele en eid tructuur el or e 

ver c illen  innen de rafimedia ranc e  en de 

uit everi ranc e  e taat de er ele en eid  

voor een veel roter deel uit loondien t  ter i l un t-

eoe enaren voor minder dan de el t in loondien t 

er en  o  in de reclame ranc e en in de t eater- en 

evenementen ranc e omt et er en al  el tandi  

eroep eoe enaar relatie  vaa  voor 

it ver c il in er ele en eid tructuur ee t evol en 

voor de toe an  tot et eroep  de onderlin e 

concurrentie ver oudin en  maar oo  voor de in omen -

po itie en de ic t aar eid van de evol en van de uidi e 

economi c e cri i  n de ranc e  aar men en vooral in 

loondien t er en  i  de in omen po itie ta ieler   

Ter i l de evol en van de cri i  ui t in de e ranc e  

ic t aarder i n door et oplopen van de er loo eid  

i  de ranc e  aar veel el tandi en er en  i n de 

evol en van de cri i  veel minder ic t aar in de vorm 

van toenemende ere i treerde er loo eid  maar pi n 

ordt el eleden door een ter e teru an  in in omen  

aar taat te enover dat i  een economi c e op an  de 

er ele en eid nel an roeien in ranc e  aar veel 

el tandi en er en  omdat de toe an  tot et eroep 

minder ere uleerd ordt door et per oneel eleid van 

edri ven  a een economi c e laa con unctuur i n veel 

edri ven nameli  in un per oneel eleid no  lan e ti d 

1  lle ci er  omtrent et aantal edri ven en de er ele en eid in de ranc e  van de creatieve indu trie i n e a eerd op recente tellin en  
die emaa t i n via  tatline

2  e er  en ter    p er  in ederland  de aan e er eid voor i  it ave   ociaaleconimi c e Trend  e artaal 

In totaal werken in de creatieve industrie anno 
2010 ruim 200.000 mensen.
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teru oudend met et aantre en van nieu  per oneel   

e edri ven pro eren de roeiende om et eer t op  

te van en via over er  van et ittende per oneel   

ier aat du  een dempende er in  vanuit op de 

er ele en eid   roei

n de a elopen aren i  et aantal p er  ter  e roeid  

maar dat eldt oo  voor de e ele er ame eroep -

evol in  ierdoor i  et aandeel van p er  in de 

er ame eroep evol in  minder pectaculair 

toe enomen dan et op et eer te e ic t li t  n  

a   p er en in   oor de economi c e cri i  i  

de e roei inmiddel  e topt en neemt et aantal p er  

el  eer a  aarmee li t oo  in  de norm no  

teed  et er en in loondien t en dat eldt el  voor de 

mee te ranc e  in de creatieve indu trie

Werkgelegenheidsontwikkeling van personeel 
in loondienst binnen de creatieve branches

Van de totale er ele en eid in de creatieve indu trie 

er t du  drie art in loondien t  Van de e roep i  via 

et  nau euri  na te aan oe de omvan  ic  de 

a elopen vi tien aar ee t ont i eld  e doen dat met 

e ulp van de mee t recente ci er  ver  i n er no  

een ci er  e c i aar

n a eeldin   ien e de er ele en eid ont i elin  

a e et te en een oort trendli n re re ieli n  i  de 

trendli n e en e alle c ommelin en over de a elopen 

aren even voor et ema  lad e tre en  e ien dan dat 

er ondan  de c ommelin en toc  een voortdurende roei 

aan er ele en eid in loondien t ee t plaat evonden  

i en e naar de er eli e ont i elin li n dan ien e 

ter e c ommelin en van roei en rimp die amenvallen 

met de perioden van al emene economi c e oo - en 

laa con unctuur  ieruit unnen e concluderen dat de 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
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Afbeelding 2.1
Ontwikkeling aantal werknemers in loondienst creatieve industrie

De regressielijn geeft de best fit in lineaire groei aan
Bron: CBS Statline (tellingen uit 2011). Grafiek GOC
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creatieve indu trie een ter  roeipotentieel ee t  maar 

ic  a oluut niet onttre t aan de al emene economi c e 

trend  ter er no  de creatieve indu trie i  e er o 

et aar al  veel andere economi c e ectoren   

it omt omdat de creatieve indu trie ic  in et o ere  

con umptie e ied evindt  amen met lu e oederen  

edri ven en con umenten e paren et eer t en et 

ter t op lu e oederen  e tellen de aan oop oo  

ema eli  uit  totdat et en economi c  eter aat   

it ver laart oo  aarom de er ele en eid eer nel 

aat roeien al  de economie aantre t  Tu en  en 

 daalde de er ele en eid in de creatieve indu trie 

ten evol e van de economi c e neer an  e ien dat  

dit patroon ic  in  er aalt  et oo tepunt in 

er ele en eid erd voor et laat t erei t in  met 

 er nemer    meer dan in   

an et eind van  i  de roei ten op ic te van   

al eer een tu  teru elopen tot  er nemer  

  er nemer  meer  n t ee aar ti d rimpt 

de er ele en eid du  met  er nemer  at i  

een rimp van -  

e aan er vanuit dat de er ele en eid ic  in  

niet ee t er teld   oor de e uini in en die de 

omende aren op tapel taan voor de pu lie e omroep 

en voor de un t- en cultuur ector  ver ac ten e dat de 

er ele en eid voor de e ele creatieve indu trie ic  

voorlopi  niet al er tellen

e er ele en eid ont i elin  innen de ver c illende 

ranc e  varieert ec ter ter  e er ele en eid in de 

rafimedia ranc e rimpt al vana  e in aren   

er t ten evol e van de invoerin  van dtp  aardoor veel 

and er  in de prepre  verd een en et er  ic  oo  

verplaat te naar andere ranc e  Vervol en  omt de 

ranc e onder dru  te taan door de op om t van cd-rom  

en internet  aardoor reclame en in ormatie ic  

edeelte li  verplaat t naar et di itale medium   

en elan ri e reden voor de voortdurende rimp in 

er ele en eid i  oo  de ter e productiviteit toename 

in et dru proce  teed  nellere per en unnen  

door teed  leinere productieteam  ediend orden   

et vervan en van lein- ormaat per en door root-

ormaat per en  aar i  n nieu e per  t ee leinere 

vervan t en er du  met minder dru er  de el de o  el  

een o ere om et e aald an orden  

n de mee te andere ranc e  roeit tu en  en  

de er ele en eid  n a eeldin   taan de e e even  

eer e even  e ter te roei van de er ele en eid in 

de a elopen  aar ee t ic  voor edaan in de t eater- 

en evenementen ranc e  o el in a olute aantallen al  in 

percenta e  e e roeicurve i  el  pectaculair te 

noemen  an de andere ant taat de voortdurende dalin  

van er ele en eid in de rafimedia ranc e  e 

uit everi  ranc e  inclu ie  de per ureau  en da lad-

ournali ten  roeide lan er door dan de rafimedia-

De sterkste groei van de werkgelegenheid in 
de afgelopen 15 jaar heeft zich voorgedaan in 
de theater- en evenementenbranche.
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ranc e  maar vertoont ind   eveneen  een dalende 

li n  e er ele en eid er telt ic  el eer iet  in de 

aren  en  et uit onderin  van de economi c  

lec te aren tu en  en  roeit de er ele en-

eid in de reclame ranc e  de V- ranc e en in de 

podium un t el duideli

Voor de rafimedia ranc e  de uit everi en  de V- ranc e 

en de un t- en cultuur ector ver ac ten e een verdere 

dalin  van de er ele en eid in  

e voor ien i  et aantre en van de economie in de  

loop van  el een er tel in er ele en eid i  de 

reclame ureau  l oe el niet in eeld e rac t in de e 

ci er  ver ac ten e oo  dat de er ele en eid i   

met name de multimedia- en ame edri ven verder al 

roeien  e den en ec ter niet dat de e roei o 

omvan ri  i  dat de e de totale er ele en eid  

in de creatieve indu trie op orte termi n eer al doen 

roeien

We verwachten ook dat de werkgelegenheid 
bij met name de multimedia- en game-
bedrijven verder zal gaan groeien.
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Afbeelding 2.2
Ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen verschillende branches van de 
creatieve industrie

Bron: CBS Statline (tellingen uit 2011). Grafiek GOC
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De arbeidsmarkt eind 2010

ind novem er ee t  een vacatureonder oe  

uit e  voerd innen de creatieve indu trie  p a i  van 

de e ci er  unnen e el iet  e en over de vraa   

naar per oneel en de verdere rimp die i  edri ven 

plaat vindt

n a eeldin   i  te ien dat et percenta e edri ven 

met vacature  innen de creatieve indu trie lic t i  

toe enomen van  in  naar  in  e ien 

oo  dat de onderlin e ver c illen tu en de ranc e  root 

i n  i  t ee ranc e  i  et percenta e edri ven met 

vacature  oo  i  ame edri ven ee t i na  van de 

edri ven eind  vacature  en i  uit everi en i  dit  

e roep ame edri ven i  in  niet apart uit e plit t  

odoende unnen e een ver eli in  ma en met   

et laa te percenta e edri ven dat naar per oneel oe t  

i  te vinden onder de multimedia edri ven en innen de 

rafimedia ranc e  n de t eater- en evenementen ranc e 

en i  multimedia edri ven i  de vraa  naar per oneel in 

 ter  verminderd ten op ic te van  i  alle 

andere ranc e  i  de ituatie in  ui t ver eterd   

e ver eterin  i  vooral opmer eli  i  uit everi en en 

di itale dru edri ven cop -print op

n et el de onder oe  i  aan de edri ven evraa d in 

oeverre e rimpen in un per oneel e tand  aar ien 

e eveneen  een lic te toename voor de e ele creatieve 

indu trie a eeldin   en art van alle edri ven 

ee t aan op un per oneel e tand in te rimpen  e rimp 

i  et min t i  de ame edri ven en et oo t i  di itale 
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per oneel  e tand e en teru e rac t en edri ven die 

ui t op oe  i n naar nieu  per oneel  e e en 

daarom de edri ven in edeeld in vier cate orie n van 

er ele en eid ont i elin

  edri ven met vacature  die niet in per oneel e tand 

rimpen un ti

  edri ven die rimpen en een vacature  e en 

on un ti

  edri ven die o el rimpen al  vacature  e en 

on e temd

  edri ven die noc  rimpen  noc  vacature  e en 

neutraal

et percenta e edri ven met een un ti  en een 

on un ti  per pectie  i  in a eeldin   op enomen   

0% 10% 20% 30% 40%-10%-20%-30%-40%

Uitgeverij

Grafimedia

Multimedia
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Afbeelding 2.5
Percentage bedrijven met een gunstige en ongunstige werkgelegenheidsontwikkeling

Bron: GOC (2010) Vacatureonderzoek

 ongunstig  gunstig

dru edri ven  o  i  rafimedia edri ven  multimedia-

edri ven en uit everi en i  et percenta e edri ven dat 

rimpt or  i  di itale dru edri ven  rafimedia edri ven  

t eater  en evenementenor ani atie  i  et percenta e 

edri ven dat in  rimpt o er dan in  i  

V- edri ven en uit everi en i  et percenta e on eveer 

eli  en i  multimedia edri ven i  et lic t ver eterd

 

p a i  van oven taande e even  omtrent et aandeel 

edri ven dat rimpt en te eli erti d oo  vacature  ee t  

aan e er vanuit dat de er ele en eid in  verder 

i  teru elopen  maar dat de vraa  op de ar eid  mar t  

oo  aantre t  at li t met el aar in te en praa  maar  

er i n i  el e ranc e edri ven die in  eer un 
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et percenta e van edri ven met o el vacature  al  

rimp i  lein  en et aandeel edri ven met een 

ta iele er ele en eid i  root  oe lan er de 

taa  in de fi uur oe minder root i  et aandeel 

edri ven met een ta iele er ele en eid ont i elin

oor et e laten van de middencate orie n ta iele 

er ele en eid  i  per ranc e de er ele en eid -

ont i elin  c erper ic t aar  et levert oo  een 

completer eeld op  omdat o el rimp al  vacature   

in n rafie  taan  e ien nu dat et per pectie  i  

ame  veel un ti er i  dan i  multimedia  di itaal 

dru en en rafimedia  i  t eater en evenementen i  et 

eeld minder on un ti  maar door et ont re en van 

edri ven met vacature  ta neert de er ele en eid -

ont i elin  Verderop ullen e ien dat i  t eater en 

evenementen veel met et in etten van e i el per oneel 

ordt e er t  aardoor et niet oed mo eli  i  een 

etrou aar eeld te ri en van de er ele en eid -

ont i elin  in de e ranc e op a i  van alleen vacature-

onder oe  et aantre en van per oneel verloopt dan 

minder via vacature  en in rimpin  ordt vooral e oppeld 

aan et va te per oneel e tand  ierdoor li t de 

e i ele c il rotendeel  uiten eeld

Mannen en vrouwen in creatieve beroepen

ver de a elopen vi tien aar ien e niet alleen de 

er ele en eid in de creatieve indu trie roeien   

maar oo  et aandeel van vrou en in de e eroepen   

n a eeldin   i  de roei van et aandeel vrou en in  

de creatieve industrie afgezet tegen de groei in de gehele 

er ame eroep evol in  e ien dat er in eide 

evallen een roei ee t plaat evonden van rond de  

naar rond de  een toename van o n   

e conclu ie daaruit i  dat et er en in de creatieve 

indu trie ua verdelin  tu en mannen en vrou en niet 

a i t van et emiddelde patroon in ederland

i  uit plit in  naar individuele ranc e  a eeldin   

ien e dat er rote ver c illen e taan tu en de 

ranc e  innen de creatieve indu trie  nder un t inni e 

eroepen i n de vrou en net in de meerder eid  

i  de uit everi en i  de ver oudin  precie  in even ic t  

aar ver oudin  er en de min te vrou en in de 

rafimedia ranc e  at omt omdat dit een ranc e i  

aar veel tec ni c e eroepen voor omen  pvallender i  

dat mannen oo  in de meerder eid i n i  creatieve 

ranc e  oal  de reclame ureau  en de audiovi uele 

Over de afgelopen vijftien jaar zien we niet 
alleen de werkgelegenheid in de creatieve 
industrie groeien, maar ook het aandeel van 
vrouwen in deze beroepen.
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edri ven radio en TV  aa t de a olute ver oudin  i   

in de e fi uur oo  e e en in oeverre per ranc e de 

emiddelde roei van et aandeel vrou en i  teru  te 

vinden  e ien de emiddelde roei van  i  de 

un t inni e eroepen en de uit everi en  maar oo  i  de 

V- edri ven  i  de reclame ureau  de rafimedia ranc e 

en film- en videoproductie i  de e roei ac ter e leven  

l oe el er een ci er  e c i aar i n van de 

multimedia edri ven en de ame edri ven ver ac ten  

i  oo  in de e e menten een relatie  laa  aandeel van 

vrou en  at ordt ver laard doordat de e er aam-

eden een tec ni c  T- ara ter e en  it onder i -

ci er  i  e end ie Trend   oo d tu   dat in et 

eroep onder i  opleidin en met een ter  T- ara ter 

eel eini  vrou en tre en  et i  el  o dat al emeen 

tec ni c e opleidin en meer vrou en tre en dan 

T-opleidin en

Uit onderwijs cijfers is bekend dat in het 
beroepsonderwijs opleidingen met een sterk 
IT-karakter heel weinig vrouwen trekken.
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Afbeelding 2.6
Ontwikkeling van het aantal vrouwen binnen de creatieve industrie (CI) en de 
werkzame beroepsbevolking in Nederland (NL WBB)

Bron: CBS Statline (tellingen uit 2011). Grafiek GOC
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Verschil in aantal vrouwen binnen verschillende branches van de creatieve 
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Bron: CBS Statline (tellingen uit 2011). Grafiek GOC
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Flexpersoneel groeit

nder e per oneel ordt ver taan  per oneel dat door 

edri ven ordt in e c a eld op ti deli e a i  en onder 

va t ar eid contract  et i n er nemer  die via een 

uit end ureau er en  op ti deli e contract a i  o  al  

reelancer  et  ee t ere end dat et aandeel 

e er er  roeit  maar ander i d  i  oo  aan etoond  

dat een or  deel van et e er  a an eli  i  van de 

economi c e con unctuur  n economi c  on e ere ti den 

pro eren edri ven een rotere c il van e er er  op  

te ou en om de om et c ommelin en ema eli er  

op te unnen van en  n ti den van economi c e oo -

con unctuur ordt de ar eid mar t rap en pro eren 

edri ven men en lan duri er aan ic  te inden

n een aantal rafie en e en e de re ultaten van een 

ei en onder oe  onder edri ven in de creatieve indu trie 

amen evat  n de audiovi uele ector ee t  van de 

edri ven aan met e per oneel te er en a eeldin  

 o  in de uit everi ranc e  i  de ame edri ven en 

de t eater  en evenementenor ani atie  ordt door meer 

dan  van de edri ven met e per oneel e er t  i  

de reclame ureau  en multimedia edri ven i  et 

percenta e no  teed  oven  n de rafimedia ranc e 

en de di itale dru edri ven i  et percenta e daaren-

te en aan ienli  la er  en  Ver ele en met  

 i  i  de di itale dru edri ven en de t eater- en 

evenementenor ani atie  et aandeel e per oneel et 

mee t eenduidi  toe enomen a eeldin   i  de 

andere ranc e  ien e een meer emen d eeld  omdat 
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Aantal bedrijven met flexpersoneel

Bron: GOC (2010) Vacatureonderzoek

Afbeelding 2.9
Groei bedrijven met flexpersoneel in 2010

Bron: GOC (2010) Vacatureonderzoek
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daar oo  relatie  veel edri ven i n die un e per oneel 

ui t e en verminderd  Toc  i  dat een lo i c  eeld  

omdat et ui t de edoelin  i  om ti den  een economi c  

mindere periode nel et aantal e er er  te reduceren  

pvallender i  dat ame edri ven ener i d  aan even een 

un ti er economi c e ont i elin  door te ma en  ter i l 

toc  een redeli  root deel van de edri ven un e i ele 

per oneel e tand in omvan  reduceerde

e derde fi uur over e per oneel aat over et aandeel 

e er er  in et e ele per oneel e tand a eeldin  

 it de e ci er  valt op te ma en dat emiddeld 

meer dan  van et per oneel e tand i  t eater  en 

evenementenor ani atie  e taat uit e  er er  e er 

i  et or ani eren van evenementen i  dat een voor de 

and li end aandeel  i  de audiovi uele edri ven li t 

et aandeel e er er  op ruim een derde van et totale 

per oneel  o  ierin ien e de aard van et er  in 

de e ranc e teru  Veel ti deli e productie  aarvoor 

men en op contract a i  i een e rac t orden  i  

rafimedia edri ven en di itale dru edri ven li t et 

Fotostudio

Digitale druk

Grafimedia

Multimedia

Reclame

Game

Uitgeverij

AV

Theater en evenem.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Afbeelding 2.10
Gemiddeld percentage flexpersoneel van totaal personeel

Bron: GOC (2010) Vacatureonderzoek

Uit deze cijfers valt op te maken dat 
gemiddeld meer dan 40% van het 
personeels bestand bij theater- en 
evenementen organisaties uit flexwerkers 
bestaat.

Eigen keuze persoon

Functiestop

Pers. stop

Werkgeversrisico’s

Tijdens loop vacature

Andere reden

Goedkoper

Kosten

Flexibel ontslag

Specialistische kennis

Werkpieken

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Afbeelding 2.11
Reden(en) waarom bedrijven flexpersoneel inzetten

Bron: GOC (2010) Vacatureonderzoek



aandeel e er er  eper t tot    i  de 

rafimedia edri ven e en e et dan met name over  

de in et van men en in de na e er in  en veel minder  

in de dru tec nie  o  de prepre  i  de ame edri ven  

de reclame ureau  en multimedia edri ven li t et 

aandeel e er er  rond  van et per oneel e tand

n de laat te fi uur orden de elan ri te redenen 

enoemd die edri ven even voor et in etten van 

e per oneel a eeldin   edri ven onden daar i  

meerdere redenen noemen  l  verre e  de t ee 

elan ri te redenen erden enoemd de opvan  van 

er pie en en de in et van peciali ti c e enni  die niet 

continu aan e i  oe t te i n innen et edri  T ee 

no al voor de and li ende redenen  o n  van de 

edri ven ee t een van de e redenen op  l  derde reden 

ordt op rote a tand enoemd et ema  van et 

e i ele ont la  en al  vierde de o tenvoordelen die de 

in et van e i el per oneel oplevert  e andere redenen 

orden nau eli  enoemd  et aat daar i  vooral om 

ti deli e ituatie  omdat et edri  ei enli  ie t voor 

een va te mede er er  maar de e i  ti deli  niet 

e c i aar  

Als verreweg de twee belangrijkste redenen 
voor het inzetten van flexpersoneel werden 
genoemd de opvang van werkpieken en de 
inzet van specialistische kennis. 
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A whole new world is waiting
Hoofdstuk 3
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ame  i n o el pi plinternieu  al   aar oud   

l  e de i tori c e li n doortre t dan i n ame  veel 

ouder dan andere media  ilm  televi ie  oe en en 

ranten i n ei enli  nieu e media in ver eli in  met 

ame  en omen no  maar net i en  telt ame-

onder oe er e per uul uitda end  Ti ert e  

ver toppert e en al- o  ord pelen doen men en ind  

eu eni  e pelende men  ontvluc t even de realiteit 

met een e i eid die alleen i  eric t op ple ier  at 

ont pant en ee t nieu e ener ie  o er t et oo  met 

de di itale ame   i  er meer aan de and  Veerti  aar 

eleden e tond er no  een ame-indu trie  in  erd 

et pellet e n r  ird   mil oen eer edo nload en 

peelden er  mil oen men en mee in orld o  

arcra t 1 aa t puur entertainment orden ame  teed  

va er in e et al  middel om reclame te ma en  op te 

leiden en er i n el  al ame  om et er  van men en 

intere anter te ma en  it alle  in i el er in  met een 

media- en entertainment ector aar in oo  tempo nieu e 

com inatie  ont taan  ieu ieri  tart ier  ucce  

e ame-indu trie i  in de a elopen drie decennia uit e roeid tot n van de 

elan ri te peler  in de media- en entertainmentindu trie  r ont i elde ic  een 

cala aan oorten ame  van eer eenvoudi  tot uit e reide  fictieve en anta ievolle 

virtuele erelden  peler  die in de an ra en van et pel i n oo  intere ant voor 

mar eteer  opleidin de undi en o  or ani atie-ont i elaar  en daarmee oort de 

ame-indu trie eer nieu e mar ten aan  oor nieu e tec nolo ie en de op om t van 

ocial media ont taat een pannende nieu e mi ed media ereld aarin de ame-

indu trie een tre ende rac t i

Veertig jaar geleden bestond er nog geen 
game-industrie.

1  in ide amer nl  antal peler  o  even oo  al  eind  en dutc co o nl   
a er  n r  ird  er en aan nieu  ro plat orm teem



Van pong naar ping-ping

en art c erm met in et midden een verticale  itte 

tippelli n  e t ee rec te trepen aan eer i den i n  

te e rui en al  at e  it i  tenni en met on  n  

a  dit een van de eer te computer pellet e  rappi  en 

rafi c  eel eenvoudi  ie ent niet et populaire 

pellet e acman append door et dool o  o  rin  van 

er ia limmen  et a  tari die in  met een 

peciale con ole de video pellen introduceerde  at ood 

meer pel elevin  en erd een enorm ucce  o  de 

vorm evin  van rafi c e pellen erd teed  mooier   

r ordt dan oo  el e eerd dat i  on e nelle 

computer  vooral te dan en e en aan et eit dat de 

ame  teed  aardere proce or  en video aarten 

vroe en 2 

aar et vroe er  nood a eli  a  om ard- en o t are 

aan te c a en  vinden ame  nu un e  naar et 

internet  et al  in de mu ie indu trie leidt dat tot nieu e 

verdienmodellen voor ame  ame  orden rati  

aan e oden maar dan el met reclame en ver oop  o  

ame  orden op a i  van a onnementen aan e oden  

ind  de om t van internet i  er no  een elan ri  

enomeen i e omen  et pelen te en peler  aan de 

andere ant van de ereld  p et internet i n ele 

roepen te vinden die met en te en el aar tri den   

ocial ame  oal  armville en app  arve t tartten op 

ace oo  maar i n nu oo  te vinden op ve  en 

pace

 

l  laat te mo eli eid i  er et amen via mo ile o  via 

de ta let  Via een app un e een ame eenvoudi  

innen alen  it ee t eleid tot een rote mar t voor 

ortdurende pellet e  die e ma eli  tu en de 

edri ven door unt pelen  oo  el ac tver ac ter  

enoemd  

nder oe  van iel en naar et e rui  van de i ad en de 

mee t populaire app  i en uit dat et vooral ame  i n 

die orden edo nload  amen  pelen  doe e voor e 

ple ier  e mee te ame  i n dan oo  entertainment-

ame  ie ou niet op et ucce  illen meeli ten  

ar eteer  opleidin de undi en en or ani atieadvi eur  

a en an en en dat leidt tot nieu e oorten ame

en paar ci er  ereld i d

-  orld o  arcra t   mede er er   mil ard 

dollar omzet

-  econd i e   mede er er   mil oen dollar 

omzet

et ucce  van de ame-indu trie in ederland  r i n 

el eteld  ame edri ven e clu ie  edri ven die 

lec t  ten dele activiteiten op dit e ied ontplooien  

amen ieden i  er  aan circa  mede er er  en 

naar c attin  een even root aantal peciali ten p er  

et oud te edri  i   aar  et on te net op eric t

Totaal e c atte om et   mil oen euro 5

2 ie or    ame-onder oe er e per uul  i  peel  du  i  e ta  it ave  ti d c ri t  aar an   nummer 
  niel en com  T e tate  o ile pp  T e iel en ompan  
 ie or    ame-onder oe er e per uul  i  peel  du  i  e ta  it ave  ti d c ri t  aar an   nummer 

5 i i    ame ndu trie in de noordvleu el en ederland  it ave  tic tin  i ovator  ilver um
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Iedereen speelt games

et ucce  van de ame-indu trie e taat uiteraard i  

ratie van de peler  et eeld van de pui ti e pu er i  

een ari atuur e le en  et ma ale aantal peler  li t 

een a pie elin  van de evol in  inclu ie  ui vrou en 

en ouderen  n et emiddelde ederland e ui ouden 

i n in ieder eval mo eli eden te over om te amen  

emiddeld taan daar t ee computer  en t ee televi ie  

en daarnaa t i  er n amecon ole aan e i  Van alle 

mannen en vrou en tot vi ti  aar peelt  el een  

een ame

r an onder c eid orden emaa t tu en drie 

cate orie n peler  m te e innen i  er een leine roep 

‘hardcore gamers’, dat zijn de mensen die meer dan tien 

uur per ee  ac ter de pc door ren en en inten ie  

pelen  i  e en a onnementen  i n lid van di itale 

plat orm  elpen mee aan revie  o  ont i elen mee in 

cocreatie  n de e roep itten oo  ui vrou en die eel 

veel uren aan et er  i n op de oerderi  armville  o  

ouderen die un ti d door ren en met patience pelen

Vi  tot tien procent van de amer  ordt tot de e 

ardcore roep ere end

... ik heb al de twee wedstrijden gewonnen !! een 

makkie       als je hulp nodig hebt zeg het maar!!! ...

en minder anatie e roep vormen de o i ten  i  

vormen derti  procent van et totaal  et i n de men en die 

voor un ple ier re elmati  een pellet e pelen  even le er 

a rea eren met een c iet pellet e o  de ti d verdri ven in de 

droom ereld van ittle i  lanet  

an i  er no  een rote roep van e ti  procent die 

incidenteel peelt  e pelen i voor eeld vooral in de 

va antie  n a  toe aan e e elli  amen tenni en  

met de ii  Van de inderen in ederland i  er nau eli  

meer n die nooit een ame ee t e peeld  oe el er 

oo  di cu ie i  over de c adeli e anten i voor eeld 

di  orden door te eini  e e in  i  te le en in een 

rapport van enni net  Vooral van e e de po itieve 

ociale e ecten i  et te e c ou en al  een ri ico-

indicatie anneer een ind aan et e in van de 

adole centie een ame  peelt 7 

et i n de on eren die et mee te pelen en van en  

i n no  teed  de on en  in de meerder eid  aar et 

aantal mei e  dat peelt  neemt nel toe  Vrou en 

illen  in te en tellin  tot mannen  dat een ame lo i c  

 a oort T   Toda  amer  onder oe  it ave  e oo V  m terdam
7 ooi   van  an   c oenma er  T   at eten e over e ecten van ame  it ave  enni net  oetermeer

Het beeld van de puistige puber is een 
karikatuur gebleken, het massale aantal 
spelers blijkt een afspiegeling van de 
bevolking, inclusief huisvrouwen en ouderen.

Van de kinderen in Nederland is er nauwelijks 
meer één die nooit een game heeft gespeeld.
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en eenvoudi  in el aar it  aldu  onder oe ter  

otte Vermeulen  at vrou en ter  motiveert om te 

pelen i  de mo eli eid om vri  rond te erven in een 

ereld van pellet e  aarin e el  opdrac ten unnen 

ie en  e e en een voor eur voor vroli e  eldere 

leuren  n te en tellin  tot at vaa  ordt edac t 

c u en i  e eld niet  maar daar i  e en e el 

voor eur voor e eld met een nipoo  eer enni  van 

voor euren en e ee redenen van peler  al er de 

omende aren toe leiden dat ame  aantre eli er 

orden voor nieu e doel roepen  Van de roep vrou en 

vi ti  plu  i  e end dat de ti d die e aan amen e teden 

in  i  verdu eld ver ele en i   ieu e pellen 

via de ii pelcomputer  maar oo  allerlei raintrainer  

tre en en over de treep 8 ortom  on eren li ven 

gamen en het aantal gamende ouderen zal gestaag 

toenemen  Voe  daar i  dat de toe an  tot ame  teed  

ma eli er ordt en de ver ac tin  an niet ander  i n 

dan dat et ucce  van de ame-indu trie al voortduren

Een goede game is een verslavende game

Het is intrigerend dat er zoveel mensen zoveel uren 

amen  en paar reactie  op et amer plat orm 

amin onl  ma en duideli  at er o aantre eli  i  

 vind amen leu  omdat e daar an doen en laten at 

e ilt  a e dood  een pro leem  e e t meer leven  

e er ard racen onder een e eurin  te ri en  o  

e an amen pelen en nieu e vrienden ma en

i  amen i  de vri eid die men en ervaren elan ri   

et i  ec t vri e ti d  elevin  aarin niemand e op de 

vin er  ti t en e e anta ie an laten aan  l  een 

ander ver taan de ma er  van ame  de un t om peler  

in et pel te tre en  e ma en daar i  e rui  van de 

ormule van traditionele pellen aarin oo  pra e i  van 

duideli e re el  en een duideli  doel  aar ame  ieden 

veel meer om men en in et pel  in een andere ereld   

te tre en  Veel meer dan in traditionele pellen ordt de 

peler permanent uit edaa d  et i  ra end nel ori nteren 

en e li en  ant voor e et eet en e dood  it et 

de peler op c erp en maa t em actie  etro en   

e uitda in  van et pel i  mee tal niet o eenvoudi  

mon ter ver laan  maar alle i nalen i en er op dat  

et een aal aar doel i  oordat de peler uper-

econcentreerd peelt  i  de ontladin  i  ucce  root   

8 u en   aat met e mer  pelen  it ave  lu er  m terdam

De verwachting kan niet anders zijn dan dat 
het succes van de game-industrie zal 
voortduren.

In een goede game zijn er veel momenten 
van succes zodat de spelers in de flow van 
het spel blijven. 
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it ee t een evoel van eu orie dat ver lavend er t   

In een goede game zijn er veel momenten van succes 

odat de peler  in de o  van et pel li ven  n ucce  

ordt eloond  de peler ma  door naar een o er level  

ri t e tra punten  een e tra leven  peciale attri uten  

e tra nel eid o  een ie e pri  

r i  ver c il tu en pellen die e al  uiten taander 

peelt o  vanuit e el  fir t per on vie  n dat laat te 

eval aat de peler ic  no  ter er vereen elvi en met 

i n per ona e o  c aracter  n in e i elde pellen 

ont i elt et per ona e ic  al pelend en dit ee t een 

rote invloed op et evoel van ei en aarde en om  oo  

op de aarde van een c aracter in eld  

n ommi e pellen itten in e i elde ver aalli nen 

ue t  en opdrac ten die doen den en aan proo e  en 

appelleren aan art it den en  et oede en et 

lec te  een eproe de manier uit film en literatuur om de 

peler etro en te ouden  o  pannend  een rap o  

ver or en ood c ap oe en in een pel ea ter e 9 

... hey!! ik heb alles al in level 4!!!! sommige in 5.  

alleen kan ik de S niet       te moeilijk ... 

Ter i l te t nau eli  een rol peelt  i  eeld 

alle epalend in ame  e a elopen aren i n de ame  

vi ueel teed  mooier e orden  e video ame  e en 

een io coop aliteit erei t en oo  de rafi c e ame  

i n teed  eter e orden  it alle  dan i  etere 

eeld c ermen  rafi c e tec nie en en unde  et al  

nieu te uitda in  voor o el video- al  rafi c  de  

uitvoerin  die et evoel van elemaal in et pel itten 

no  ter er al ma en  aa t eeld ee t mu ie  een rote 

rol e re en i  et cre ren van een pel elevin  et pel 

on  ad no  maar n eluid e pon  Te en oordi  

lin t de mu ie  in ame  per ect en i  e e eel 

a e temd op et ver aal  de emotie  en de a e van et 

pel  aar i  aat et niet alleen om mu ie  maar oo  om 

alle levensechte geluiden van raceauto’s, mitrailleurs of 

andere achtergrondgeluiden die het verhaal levensecht 

ma en mic e  mou in  in film ar on  it or t ervoor 

dat de peler elemaal in et ver aal omt te itten  

eluid peelt oo  een elan ri e rol i  et even van 

pelaan i in en  rei end evaar  naderende per ona e  

i n te er ennen aan et eluid 10 

et pelen van een ame i  daarmee een eleveni  die  

alle intui en aan pree t en emotie  oproept  en peler 

ver oordt i n eleveni en in de ame ilent ill o  

anneer on e e te arr  een nac tmerrie ee t o  een 

in in in  ri t  ie e de ereld om em een lan aam 

ri talli eren in een oude el aar e een uit e  uit 

unt vinden  ei ard ri en overal om e een en e unt 

dit elemaal niet plaat en  et i  dat moment dat e 

ne aren rec t overeind aan taan  omdat e eet dat er 

iet  aat e euren  e eet alleen no  niet at  11 

et ver aal  et eeld  et eluid  de o  van et pelen  

al de e actoren i  el aar or en ervoor dat pelen 

aantre eli  i  en li t  tra  ullen e ien dat de e 

9 e o illa ea ter e  i  een van de e end te  anneer e a out  mo illa  int pt in ire o  ri  e een m tie e te t te ien  
10 oordanu    udio in ame  criptie niver iteit van trec t  
11 in ide amer nl  evie  van de ame ilent ill

Het spelen van een game is daarmee een 
belevenis die alle zintuigen aanspreekt en 
emoties oproept.
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aantre eli eid niet alleen voor peler  maar oo  voor 

anderen van aarde i  e o  van et pelen an ec ter 

door laan in een ec te ver lavin  et aantal ver laa den 

ordt op circa  van de peler  e c at  maar doordat 

nau eli  een eroep op de ulpverlenin  ordt edaan  

i  over de ern t en omvan  van de ver lavin  no  eini  

e end 12

Een labyrint van platforms en genres 

r i n ver c illende manieren om ame  te pelen 

plat orm  en er i n veel ver c illende oorten ame  

et doet den en aan een la rint oal  in de pellet e  

aar e uit een dool o  moet ont nappen  at i n de 

ver c illende plat orm  aarop een ame an orden 

e peeld  at i n de pc o  ac  de di itale televi ie  de 

con ole  oal  o  o  la tation  de and eld plat orm  

oal  i voor eeld de intendo  voor de inderen op 

va antie  en ten lotte de martp one  ie oo  a eeldin  

 o  meer variatie i  er in enre  aarvan i n er 

12 ie or    ame-onder oe er e per uul  i  peel  du  i  e ta  it ave  ti d c ri t  aar an   nummer 

Afbeelding 3.1
Soorten platforms   

Bron: Hufen B. (2010) Laat met je merk spelen

Windows/Mac (alleen of online met vrienden)Windows/Mac (alleen of online met vrienden) a. Cliënt based (in combinatie met cd- of dvd-rom)a. Cliënt based (in combinatie met cd- of dvd-rom)

b. b. Server based (online spellen voor meerdere personen waarvoor ook Server based (online spellen voor meerdere personen waarvoor ook 
pecifie e o t are enodi d ipecifie e o t are enodi d i

c. Browser based (direct via internet)c. Browser based (direct via internet)

Digitale TV (alleen of met vrienden)Digitale TV (alleen of met vrienden)

ConsoleConsole a. Nintendo Wiia. Nintendo Wii

b. Sony PlayStationb. Sony PlayStation

c. Microsoft Xboxc. Microsoft Xbox

HandheldHandheld a. Sony PlayStation Portablea. Sony PlayStation Portable

b. Nintendo DSb. Nintendo DS

c. Mobile (iPhone en andere smartphones)c. Mobile (iPhone en andere smartphones)
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min ten  tien te onder c eiden  e mee t e ende ame  

i n de actie ame  racen o  c ieten  en trate ie pellen 

opdrac t uitvoeren  olepla in  ame  orden via 

internet e peeld  de peler an e rui  ma en van een 

rote pelom evin  met veel ver aalli nen en opdrac ten  

edurende et pel ont i elt et c aracter ic  an i n 

er no  de ie e e endi eid pellen via de ii o  een 

pel al  uitar ero met een itaar mee pelen met e 

avoriete mu ie  eer populair  en over ic t taat in 

a eeldin   n de pra ti  i n vele com inatie  

mo eli  an te eden en dat de ame-indu trie no  een 

veerti  aar e taat

GenresGenres OmschrijvingOmschrijving VoorbeeldenVoorbeelden

  1. Platform  1. Platform Tweedimensionale omgeving waarin de Tweedimensionale omgeving waarin de 
speler van level naar level gaat.speler van level naar level gaat.

PacMan, Donkey Kong, PacMan, Donkey Kong, 
veel Mario gamesveel Mario games

  2. Sport  2. Sport Alle soorten sporten van tafeltennis tot Alle soorten sporten van tafeltennis tot 
wielrennen.wielrennen.

Pong (tafeltennis), de Fifa serie van EA Pong (tafeltennis), de Fifa serie van EA 
Sports, Tony Hawk’s SnowboardSports, Tony Hawk’s Snowboard

  3. Puzzel en quiz  3. Puzzel en quiz Oplossen van puzzels en raadsels.Oplossen van puzzels en raadsels. BrainTraining, Sudoku’s, TetrisBrainTraining, Sudoku’s, Tetris

  4. Adventure  4. Adventure Interactieve thriller. Verhaal waarin de Interactieve thriller. Verhaal waarin de 
peler amen met de oo dfi uur allerlei peler amen met de oo dfi uur allerlei 

problemen op moet lossen.problemen op moet lossen.

The Legend of Zelda van Nintendo, The Legend of Zelda van Nintendo, 
Space Quest, The Seventh GuestSpace Quest, The Seventh Guest

  5. Roleplaying  5. Roleplaying Idem maar er is sprake van Idem maar er is sprake van 
karakterontwikkeling, beslissingen in karakterontwikkeling, beslissingen in 
het spel hebben gevolgen voor het het spel hebben gevolgen voor het 
spelverloop.spelverloop.

World of Warcraft (server based, ook wel World of Warcraft (server based, ook wel 
Massive Multiplayer Online Roleplaying Massive Multiplayer Online Roleplaying 
Game, MMORPG, duizende mensen spelen Game, MMORPG, duizende mensen spelen 
in dezelfde speelwereld alleen, met of in dezelfde speelwereld alleen, met of 
tegen elkaar aan opdrachten)tegen elkaar aan opdrachten)

  6. Strategie  6. Strategie Het opbouwen en organiseren van een Het opbouwen en organiseren van een 
stad, land of militaire basis.stad, land of militaire basis.

Age of Empires, Defender of the CrownAge of Empires, Defender of the Crown

  7. Actie  7. Actie Als uitsluitend de actie centraal staat:Als uitsluitend de actie centraal staat:
- - actie avonturen (geen actie avonturen (geen 

karakterontwikkeling)karakterontwikkeling)
- - driving (niet als competitie zoals in driving (niet als competitie zoals in 

sportspellen)sportspellen)
- shooters (schieten)- shooters (schieten)
- vechtspellen- vechtspellen

Prince of Persia, Tomb Raider,Prince of Persia, Tomb Raider,
Grand Theft Auto, America’s Army,Grand Theft Auto, America’s Army,
Dead or Alive, Mortal KombatDead or Alive, Mortal Kombat

  8. Simulatie/ serious games  8. Simulatie/ serious games De werkelijkheid zo goed mogelijk De werkelijkheid zo goed mogelijk 
benaderen met als doel leren.benaderen met als doel leren.

Microsoft Flight Sim serieMicrosoft Flight Sim serie
Games voor zorg, welzijn, educatieGames voor zorg, welzijn, educatie

  9. Digitale tafelspellen  9. Digitale tafelspellen Spellen die begonnen als fysiek bordspel.Spellen die begonnen als fysiek bordspel. Kolonisten van Catan, CluedoKolonisten van Catan, Cluedo

10. Special interest10. Special interest Fysieke behendigheidsspellen, Fysieke behendigheidsspellen, 
muziekgames, karaoke spellen.muziekgames, karaoke spellen.

Wii balance board, Guitar HeroWii balance board, Guitar Hero

Afbeelding 3.2
Soorten genres 

Bron: Hufen B. (2010) Laat met je merk spelen
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Nieuwe toepassingen

e amer aat voor de un en de pannin  i  li t in  

et pel totdat i  de over innin  ee t e aald o  de  

o  er niet meer i  et mil oenen te eli  en da  in  

da  uit  e ame-indu trie ont i elde ic  en leverde 

teed  mooiere pellen  aar er i n meer toepa in en 

dan entertainment  Van oud er e rui ten oo  

adverteerder  opleidin de undi en o  or ani atie-

ont i elaar  pel al  middel voor leren en edra -

veranderin  een onder dat i  oo  de nieu e 

mo eli eden illen e rui en  e i en at eter  

naar ame  al  middel voor et ver ter en van lanten-

indin  en voor leren  

Klantenbinding

edere mar eteer oe t e en om lanten aan i n product 

te inden  e elt e  pla en  la innen eden en o  

raad el  oplo en voor een leu e ortin  et i n allemaal 

eproe de met oden om lanten naar e product te 

lo en  l eer een in  aantal aren eleden ver etten 

de adverteerder  de a en  deel  naar de televi ie  

daarna voor ic ti  naar et internet en nu omen de 

ame  in et vi ier  

Te  lac t e toe met aar ro e ur e  a  ie  voor Te  

lie  am tert e  ndia e mu ie  lin t  en pellet e  li  

op nut el  e aan een ou plaat ma en  Vraa  mama 

een oto te ma en en ver eet niet e naam en adre  te 

uploaden  i  er taan al  pa ina  vol met el -

emaa te tu -tu  ie eet i  dat enorme am terpa et 

voor ou  e vroli e ereld van Te  en aar roert e  

i  en ddie i  maar n van de vele voor eelden van 

adverteren via een virtuele ereld vol pellet e  e e 

vorm van ame  ordt adver ame  enoemd en daarnaa t 

e c i en mar eteer  no  over een eel ar enaal aan 

met oden om in  rond en met ame  un mar etin -

ood c ap i t te unnen  n a eeldin   taat een 

over ic t van de vele mo eli eden voor adverteren die 

er i n  inclu ie  voor eelden

e ou ei enli  ver ac ten dat peler  de e reclame 

elemaal niet ouden pi en  et oal  televi ie i er  

nel de reclame pot e  e appen  ouden e toc  oo  

een reclame in un peel ereld accepteren  at lopt  

en daarom i  de ood c ap van mar etin man art u en  

urn our rand oo  Vermi d et opi ren van 

televi iereclame naar ame  ant dat er t niet   

en ame ordt nameli  vervelend al  et vol lo o   

it o  duideli  eric t i  op promotie  aar er i  no  

enoe  te alen voor de mar eteer  ant er i n enoe  

reclame-uitin en die peler  el tolereren o  el  leu  

vinden   

en neplo o  dat ver i t naar et ec te eeld  vinden  

e i voor eeld rappi  en om  li t et e ect van  

een neplo o el  roter dan et ec te  n  in de nu e 

am ter ereld i  ner en  een lo o van de etre ende 

ruidenier te e ennen  toc  napt iedereen oe et it  

o  een nieu  model auto uitte ten in een e taande 

race ame doen peler  onder prote t  o n  

men en te tten een nieu  model enault in et pel  

Burn your brand book!

 am ter ereld nl  ie i n ddie  Te  en i
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rand Turi mo  een actie die niet alleen et nieu e  

model onder de aandac t rac t  maar oo  de voor euren 

voor leur en acce oire  van potenti le lanten in eeld 

rac t  

... we kochten ook al een extra paard en bijbehoren, 

maar we geraken niet binnen 2 idem voor het veld  

waar je wedstrijden kunt organiseren. we namen zelfs 

personeel aan, maar niets lukt, help ons ... 

n ave t e c eap eep  moet e nel de parac uut e  

van naar eneden ui ende c aap e  openma en  ander  

vallen e met root erin el en e - eroep door een 

la en da ie door er t an o in  at e tra 

elte oed i  el aar pro elen  en ander voor eeld  

i  i e  oploper in era fineerde mar etin  met e rui   

van ocial media  n de nieu  elanceerde ame  am 

pla r  i  et doel de ucce vol te voet aller ter ereld  

te orden  met alle uitda in en die daar i  omen  

i en  van mooie vrou en tot o en en dran  n et 

pel ruip e in de uid van een voet aller en o el on-  

al  o ine un e meedoen aan trainin en  net er en  

toernooien

n alle evallen i  er een u tiele lin  tu en pellet e en 

reclame  et pellet e moet op ic el  leu  enoe   

i n om te pelen  et mer  iedt alleen een e traat e  

o  alt an  e t die u e tie  en ma  de peler nooit  

et evoel even in een commercial te itten  Vol en  

u en moet de adverteerder accepteren dat de peler   

de mer naam creatie  interpreteren en ervoor or en  

dat de amemar etin  alti d onderdeel li t uitma en  

van een totale randin trate ie

Een aantal cijfers:

-  e a olute topper van  i  n r  ird  meer  

dan  mil oen eer ver oc t en de rati  ver ie erd 

maar lie t  mil oen eer edo nload  e rati  

ver ie ent een uit e iend in- ame adverti ement 

teem  aar i  de ame voor ien ordt van u tiele 

advertentie  aarmee verdient de a ri ant nu o n  

 mil oen dollar per maand

-  e ederland e ame ranc e ric t ic  voor circa  

 van un activiteiten op et ont i elen van 

adver ame 15

Leren

Ver eli  de uitda in  met de ontmoetin  met een i  

add  e eer te reactie van veel peler  i  root ee t  

neer c ieten  e ma er  van de ame io oc  leren de 

peler  via u tiele aan i in en oe i  addie  in el aar 

itten en dat e e ui t moet e rui en onder ermee te 

oeven vec ten  e ma er  van ame  or en ervoor  

dat de peler  tel en  eer voor verra in en omen te 

taan en orden eloond al  e de opdrac t door ien   

e peler moet om niet te orden op e loten  op e eten 

o  neer e c oten nel comple e ituatie  over ien   

i n an en a e en en de ui te e li in en nemen   

 dutc co o nl  a er  n r  ird  er en aan nieu  ro plat orm teem
15 i i    ame ndu trie in de noordvleu el en ederland  it ave  tic tin  i ovator  ilver um

 t ea er net com  iet verd alen  ame com revie  io oc   nfinite

De speler moet om niet te worden 
opgesloten, opgegeten of neergeschoten snel 
complexe situaties overzien, zijn kansen 
afwegen en de juiste beslissingen nemen.
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MarketingdoelMarketingdoel MiddelMiddel VoorbeeldVoorbeeld

ProductProduct Cocreatie.Cocreatie. Lego Factory, allerlei games en virtuele Lego Factory, allerlei games en virtuele 
bouwwerken maken, uitwisseling en bouwwerken maken, uitwisseling en 
ranking met communityleden. Populaire ranking met communityleden. Populaire 
ontwerpen worden in productie genomen. ontwerpen worden in productie genomen. 
Nike doet dit ook met schoenontwerpen.Nike doet dit ook met schoenontwerpen.

Pretesten.Pretesten. Renault laat een nieuw model zien in de Renault laat een nieuw model zien in de 
game Need for Speed. Welke accessoires game Need for Speed. Welke accessoires 
kiezen mensen, hoe oordelen ze? kiezen mensen, hoe oordelen ze? 
De smaak van 15 miljoen mensen. En dan De smaak van 15 miljoen mensen. En dan 
nog de extra bekendheid.nog de extra bekendheid.

Product sampling / onder de aandacht Product sampling / onder de aandacht 
brengen.brengen.

Samenwerking Nivea en Go Supermodel, Samenwerking Nivea en Go Supermodel, 
een gameportal voor meisjes. 70.000 een gameportal voor meisjes. 70.000 
avatars krijgen op een dag een puist. avatars krijgen op een dag een puist. 
Hoe die te verwijderen? Tumult op de Hoe die te verwijderen? Tumult op de 
portal! Nivea biedt de oplossing…portal! Nivea biedt de oplossing…

E-branding.E-branding. Een ‘eigen’ auto, avatar of decor Een ‘eigen’ auto, avatar of decor 
(billboards, belettering).(billboards, belettering).

PrijsPrijs Gratis games (advergames), games Gratis games (advergames), games 
met reclame er in of er omheen of een met reclame er in of er omheen of een 
verdienmodel binnen het spel.verdienmodel binnen het spel.
- - volledig gratis (= betaald door volledig gratis (= betaald door 

advertentie inkomsten)advertentie inkomsten)
- gratis, maar met in-game verkoop - gratis, maar met in-game verkoop 
- een gratis demoversie- een gratis demoversie
- een tijdgelimiteerde versie- een tijdgelimiteerde versie

Verkoop via de gratis site Farmville.Verkoop via de gratis site Farmville.
www.spelletjes.nl, honderden korte www.spelletjes.nl, honderden korte 
games en veel reclame.games en veel reclame.

Spelen voor korting.Spelen voor korting. Save the cheap sheep (beltegoed winnen). Save the cheap sheep (beltegoed winnen). 
Discount Shooter. Korting bijelkaar schieten Discount Shooter. Korting bijelkaar schieten 
en mogelijkheid te delen met je vrienden.en mogelijkheid te delen met je vrienden.

Spelen voor prijzen.Spelen voor prijzen. Bijenkorf shooter, Hamsterwereld.Bijenkorf shooter, Hamsterwereld.

Spelen voor punten. Belonen van klanten Spelen voor punten. Belonen van klanten 
als ze meedenken.als ze meedenken.

Navigatiesysteem compleet en actueel Navigatiesysteem compleet en actueel 
krijgen.krijgen.

PersoneelPersoneel Werving, assessment en selectie.Werving, assessment en selectie. Bekendste voorbeeld is het Amerikaanse Bekendste voorbeeld is het Amerikaanse 
leger dat met realistische games jongens leger dat met realistische games jongens 
interesseert voor het leger, direct via de interesseert voor het leger, direct via de 
game aanmelden!game aanmelden!

Training van persoonlijke effectiviteit, Training van persoonlijke effectiviteit, 
communicatie, leiderschap, advisering, communicatie, leiderschap, advisering, 
klantgerichtheid.klantgerichtheid.

Burgemeesters oefenen rampenplan. Spel om Burgemeesters oefenen rampenplan. Spel om 
routinematig werk in de kassen te verrijken routinematig werk in de kassen te verrijken 
met het ontwikkelen van kennis van planten.met het ontwikkelen van kennis van planten.

Interne branding, teambuilding.Interne branding, teambuilding. ING die na fusie met de Postbank een ING die na fusie met de Postbank een 
nieuwe klantbenadering introduceert. De nieuwe klantbenadering introduceert. De 
winnaar: ‘ik bleef steeds op een bepaald winnaar: ‘ik bleef steeds op een bepaald 
niveau steken… totdat ik de klant een niveau steken… totdat ik de klant een 
e e ater aan oode e ater aan ood

Vitaliteitgames gericht op fysieke conditie Vitaliteitgames gericht op fysieke conditie 
(bewegen, bewust eten), mentale conditie (bewegen, bewust eten), mentale conditie 
(braintraining).(braintraining).

Snel afslanken met Wii Fit, conditie op Snel afslanken met Wii Fit, conditie op 
peil houden met de Fitness Coach, speel peil houden met de Fitness Coach, speel 
de nationale IQ test via een game.de nationale IQ test via een game.

Afbeelding 3.3
Marketingmogelijkheden in en met games  

Bron: Hufen B. (2010) Laat met je merk spelen



PlaatsPlaats Virtuele wereld (bij games zijn dat Virtuele wereld (bij games zijn dat 
werelden met doelgericht spelelement).werelden met doelgericht spelelement).

De Diesel store in PlayStation home.De Diesel store in PlayStation home.

Ingame verkoop. Rond sommige games Ingame verkoop. Rond sommige games 
ontstaan hele schijn economieën. Avatars, ontstaan hele schijn economieën. Avatars, 
aanwijzingen en hulpmiddelen worden aanwijzingen en hulpmiddelen worden 
verkocht, ingame upgrades. Dagenlang verkocht, ingame upgrades. Dagenlang 
kruiden of edelstenen zoeken en daarmee kruiden of edelstenen zoeken en daarmee 
‘gold’ verdienen. ‘gold’ verdienen. 

Nu nog intern gericht (attributen in World Nu nog intern gericht (attributen in World 
of Warcraft, Eve online, Grand Theft Auto).of Warcraft, Eve online, Grand Theft Auto).
Verwacht wordt dat dit uitgebreid wordt Verwacht wordt dat dit uitgebreid wordt 
naar verwante (fysieke) producten en naar verwante (fysieke) producten en 
diensten.diensten.

PromotiePromotie Product placement. Look a likes van Product placement. Look a likes van 
merken gebruiken in de game.merken gebruiken in de game.

Laptops van Dell in Fear 2, de Nokia Laptops van Dell in Fear 2, de Nokia 
telefoon in Splinter Cell. telefoon in Splinter Cell. 

Reclame zoals we die real-life ook Reclame zoals we die real-life ook 
tegenkomen.tegenkomen.

Billboards langs de virtuele racebaan.Billboards langs de virtuele racebaan.

Branded content. Bijvoorbeeld karakters Branded content. Bijvoorbeeld karakters 
sponsoren, een deel van het spel sponsoren, een deel van het spel 
verrijken, easter eggs invoegen.verrijken, easter eggs invoegen.

Axe die als ‘easter egg’ een spelletje in Axe die als ‘easter egg’ een spelletje in 
het spel Splinter Cell verstopt.het spel Splinter Cell verstopt.

Visually adapted games.Visually adapted games. Een bestaande game hergebruiken, Een bestaande game hergebruiken, 
aangepast aan de eigen huisstijl.aangepast aan de eigen huisstijl.

e tappen in een ver aal dat om  no  in e i elder 

ver aalli nen ent dan meni e la ie e roman en dat  

alle  in een moordend tempo 17  

eren i  een a olute mu t om een ame onder de nie  

te ri en  een onder dat opleidin de undi en rote 

an en ien  n de moderne leert eorie n i  actieve 

etro en eid door la evend voor et leer ucce  

competentieleren  ervarin leren o  pro leem e tuurd 

leren aan er vanuit dat e pa  e ectie  leert al  e enni  

actie  ver er t  at i  precie  at ame  en imulatie  

ieden  e unnen or en voor een uitda ende leer-

omgeving met indringende leerervaringen die actieve 

etro en eid verei en  

In ’serious games’ is het hoofddoel van een game niet 

entertainen maar leren  r i n inmiddel  veel pellen  

die in e et orden in onder i  or  et le er o  de 

rand eer om men en te trainen op pecifie e vaardi -

eden  un enni  uit te reiden o  un edra  te 

17 e er  de  e e te maa  i  de lec te maa  it ave  cco  euven
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veranderen  oe el de term eriou  a ociatie  op e t 

met aai  aat et no  teed  om ame  aarin et 

pelelement centraal taat  

et i  ec ter niet alti d mo eli  de c eid li n tu en 

entertainment en eriou  ame  even tra  te tre en  et 

populaire action ame merica  rm  e on al  een eriou  

ame voor et meri aan e le er  maar erd later met 

ucce  al  commerci le con ole ame uit e rac t 18

  

... ps: als er iemand een cheat weet zeg het me dan, 

want meer geld kan ik wel gebruiken ... 

T ee voor eelden ma en de aarde van eriou  amen 

voor onder i  en leren duideli  et eer te voor eeld  

i  de rand eer  aarvoor et pel Virtuele rand eer 

Trainin  i  ont i eld  Voor rand eero ficieren ordt et 

pel e rui t om leider c ap aliteiten te ont i elen  

in reali ti c e ituatie  Voor man c appen en evel-

voerder  aat et om et leren van procedure  en de 

vol orde van uitvoerin  n een leven ec te video ame 

ervaren de deelnemer  oe ecompliceerd et e tri den 

van een rand i  e orden permanent econ ronteerd 

met veranderende om tandi eden  de ind draait  

opeen  li en er evaarli e to en te i n  et i  een 

pannende ame  die net al  merica  rm  oo  een 

pannende entertainment ame ou unnen i n 19  

et t eede voor eeld omt uit et rafimedia onder i  

aar i  een educatieve ondernemer ame ont i eld 

aar i  tudententeam  et fictieve ont erp ureau 

oolde i n  leiden  i  moeten lim pelen met de pri en 

van un rafi c e producten  et mar etin ud et en de 

in et van ei en en in e uurde rac ten  ierdoor 

ont i elen e un ondernemer vaardi eden en orden 

de actoren die van invloed i n op et ucce  van de 

ondernemin  pelender i  duideli  et al  i  de 

rand eer i  et elan ri te voordeel dat e rote 

outen mo en ma en  Voor leerlin en i  de e aanpa  

e eldi  et a ert de competitie aan en al doende 

leren e teed  eter in te c atten oe e de aa  oed 

unnen or ani eren 20  

it onder oe  naar de e ecten van ame  in opleidin en 

omt et vol ende eeld naar voren  op et leren van 

ta en al  le en  c ri ven en re enen coort et pelen via 

ame  oed  en ver oo de concentratie op de taa  

elonin  en et un-element or en ervoor dat de leerlin  

actie  met de materie e i  aat  at een direct po itie  

evol  ee t voor et leerrendement  ame  li en 

ec ter vooral e ectie  in et ont i elen van comple e 

oplo in trate ie n  et aan aan van de uitda in  et 

moeten oe en en tel en  eer opnieu  pro eren  li t 

un ti  uit te er en op et pro leemoplo end vermo en 

van men en  ier li t de root te meer aarde voor ame  

in et onder i  te li en  ant onder oe  naar et 

ver erven van pecifie e va enni  via ame  ee t aan 

dat et e ect eli  o  el  minder i  dan i  overdrac t 

van de in ormatie door een docent 21

Essentieel in een goede serious game is dat de game zeer 

18 rennenraedt   aa oe   e er   Velde  te  eriou  ame  ectorover ti ende tec nolo ie- en mar tver ennin  it ave  ialo ic  trec t
19 rennenraedt   aa oe   e er   Velde  te  eriou  ame  ectorover ti ende tec nolo ie- en mar tver ennin  it ave  ialo ic  trec t
20 itpre nl mana ement ame  voor et middel aar onder i
21 ooi   van  an   c oenma er  T   at eten e over e ecten van ame  it ave  enni net  oetermeer

Games blijken echter vooral effectief in het 
ontwikkelen van complexe oplossings-
strategieën.
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leven ec t i  de rand eermannen raa ten i voor eeld 

in de ar doordat een per ona e de ver eerde trepen  

du  ran  op i n a e ad taan  irecte en precie e 

eed ac  i  van root elan  e peler ee t el  eini  

over ic t en ee t du  duideli e aan i in en nodi  

et voordeel van ri icovri  oe enen i  evident  aa t de 

rand eer o  et eroep onder i  i n er le io 

voor eelden  van ur emee ter  die rampen oe enen  

verplee ter  die medici nen leren ver tre en tot art en 

die oe enen om vana  een eeld c erm te opereren  

ier i  moet el edac t orden dat et alti d i  

oe enen li t  n een video pel een rand e tri den i   

no  eel at ander  dan een ec te vuur ee lu en  

o  een tap verder aat een pel dat ame ont i elaar 

an  ee t ont i eld voor et optimali eren van et er  

in de tuin ou  et doel i  niet alleen dat mede er er  

nieu e vaardi eden leren  maar oo  dat i  meer aan 

amen er en en un  vaa  routinemati e- er  

aantre eli er ordt  ant  o e t an  directeur 

arcu  Vlaar e entieel i  dat de ame niet ordt e ien 

al  een ver ierin  van aai er  maar dat et er  

in erent leu er ordt 22 i  et er  in de a en  

a  amen er in  tu en men en van ver c illende 

nationaliteiten ederlander  en olen  elan ri  aarom 

moeten men en niet alleen overle en over ui vra en 

maar oo  amen arao elied e  in en  e ame an 

orden e oppeld aan re i tratie- en meetmomenten  

van de productie  an den  e mi c ien meteen aan 

coretellin en o  punten verdienen  een moderne manier 

om de productie op te a en  maar dat i  niet de 

edoelin  oor et pel ordt et er  ui t comple er 

emaa t en orden er leerta en aan ver onden   

o moeten de tuin ou mede er er  teed  in e i elder 

dia no e  leren tellen  i voor eeld om ie e planten  

te er ennen  p de e manier ordt een ame een 

aantre eli  middel om ociale innovatie in et edri   

te or ani eren  p dit moment i  et pel no  een 

protot pe  maar an  voor iet toepa in mo eli eden 

in vele edri ta en aar e oe te i  aan et verri en 

van routinemati  er  

it oort ont i elin en lin t anta ti c  n  voor a  

T  rote an en voor de ederland e eriou  ame-

edri ven  oo  op de internationale mar t  i  a eerde 

ic  daar i  op et ter e ima o van utc  de i n  een 

oo  enni niveau en et eit dat de ederland e 

ame-indu trie ter  i  in pro ectmati  er en  Er is 

ec ter een aantal actoren dat et optimi me moet 

temperen  e ont i el o ten van een eriou  ame i n 

oo  et o t veel den er  om alle leer ituatie  ta en 

en opdrac ten te vertalen naar een oedlopend pel in een 

leven ec t decor  Te eli  moet et pel er uit ien en 

e peeld unnen orden al  een entertainment ame ant 

dat luit aan op et ver ac tin  patroon van de peler en 

ee t et pelender i e  leren  et ederland e 

taal e ied i  lein en er e rui  i  vaa  niet 

mo eli

22 a er nl  arcu  Vlaar van an  il er  net o leu  ma en al  ame
 nder ociale innovatie ver taan e limme manieren om de men en rond et er  te or ani eren  lee  oo  Trend  in de creatieve indu trie 
 ur mei er  ranen ur   van  eurdi   lot  taal   eriou  amin  nder oe  naar nelpunten en mo eli eden  it ave  T  el t

Op deze manier wordt een game een 
aantrekkelijk middel om sociale innovatie  
in het bedrijf te organiseren.
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e conclu ie moet dan oo  i n dat de ont i el o ten  

van eriou  ame  in ei en e eer  uit luitend voor ei en 

e rui  innen de ei en or ani atie onder duideli e 

e terne mar t  er  oo  i n  ter i l de op ren ten in 

relatie tot de ont i el o ten vaa  te envallen 25 Omdat 

eriou  ame  vooral in opdrac t orden emaa t  ordt 

el e e d dat de e ta  van de ame-indu trie ua 

or ani atie meer li t op de mar t voor de i n en reclame 

dan op de mar t voor entertainment ame  eriou  ame  

orden mee tal op maat in opdrac t van een pecifie e 

opdrac t ever emaa t cu tomi ed model  it in te en-

tellin  van et pu li er model van de entertainment  ame 

ont i elaar  e meer aarde van ame  i  et leren i  

duideli  maar rui e tuivin  tu en eriou  en entertain-

ment ame  ou moeten or en voor aal are verdien-

modellen  e mar t li t et root t voor pellen met een 

reed erei  op et ni vla  van leren en entertainment en 

rote mo eli eden voor er e rui  eem de tuin ou -

ame  de e ordt commercieel intere anter naarmate 

meer edri ta en de ame unnen e rui en

et aandeel eriou  amin  in de ederland e  

ame-indu trie  at ordt e c at op  van de  

edri  activiteiten  

Mixed media

ame  ma en deel uit van de media en oe el et een 

aparte ta  van port i  ont taan er teed  meer 

raa vla en met de andere media  it ordt in de and 

e er t doordat teed  meer apparaten meerdere unctie  

aan ieden  en  vooral aan de i one die al  een oort 

it er  a me  niet alleen al  telecommunicatiemiddel 

maar oo  al  otocamera  mp-  peler  video peler  

navi atie teem  a enda en amecon ole an orden 

e rui t  Te eli  oe t o t are ic  een e  via vele 

plat orm  en analen  amen en mu ie  elui teren an 

o el via televi ie  i one  amecon ole  al  de pc  

o to et er  adverteert o   arin  it  riend  

T eetin  per onali ed movie  radio and more  e 

peler en con ument ordt teed  ma eli er erei t 

door een mi  van meerdere media  over meerdere 

plat orm  en via de ociale media  elui ter i voor eeld 

op een nieu e manier de radio via ocial radio  van   

e oort de mu ie  iet de d  ac ter i n micro oon  

ndertu en an e le er amen o  even rea eren op de 

d  o  medelui teraar  via t itter  ace oo  en ve   

en ormule die no  een rote vluc t al nemen  

e rote oeveel eid com inatie  van media en plat orm  

nodi t uit om ver alen te ma en die d ar  door de 

ver c illende media een lopen  e toe om t li t aan  

de tran media  aar cro media uit aat van 

ver c illende media naa t el aar  aat tran media uit  

van n over oepelend en ver indend ver aal aaraan 

ver c illende media een i dra e leveren  Ti den  een 

con re  van ine id vertelt e  ome  directeur van 

Starlight Runner Entertainment, een zeer succesvol 

25 rennenraedt   aa oe   e er   Velde  te  eriou  ame  ectorover ti ende tec nolo ie- en mar tver ennin  it ave  ialo ic  trec t
 i i    ame ndu trie in de noordvleu el en ederland  it ave  tic tin  i ovator  ilver um
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meri aan  entertainment ureau  at vol en  em et 

pro leem i  al  er teveel vanuit e c eiden media ordt 

edac t  r erd een film edac t  ter onder teunin  

erd daar i  een e ite emaa t en daarna mi c ien 

no  een ame ont i eld  e aliteit van de film a  in 

dat eval er  oo  maar de a eleide producten en 

analen oden niet de el de ervarin  en aliteit  aat 

taan dat e in o n eval de ame al  tartpunt ad  

oordat de ame een la e aliteit ervarin  ood  ou e 

aar c i nli  nooit edac t e en de film te aan 

i en  ant al  e eer te ervarin  te envalt  e  e 

daarna een in meer  e moeten van de oude ituatie - 

aarin alle pu el tu en amen een e re i  e eel 

vormden - naar een ituatie aar de om van alle 

pu el tu en i  el aar een roter en ri er e eel i n  

ome  ver eli t vervol en  de media met een m onie-

or e t  o  van el aar i n alle mu ie in trumenten el 

mooi  maar e amenli  i n e in taat n ver aal te 

vertellen  e ene eer voert et ene in trument de 

oventoon  de andere eer een ander  aar et e eel  

i  alti d mooier dan een lo  in trument  

n teed  meer rote mediaproductie  ordt e tree d 

naar een tran mediale op et  Voor eelden i n de film  

vatar en irate  o  t e arri ean aarvan et ver aal op 

verschillende manieren en via verschillende media te 

eleven a 27 Ter i l et i  tran mediaal aat om een 

verhaal over verschillende media te vertellen, gaat het  

i  cro media over et in etten van meerdere analen  

om een ver aal over te ren en en dat oe t niet 

complementair te i n  en ver aal uit de rant an op 

papier precie  et el de i n al  op et internet  met  

een tran mediale aanpa  i n er meerdere varianten  

van een ver aal die el aar aanvullen en ver ter en  

ntere ant i  dat i  een tran mediale aanpa  de principe  

van et ma en van een ame leidend i n  e nieu e 

transmediale verhalen onderscheiden zich van traditionele 

doordat ze niet lineair en niet statisch zijn en eindeloos 

veel variatie  in o el om evin en al  per ona e  ieden  

n net al  i  veel ucce volle ame  an de peler el  

actie  eu e  ma en  et ver aal e nvloeden en ordt i  

eloond i  et erei en van mi lpalen in et pel o  

ver aal  e e tran mediale i e van den en omvat et 

e rui  van alle media en an o el orden e rui t voor 

alle vormen van entertainment  et randen van een 

mer  voor educatie en ont i elin  Vol en  een 

onder oe  van de conomi t al een e nte reerde 

communicatie via een mi  van media  de relatie met 

lanten en daarmee de in t evend eid van edri ven 

aan ver ter en 28 

ndertu en ver li t die con ument teed  va er in 

virtuele eren  at ete ent et dat i  teed  va er van 

de ie e naar de virtuele ereld al itc en  aren 

eleden aar c u de c u an al dat dit niet onder 

pro lemen ou li ven  ld rain  ooled i  ne  

tec nolo ie  et realiteit e e  van men en an orden 

aan eta t omdat i  lo  omen te taan van de 

27 dutc co irl nl  Tran media tor tellin  - een ma tercla  van e  ome
28 utten  il T  Vi er   e rac t van ro  media in de net er economie  it ave  tic tin  i ovator  ilver um

De grote hoeveelheid combinaties van media 
en platforms, nodigt uit om verhalen te 
maken die dwars door de verschillende 
media heen lopen. 
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er eli eid door et cre ren van anta ie erelden die 

daarmee niet  e en uit te taan 29 Daarmee zouden 

men en de rip op de da eli e er eli eid teed   

meer verlie en  

l  e poppet e in a o e tolen ordt  dan a e ec t 

ont ettend uilen  n et eld in econd i e o  orld o  

arcra t i  via e a  ec t om te etten in ca  mone  

e t ameonder oe er avid ie or  et virtuele li t 

e oorli  leven ec t te i n  o lopt de art la  van 

iemand ien  avatar in el aar ordt e la en  net o nel 

al  van iemand die in et ec t edrei d ordt  Door deze 

leven ec t eid an el  een virtuele economie en 

amen levin  ont taan  en oed voor eeld i n de orld o  

arcra t peler  i  etalen niet alleen un a onnement 

maar oo  voor een virtueel attri uut dat en elpt neller 

et doel te erei en een le er nel vlie end paard e o t 

maar  euro   neem de peler  van de race ame rand 

Turismo: zij tellen niet alleen geld neer voor snellere, 

maar oo  voor mooiere anden

an i  er no  de ont i elin  van au mented realit  dat 

et mo eli  maa t om vana  papier  via een icoont e  

ra end nel ver indin  te le en met de virtuele ereld  

Ven  a el la  e rui t et om on  naar un adver ame  

te lo en  n et pel e et voed e een virtueel ui dier 

op met e ulp van de camera van de  la tation 

orta le  Te en een al op papier  le  em onder de 

camera en daar rolt i  op et c erm  aarna de e et 

ermee aat pelen

Toc  li t uit onder oe  dat de mee te amer  prima 

eten aar e mee e i  i n  i  i n in ame  o  real 

li e  o   in c aracter  o   out o  c aracter  en 

virtuele moord li t on et i t aar iet  ander  dan een 

ie e moord  elu i  maar  i c ien i  et niet veel 

ander  dan et ind dat rie elt van de o e ol  maar 

ondertu en e t eet dat em el  niet  al over omen 

Games wenkend perspectief

ame  i n oomin  u ine  en orden teed  va er  

een middel voor et erei en van mar etin -  reclame-  

educatie- o  or ani atiedoelen  et ucce  i  te dan en 

aan et enorme enoe en dat peler  eleven aan et 

pelen  een elu evoel dat el  an leiden tot een  

vorm van ver lavin  olan  er no  nieu e toepa in en  

en peler  i omen  li t de ame-indu trie in omvan  

roeien  

Gamification

Ver ac t ma  orden dat de ont erpprincipe  van amin  

ic  verder ullen ver preiden naar andere media  vormen 

Het virtuele blijkt behoorlijk levensecht te zijn.

29 e tera   pellen en imulatie  in et onder i  pe o  voor ode  it ave  pen niver iteit aa tric t
 ie or    ame-onder oe er e per uul  i  peel  du  i  e ta  it ave  ti d c ri t  aar an   nummer 
 cienta nl  Virtueel ro e maa t van mannen mei e
 rom  tee er    oral verti o  it ave  lu  at enau n tituut  en aa
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van entertainment  mar etin  en educatie  e ucce -

ormule van ame  al velen doen atertanden  amen 

zet enorme aantallen mensen aan om – soms zelfs  

urenlan  - inten ie  e i  te i n met et oplo en van 

pro lemen  el e er ever  opleider o  mar eteer ou 

daar niet aloer  op orden  aar  de ucce ormule i   

niet omaar rui aar  urn our rand oo  den en  i  

nodi  ant er i n een aantal rote ver c illen tu en 

amen en de traditionele aanpa  van er en  leren o  

in ormatie opnemen

n ame  i n er een andleidin  lo i c e tappen en 

procedure  maar erei t de peler i n doel via trial and 

error  i  i t oed at er op et c erm e eurt  tre t 

conclu ie  en andelt  et el  uit oe en en din en 

unnen doen die in et ec te leven niet edur d o  

etolereerd ouden orden  ee t et enorme evoel  

van vri eid aardoor et pel oo  een pel an li ven  

... Gewoon een beetje proberen        helaas zijn er  

geen codes of iig ik heb er nog geen ontdekt. Heel veel 

succes ...

o  ander  dan in et ec te  leven i  dat de amer 

eindeloo  ma  li ven pro eren  i  ri t alti d een e tra 

leven  aar et in et ec te leven vaa  ame over  i  al  

e iet  niet meteen an  in een ame i  alti d eer  

een nieu  o  e tra leven e c i aar  

nder  i  oo  de manier aarop men en in ame  

amen er en  ame  al  ear  o  ar  all o  ut  en 

orld o  arcra t orden e peeld in een net er   

e verei en team er  met duideli e a pra en  

taa verdelin en en leider c ap  amer  tappen in een 

vol tre t on e ende roep  nemen een rol op en aan 

amen een epaald doel erei en capture t e a  

iemand  r i  een va tli ende i rarc ie  et i  een 

ad- oc ituatie  n die ituatie aat et niet om ie e 

ent maar om at e voor de roep unt ete enen

et enutten van de e in redi nten an educatie  

mar etin  o  andere vormen van entertainment 

aantre eli er en e ectiever ma en  et ete ent dat 

men en een peeltuin ordt e oden in plaat  van een 

voor e oo te ood c ap  at e inten ie  amen er en en 

el  met creatieve oplo in en omen  n dat er alti d el 

at te eleven i  at li t ma eli  maar i  et niet  

et nappe van de amede i ner  i  dat e ervoor or en 

dat de eerli e peeltuin over een on ic t are  maar 

tra  ere i eerde en epro rammeerde ac  o fice  

e c i t  die or t voor de enodi de re el  plot  en 

puntentellin en  

Het knappe van de gamedesigners is dat ze ervoor zorgen dat de heerlijke speeltuin over een 
onzichtbare, maar strak geregisseerde en geprogrammeerde ‘back office’ beschikt, die zorgt 
voor de benodigde regels, plots en puntentellingen. 

 amer net nl  amer orum over et pel e ane e

... Gewoon een beetje proberen        helaas zijn er  
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Transmedialisering?

p aar eurt ordt de ame-indu trie e nvloed door 

ont i elin en van uiten aar ector  enni  uit onder 

andere film  mu ie  rafi c e tec nie  literatuur en  

T ordt enut om ame  eter en mooier te ma en  

ierdoor ont taan rui e tuivin en tu en ver c illende 

va di cipline  e enorme vluc t van mar etin - en 

reclame- o  educatieve toepa in en ee t eer invloed  

op de manier aarop ame  orden vorm e even   

o  tec nolo i c  omt er no al at op de ame ranc e 

a  de  tec nolo ie  nieu e touc - creen mo eli -

eden  au mented realit  en dooront i elin  van de 

controllerlo e ame  ii  inect  et i n allemaal 

ont i elin en die in ri pen op de elevin  van et  

pelen en aarvan no  niet oed i  te voor pellen oe  

de con ument er op rea eert  

n et rapport e rac t van ro  media in de 

net er economie  ordt de ver ac tin  uit e pro en  

dat dit alles leidt tot een verdere toename van het aantal 

cro media ormule  amin  ordt e ien al  et 

elan ri te ont i el- en oe enterrein voor nieu e 

tec nolo ie n  applicatie  en concepten die un e   

naar de ele media ector en daar uiten ullen vinden  

i enli  i  de ame-indu trie oo  een oort peeltuin  

maar el n met ver tre ende evol en  n et rapport 

ordt voor ien dat alle dien tverlenende edri ven die 

ic  online op con umenten ric ten  ic  net oal  

media edri ven ullen aan edra en om un lanten te 

erei en  i  ullen ic  daar i  edienen van 

ver eli are ormat  en de el de plat orm  e ren en 

tu en de contentindu trie en de re t van et edri leven 

al verva en en or en voor nieu e com inatie  en 

alliantie  Voor de media ector ete ent et dat een 

mediami  de re el ordt en er no  meer in leine 

multidi ciplinaire team  e er t aat orden  

e vraa  i  natuurli  o  dit leidt tot et tran mediale 

m onieor e t van ome  aar et e eel eter lin t 

dan de a onderli e in trumenten  ie al et e en  l  

et over omt al et een m onie met veel invloed van 

de ame ound i n  

Join now

pelen li t van alle ti den en et li t eerli  om even 

in een andere ereld te i n  e moderne men  e rui t 

hiervoor moderne middelen, hij ruilt de tinnen soldaatjes 

in voor een ooter ame  i n e oe te aan eleveni en 

ordt vervuld door uitda ende opdrac ten aar i  el  

een eldenrol in an vervullen  n doordat et interactie  

i  en i  el  an turen  li t et een ver lavende 

e i eid  i  daar taat een nappe prin e  met een 

ma ert e voor aar o en  e en t on  de trailer van de 

ame in  o ill ou meet  o ill ou e  n t in  i  

po i le   ole ne  orld i  aitin  oin o  

 utten  il T  Vi er   e rac t van ro  media in de net er economie  it ave  tic tin  i ovator  ilver um
 utten  il T  Vi er   e rac t van ro  media in de net er economie  it ave  tic tin  i ovator  ilver um
 econdli e com  e tartpa ina van econd i e

De grenzen tussen de contentindustrie en de 
rest van het bedrijfsleven zal vervagen en 
zorgen voor nieuwe combinaties en allianties.
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Game artist
 ame arti t

Applicatie- en 
mediaontwikkeling¹ 
 ediadeveloper
 amedeveloper
 pplicatieont i elaar

Mediavormgever¹

 rafi c e vorm evin

 nimatie  audio-
   visuele vormgeving
 nteractieve

   vormgeving
 rt  e i n

Mediamanagement

 rdermana er 

   creatieve industrie

DTP-er¹
 llround T -er

Niveau 2

DTP-er¹

 ede er er T

Niveau 4

Niveau 1

Niveau 3

  alificatie  ont i eld in amen er in  met andere  
 enni centra  n e amen er in partner  i n  
 ca o  ali ri  ente  avanti  en 
 nt i eld in opdrac t van et e amenli e 

 proce  mana ement alificatie tructuur en eront erp  
 middel aar eroep onder i  onder re ie van et olo

Arbeidsmarkt 

alificerend 

assistent²

ICT- en mediabeheer¹ 

 edia or o e eerder

 T- e eerder

 et er e eerder
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Creatieve industrie 2011-2012
ompetentiegerichte alificatiestructuur 



Printmedia
 ee dru en
 i itaal dru en
 Velleno et
 otatieo et
 ni den
 Vou en
 eniet roc eren
 eli md  enaaid

   roc eren

AV-productie¹
 ic ttec nicu
 eluid tec nicu eeldtec nicu
 Video-editor
 ameraman
 oto raa

 odium- en 

   evenementen-

   technicus Licht

 odium- en

   evenementen-

   technicus Geluid

 odium- en

   evenementen-

   technicus Toneel

Artiest¹

 an
 u ie
 rama
 u ical

Printmedia
 a i mede er er     Printmedia

AV-productie¹ ede er er   oto rafie

AV-productie¹

 llround mede er er      

   V-productie

Podium- &evenemententechniek ede er er podium-    evenementen-   tec nie

Podium- &
evenemententechniek

 odium- en
   evenemententechnicus

Printmedia
 rintmedia-   technologie

Podium- &
evenemententechniek
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Sponsors 
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

Papier binnenwerk: ulti e i n ri inal ite    m2

SilkScreen Holland bv
veredeling

in o il - creen nl

il - creen nl

Rikken Print bv
drukwerk

in o ri enprint nl

ri enprint nl

Okker Reclame
vormgeving en beelden

in o o erreclame nl

o erreclame nl

Papyrus Groep Nederland bv
papier

pap ru nl pap ru com

pap ru com nl

ombi e
doming sticker (speciale uitgave)

in o com i e in o

com i e in o

ID laser
laserstans

idla er idla er nl

idla er nl



Colofon

 

   ond  rafimedia   Veenendaal
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