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Mijn dank gaat uit naar allen die me hebben gesteund bij het schrijven van dit boek. 

Dit had nooit kunnen gebeuren zonder de vele professionals die gesprekken met me heb-
ben willen voeren om mijn visie te ontwikkelen. Op pagina 200 is een lijst opgenomen van 
allen die een bijdrage hebben willen leveren.
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Over de schrijver

Bart Hufen (1974) is oprichter van BrandNewGame, bureau voor digitale merkinterac-
tie in Utrecht - Nederland. Hij is gecertificeerd Senior Marketing Professional en in 2010 
afgestudeerd als Master of Brand Management aan het EURIB – het European Institute of 
Branding te Rotterdam.
Voor zijn afstuderen is Bart twee jaar werkzaam geweest als accountmanager en merk-
strateeg bij reclamebureau Crossmarks. De viereneenhalf jaar daarvoor was hij Trade & 
Retail Marketing manager bij Diesel Benelux en drie jaar daarvoor werkte hij als product-
manager bij Infogrames Benelux, het latere Atari Benelux (wat inmiddels is overgenomen 
door Namco-Bandai).
In september 1999 rondde Bart de opleiding Technische Bedrijfskunde af aan de HTS in 
Utrecht na de Havo en VWO te hebben doorlopen. Twaalf jaar eerder werd hij achterstevo-
ren geboren in Utrecht (vanwege een stuitligging).
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Uitleg & Verantwoording

Dit boek is in zoverre interactief, dat de inhoud flexibel tot je te nemen is. Je kunt de hoofd-
stukken op volgorde lezen, maar je kunt er ook voor kiezen bijvoorbeeld eerst de case be-
schrijvingen door te nemen (hoofdstuk 3), dan het hoofdstuk over wie er zoal games speelt 
(hoofdstuk 2), daarna de geschiedenis van de gamesindustrie (hoofdstuk 1) en ten slotte 
Hoofdstuk 4. De keuze is aan jou!
Het is niet de intentie om alles omtrent games te bespreken in dit boek. Alleen die ontwik-
kelingen en voorbeelden die naar mijn mening relevant zijn voor organisaties, marketing 
en branding zijn opgenomen als voorbeeld en inspiratie voor de visie die ik heb ontwikkeld 
over het bouwen van merken in het digitale tijdperk. 
Op mijn weblog www.gamingandbranding.com is de totstandkoming van dit boek terug te 
lezen in de vorm van web-postings. Het weblog zal nadat het boek is uitgegeven door mij 
uiteraard continu bijgewerkt worden zodat het up to date blijft in het continu veranderende 
interactieve digitale marketinglandschap. Je kunt op het weblog berichten lezen, reageren 
op berichten en zelfs ongevraagd je mening geven. 

Veel leesplezier gewenst!

Bart Hufen
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Iedereen speelt spelletjes. In het groot of het klein, in real-life of online, van jong tot 
oud, meisjes, jongens en alles wat daartussen zit. Zelfs dieren spelen spelletjes en wij 
spelen spelletjes met hen. In de toekomst zullen wij (consumenten) ons meer en meer 
manifesteren als de homo ludens (spelende mens) die we volgens Johan Huizinga zijn, 
mede omdat het steeds meer geaccepteerd wordt jong minded te blijven en spelletjes te 
spelen als sociaal vermaak. 

Homo ludens: letterlijk ‘de spelende mens’. Geïntroduceerd door vooraanstaand Neder-
lands historicus Johan Huizinga in 1938 in een boek over het belang van het spelelement 
binnen cultuur en samenleving.

Ook Joseph Pine voorspelt dat er een nieuwe periode aangebroken is. Hij noemt die peri-
ode de ‘belevingseconomie’. Dit voorspelde hij reeds in 1999 met zijn boek The Experience 
Economy en zijn gedachtegoed dat merken meer moeten bieden dan een product (een be-
leving) is in 2010 actueler dan ooit. Het gaat tegenwoordig nog een stap verder. Ik consta-
teer dat we in een tijdperk zijn aangekomen dat de Entertainment Economy heet waarin de 
spelende mens (de consument) de hoofdrol claimt en het centrum van zijn of haar wereld 
wil zijn. Dit is eigenlijk al zo sinds het succes van real-life soap Big Brother waarbij de 
wereld kon meegenieten hoe volstrekt onbekende mensen 24 uur per dag samen leefden 
in een huis. Tegenwoordig hangen daar allerlei prestaties,  spelelementenen en belonin-
gen aan vast. Of het nu de volgende popster is, de beste danser, musical ster, kok van een 
restaurant. De elementen in spelprogramma’s zitten uiteraard ook in games.   
Wat zorgt er voor dat we games spelen? Waarom vinden we het zo leuk? Waarom zijn 
games zo populair, wie spelen ze, met wie en waarom en wat kunnen we leren uit de 
ontwikkelingen van de gamesindustrie met betrekking tot digital interactive branding? Op 
deze vragen zal in dit boek antwoord worden gegeven in een reis door het verleden, advies 
voor het heden en een blik naar de toekomst.
Volgens voorspellingen van PriceWaterhouseCoopers1 zal de wereldwijde omzet van de 
gamesindustrie in 2013 ruim 73 miljard euro bedragen. Dat is een jaarlijks opvolgende 
‘double digit’-groei, gerekend vanaf 2007. De omzet in de gamesindustrie is nu (2010) al 
groter dan de gecombineerde omzet van muziek CD’s en DVD’s tezamen.
Er wordt verwacht dat de wereldwijde mediabestedingen in games en op social media rond 
de 2,5 miljard euro zullen bedragen in 2013. Dat is, vanaf 2007 gemeten, een jaarlijkse 
groei van meer dan vijftien procent.

1	 PriceWaterhouseCoopers	(2008)	Entertainment	&	Media	Outlook	towards	2012

INLEIDING
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Gemiddeld komen er per maand meer dan honderdvijftig nieuwe betaalde games op de 
markt, uitgaande van de 60.000 games die inmiddels zijn besproken op  
www.vgchartz.com2 en rekening houdend met nieuwe games sinds 1979 (de introductie 
van MS-DOS en kort daarna de succesvolle Commodore). Maar het zijn er waarschijnlijk 
veel en veel meer, want er is geen rekening gehouden met gratis advergames, browser 
based games (flashgames) en mobile games. De laatste twee categorieën groeien  gigan-
tisch hard. Op de iPhone en iPod Touch alleen al zijn er eind 2010 meer dan 25.000 games 
beschikbaar (en meer dan 250.000 applicaties)! 
Bestudering van diverse marketing weblogs leert dat marketeers nog niet goed weten wat 
ze met games en digitale communities aan moeten en vooral bezorgd zijn hoe hun merk 
eruit komt te zien in een game en of het verwachte bereik wel wordt gehaald.
Er lijkt een schijnzekerheid en vertrouwen te zijn in bereikcijfers van radio en televisie, 
terwijl je tegenwoordig anders moet kijken naar mediaconsumptie en met name de impact 
daarvan binnen de context waarin de consument de content tot zich neemt. Je kunt bere-
deneren dat de impact van een interactieve game waarbij de consument honderd procent 
aandacht erbij moet houden vele malen groter is dan een televisie commercial waarbij 
tachtig procent van de consumenten wegloopt om koffie te zetten of naar het toilet te gaan, 
maar uiteraard is er voor elk medium een wetenschappelijk onderzoek te vinden dat de ef-
fectiviteit van dat medium aantoont. Die zijn er inmiddels ook voor games, maar daar ga ik 
niemand mee vermoeien. Er zullen altijd believers en non-believers zijn. 

Dit boek zet de unieke eigenschappen van games uiteen en hoe die kunnen worden aan-
gewend om marketingdoelstellingen te bereiken. Na een beschouwing van de industrie en 
de consument, waarvan meer dan de helft actief games speelt, worden er diverse cases 
besproken hoe games op dit moment al invulling geven aan het realiseren van doelstel-
ling op het gebied van product, prijs, personeel, plaats (nieuwe distributiemodellen) en 
promotie. Daarnaast wordt de gamesindustrie beschouwd als innovator op het gebied van 
nieuwe verdienmodellen en wil ik graag ontwikkelingen binnen de gamesindustrie oppak-
ken ter inspiratie voor marketeers om meer te doen met digital interactive branding en het 
gebruik van games en social media. Dit zal met name aan bod komen in hoofdstuk 4. 

2	 	De	website	van	Vgchartz.com	is	volgens	experts	uit	de	gamesindustrie	de	meest	betrouwbare	bron	voor	internationale	
verkoopaantallen	van	games
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Waarom bieden games zulke grote kansen voor marketeers?    

Games zijn de ultieme vorm van merkbeleving (entertainment), omdat spelers er ten eer-
ste honderd procent geconcentreerd mee bezig zijn. Daarnaast worden er meerdere zintui-
gen geprikkeld in een, voor de gebruiker, realistische omgeving (dit zal ik later toelichten). 
Verder zijn games over het algemeen vooral heel erg leuk om te spelen, wat een positieve 
gemoedstoestand oplevert in de context waarin de boodschap wordt verteld. Tenslotte 
vereenzelvigen mensen zich snel met het personage waarmee ze spelen en de spelwereld 
waarin ze zich begeven en worden veel games uren-, dagen- of wekenlang gespeeld wat 
veel meer kansen biedt om een merkverhaal te vertellen en een relatie aan te gaan met je 
consument. Dat is veel lastiger met een veel te luide televisiespot van dertig seconden die 
niemand ziet omdat er wordt weggezapt, een drankje wordt gehaald of men naar het toilet 
gaat. Games zijn het marketingmiddel van de toekomst!



LEVEL 1
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1 IT'S ALL IN THE GAME
1.1  Inleiding    

Consumenten geboren na 1985 (de zogenaamde ‘digital natives’) besteden tegenwoordig 
meer tijd aan het tot zich nemen van content via internet en het spelen van games dan 
door middel van traditionele manieren van televisie kijken, radio luisteren en nieuws en 
lifestyle informatie tot zich nemen via magazines. Toch blijven de investeringen van mer-
ken in internet en games nog ver achter bij bestedingen in televisie, radio en andere me-
dia. Komt dit doordat onduidelijk is welke resultaten bereikt kunnen worden met web- of 
gamevertising of worden games nog niet gezien als een mogelijk medium om in te adver-
teren?  
Wat is een game eigenlijk, wat voor soorten games zijn er en op welke platformen worden 
die gespeeld? Dit zijn vragen die in dit eerste hoofdstuk worden beantwoord.
Daarnaast wordt uiteengezet hoe een game ontwikkeld wordt en wat games nu zo leuk 
maakt en hoe het mensen bijeen kan brengen.
Ten slotte worden de diverse stakeholders in de industrie besproken en wordt een vooruit-
blik gegeven waar de ontwikkeling van games, volgens industrie-experts, in de toekomst 
naar toe gaat.

1.2  Wat is een game?   

Om aan de slag te kunnen met een zoektocht naar de mogelijkheden voor adverteerders 
rondom games moet eerst vastgesteld worden wat we onder een game verstaan. 
Een game is letterlijk vertaald een spel, maar een spel kan alles zijn van tikkertje tot mens 
erger je niet en van schaken tot World of Warcraft. Het blijkt voor industriespecialisten 
lastiger dan verwacht om tot een eenduidige en sluitende definitie te komen. De meest 
opmerkelijke definitie van het woord ‘game’ in vergelijking met films, die Henk Hoogen-
doorn3 mij influisterde, was wel: lean forward entertainment. Waar het kijken naar films 
een ontspannende bezigheid is waarbij je achterover of onderuitgezakt, een passief deel-
nemer bent, vereist een game over het algemeen actieve deelname van de consument en 
genereert het een hoge mate van betrokkenheid – sterker nog degene die de game speelt, 
bepaalt het verloop van het spel! 
Om tot een allesomvattende definitie te komen moeten we kijken naar de eigenschappen 
die een game bezit. Pionierende professoren op het vlak van gaming Salen en Zimmerman 
geven een goed overzicht van eigenschappen die een game kenmerken in ‘Rules of Play’. 

3	 Managing	Director	van	Take	Two	Interactive	Benelux
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*		Met	niet-productief	wordt	bedoeld	dat	het	niet	meer	oplevert	dan	persoonlijke	behoeftebevrediging.	Dit	om	kansspelen	uit	te	
sluiten	in	de	definitie.	

4	 Second	Life	is	een	virtuele	wereld	zonder	een	expliciet	doel,	waarbij	spelers	de	scheppers	van	de	wereld	zijn	en	eigen	onder-
delen	van	de	wereld	kunnen	maken,	zoals	producten,	landschappen	en	bijvoorbeeld:	bewegingen.	Op	mijn	weblog	is	een	link	te	
vinden	naar	een	documentaire	hierover.	

Waarbij de meest voorkomende onderdelen volgens diverse wereldwijde experts zijn:
 
•  Er is sprake van een duidelijk doel
•  De speler moet een probleem oplossen en hindernissennemen
• Er is sprake van activiteit, een proces of gebeurtenis
•  De speler moet beslissingen nemen
•  Een voortgang gebaseerd op regels die de speler afremmen
•  Het is kunstmatig, veilig, buiten het dagelijkse leven
•  Het wordt vrijwillig beoefend
•  Het is niet-productief *

Het bezitten van een (opgelegd) doel onderscheidt games van zogenoemde virtuele werel-
den zoals ‘Second Life’4. 

Virtuele wereld: een digitale omgeving waarin de speler activiteiten kan ondernemen.

Na het uitvoerig bestuderen van de aanwezige literatuur en een groot aantal interviews 
met game-experts, is het soort spel (game) waarover in dit boek wordt gesproken wordt 
als volgt gedefinieerd:

Game: een niet-productief digitaal, interactief, softwareprogramma met duidelijke doe-
len, regels, een thema en dynamische inhoud (variabelen en beloning). Het wordt vrijwillig 
gespeeld op een platform (binnen een web-browser bijvoorbeeld) of apparaat (PC, laptop, 
Console, mobiele telefoon of handheld).

Handheld: een apparaat (console) dat in de hand gehouden wordt om het te bedienen (in die 
zin dus mobiel). 
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Bekende voorbeelden van games uit het verleden zijn Pong, Pac-man, Donkey Kong en 
Space Invaders. Meer recente voorbeelden van ‘kaskrakers’ zijn World of Warcraft, Runes-
cape, Grand Theft Auto, The Sims, Call of Duty, Mario Kart, Brain Training en Killzone 3D. 
De best verkopende franchise (of Intellectual Property) van de afgelopen tien jaar met cu-
mulatief meer dan vijftig miljoen verkochte exemplaren per serie op verschillende platfor-
men zijn, onder andere series van Mario Brothers, Pokémon, The Sims, Need for Speed, 
Final Fantasy, Grand Theft
Auto en FIFA Football. Deze series genereerden met een gemiddelde verkoopprijs van 
veertig euro dus een omzet van ongeveer twee miljard euro per serie, even om de orde van 
grootte weer te geven.
In 2010 waren er meer dan vijftien miljoen consumenten actief in het universum van World 
of Warcraft. Een game die naast een retailprijs van € 59,95 een maandelijks abonnement 
vereist van ongeveer tien euro. Omgerekend wordt daarmee jaarlijks dus bijna drie miljard 
euro verdiend! 

Intellectual Property: een product dat wordt doorontwikkeld tot ‘merk’ zodat de levenscy-
clus van het product verlengd kan worden en spin-offs kan krijgen (line extensions), bijvoor-
beeld in de vorm van merchandising. 

Een voorbeeld van IP is het personage Lara Croft uit Tomb Raider. Van deze game is in 
2001 zelfs een film gemaakt met Angelina Jolie in de hoofdrol. 

 

1.3    Welke platformen zijn er?   

Voordat de verschillende platformen, genres en doelgroepen aan bod komen, wordt eerst 
een overzicht gegeven van de belangrijkste partijen sinds de start van de gamesindustrie. 
Dit begint bij de ontwikkeling van hardware en embedded software (op hardware gebrande 
code) vanaf het arcadespel Pong, gevolgd door de ontwikkeling van de homecomputer 
en de home entertainment systemen tot we uitkomen bij de laatste generatie handheld 
consoles en mobile game devices. In het historisch overzicht zijn alleen de belangrijkste 
wereldwijde spelers genoemd die een relatief blijvende impact hebben gemaakt op de ont-
wikkeling van de industrie.

Afbeelding	1.1
Lara	Croft	van
Tomb	Raider	en
Angelina	Jolie	in
de	gelijknamige
film
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Geschiedenis van hardware- en softwarebedrijven rondom games 

1889  Nintendo opgericht door Fusajiro Yamauchi 
1972  Eerste generatie (1st Gen) game consoles: De Magnavox 
1972  Atari komt op de markt met het spel Pong 
1975  Philips brengt haar ‘Telespiel’ op de markt 
1975  Microsoft wordt opgericht door onder andere Bill Gates  
1976  Atari brengt de Atari 2600 op de markt, het eerste home entertainment 
  product (2nd Gen)  
1980  MS DOS software wordt ‘de’ standaard voor PC’s 
1980  Nintendo Game & Watch handheld games worden geïntroduceerd en zijn 
  zeer populair   
1981  IBM Personal Computer bij de mensen thuis 
1982  De Atari 5200 Personal Computer komt op de markt 
1982  Introductie van de MSX ASCII code 
1983  Nintendo NES wordt geïntroduceerd in de Europese huishoudens 
1983  Commodore 64 Home computer (en meerdere MSX’s komen op de markt) 
1983  De uitvinding van de CD en kort erop de CDROM. In dit jaar komen er ook 3rd Gen  
  consoles op de markt.  
1984  Apple Macintosh wordt opgericht door onder andere Steve Jobs 
1985  De Commodore 128 verschijnt op de markt 
1985  Windows 1.0 software wordt geïntroduceerd door Microsoft 
1985  Commodore Amiga Home computer verschijnt 
1987  IBM PS/2 komt op de markt 
1988  Sega Megadrive (in Amerika onder de naam Genesis) wordt gelanceerd door Sega,  
  software komt voor het eerst op CD ROM in plaats van cartridges of cassettetapes  
1989  Nintendo Gameboy monochrome verschijnt en wordt megapopulair (4th Gen) 
1989  Atari Lynx portable game computer, een handheld met kleurenscherm  
1991  Introductie van de Cd-i door Philips. De eerste poging tot ‘interactieve video’. 
1991  Super NES (Nintendo) verschijnt op de markt 
1992  Het officiële einde van Commodore MSX computers door Philips and Sony 
1992  Lancering van Windows 3.1  
1993  Atari Jaguar komt op de markt (5th Gen tijdperk)
1994  Sega Saturn 
1994  Sony PlayStation 
1995  Introductie van de DVD 
1995  Introductie van Windows ‘95
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Tabel 1.3  Geschiedenis van games platforms -en bedrijven

19IT'S ALL IN THE GAME

 
1996  Nintendo 64 verschijnt 
1998  Nintendo Gameboy color (6th Gen tijdperk) 
1998  Apple introduceert iMac design computers 
1998 Introductie van Windows ‘98 
1998 Sega Dreamcast met CD ROM
2000 Introductie van Windows Millenium  
2000  Introductie van PlayStation 2 met DVD ROM 
2001  Windows XP Home en Professional 
2001 Introductie van de Gameboy Advance, een liggend design in plaats van staand 
2001  Microsoft begeeft zich op de console markt met de Xbox 
2003  De Gameboy advance SP komt de op de markt 
2005  Gameboy Micro & Nintendo DS met twee schermen en touchscreen (7th Gen) 
2005  Microsoft komt met de Xbox 360 net eerder op de markt dan PlayStation 
2005  PlayStation Portable (PSP) uitgebracht in de Verenigde Staten en Europa 
2005  PlayStation 3 komt op de markt met geïntegreerde Blue-ray speler 
2006  Nintendo DS Light, een lichtere variant van de oorspronkelijke Nintendo DS  
2006  Nintendo introduceert de Wii familie-console met unieke bewegingsbesturing 
2008  Introductie van de iPhone met downloadbare applicaties, waaronder veel games 
2009  Spilgames is met honderd miljoen unieke bezoekers per maand de grootste game  
  portal wereldwijd, boven MSN en Yahoo games  
2009  Apple beweert de grootste concurrent te zijn van games bedrijven door hun   
  handheld: de iPod Touch 
2010  PlayStation en Xbox introduceren in navolging van Nintendo alternatieve    
  besturingsmethoden voor hun gameconsoles, respectievelijk genaamd Move en   
  Kinect. Apple introduceert de iPhone 4 met superieur beeldscherm. Panasonic 
   wil de wereld veroveren met 3D televisie. Nintendo presenteert de Nintendo 3DS,   
  een handheld console geschikt voor 3D games, zonder gebruik van een bril! 
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Games zijn te spelen op een brede variatie aan platforms. De lastigste om toe te lichten is 
de indeling voor PC Games, daarom volgt hiervan eerst een overzicht. Games voor de PC 
en laptop worden als volgt onderverdeeld: 

1  Client based (gespeeld in combinatie met CD- of DVD-Rom)
2  Server based (meestal massive multiplayer games te spelen door meer dan 64 spelers, 
 waarvan vaak ook lokale installatie van software nodig is op de computer  
 van de gebruiker)
3  Browser based (deze games worden gespeeld binnen de webbrowser waar voor 
 meestal geen lokale installatie nodig is)

Nu duidelijk is wat de mogelijkheden zijn op PC wordt het totale overzicht gegeven van 
alle mogelijke platformen. De platformen waarop games gespeeld worden, zijn ingedeeld 
op basis van de speellocatie. Daarachter wordt de hardware en/of het besturingssysteem 
genoemd. 

Er zijn ruwweg drie speellocaties te onderscheiden, namelijk ‘thuis spelen’, ‘onderweg 
spelen’ en ‘buitenshuis spelen’. De reden waarom het op die manier is ingedeeld houdt 
verband met de mogelijke targeting van de consument. Het is namelijk een relevante af-
weging (en een wereld van verschil) of een consument onderweg, op een externe locatie, of 
thuis in de woonkamer in contact komt met een merk. Deze context speelt een belangrijke 
rol en hierover wordt later uitgewijd.

1  Play at home

A  Computer – Windows / Mac OS (alleen of online met vrienden gamen)
 1)  Client based
 2)  Server based
 3)  Browser based 

Afbeelding	1.2
Gameconsoles
van	Microsoft,
Nintendo	en
PlayStation
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B  Digitale televisie (afhankelijk van provider, alleen of met vrienden) 

C  Console (alleen, met vrienden of online)
 1) Nintendo Wii
 2) Sony PlayStation
 3) Microsoft Xbox

2. Play anywhere

A Handheld
 1) Sony PlayStation Portable / PSP GO
 2) Nintendo DS / DSi
 3) Mobile (iPhone en andere smartphones)

B  Laptop
 1) Client based
 2) Server based
 3) Browser based

Smartphone
Een mobiele – multimedia – telefoon (ook PDA & Blackberry) waarop, naast bellen en sms-
en, diverse applicaties te gebruiken zijn, zoals agendabeheer, synchronisatie met Out-
look op PC of laptop. Besturingssystemen zijn onder meer Symbian van Nokia, Microsoft 
mobile, Android van Google en Apple OS voor iPhone. Met name voor de iPhone en Android 
zijn games en andere applicaties erg populair. Diverse onderzoeken tonen aan dat het me-
rendeel het aantal downloads games betreft (rond de 70%). De bereidheid om voor games 
te betalen is ook vele malen hogen dan voor apps. 

	
Afbeelding	1.3
iPhone	en
iPod	Touch	
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Toelichting op de platformen en gebruik ervan door de doelgroep: 

Laptop gaming
Komt tot op heden (2010) nog niet zo veel voor, maar is wel in ontwikkeling. Met name 
de merken Asus en Acer spelen hierop specifiek in met een speciale productlijn. Dankzij 
het gebruik van gamelaptops hoeven consumenten geen computers en motinoren mee te 
nemen naar LAN-Parties. Door initiatieven als Onlive (zie www.onlive.com) wordt het nog 
eenvoudiger met een simpele laptop grafisch veeleisende games te spelen zonder een 3D 
kaart.

Handheld games
Worden over het algemeen individueel gespeeld, maar het is ook mogelijk om met ande-
ren die eenzelfde console en dezelfde game hebben te spelen via een draadloze verbinding 
(wireless) of ‘hotspot’. In het eerste geval moeten beide personen dan wel over hetzelfde 
spel beschikken. Voorbeelden van handheld consoles zijn de PlayStation Portable (PSP), 
de Nintendo DS en de iPod Touch. Naast het spelen van games kunnen op deze consoles 
allerlei vormen van entertainment geconsumeerd worden dankzij apps en toebehoren als 
een camera. 

Console games
Kunnen zowel alleen, met vrienden op de bank voor de televisie als met vrienden (of 
vreemden) online worden gespeeld. Met name de Nintendo Wii heeft op besturingsvlak 
een revolutie teweeggebracht dankzij allerlei randapparatuur, zoals de balance board. De 
gameconsoles zijn inmiddels echte lifestyle- en multimedia machines geworden en bieden 
naast games alle vormen van entertainment. 

Digitale televisie
Heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot interactief medium en gameconsole. Dit lijkt 
echter niet van de grond te komen. UPC heeft in Nederland hiervoor initiatieven onderno-
men in navolging van Sky in Engeland en Amerika (met de rode knop), maar ook Sky lijkt 
er de brui aan te geven en zich te concentreren op de uitbouw van HD TV als strategische 
pijler. Wel zijn televisies dankzij merken als Philips, Panasonic en Sony inmiddels aange-
sloten op het internet, de wereldwijde verbindende factor tussen alle content wereldwijd. 

PC games
Worden zowel individueel als gezamenlijk gespeeld. Dit laatste via een lokaal netwerk (op 
LAN-parties of op thuisnetwerken) of via internet (server based). 

Lan Party: letterlijk een Local Area Network Party. Een evenement waar consumenten 
fysiek samenkomen om diverse games tegen elkaar te spelen, al dan niet voor een prijzen-
pot. Uiteindelijk is hierdoor ook de World Cyber Games ontstaan, een wereldwijde organisa-
tie die jaarlijks internationale tournamenten organiseert.
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console 
games

PC games 
  (browser&server based)

mobile 
games 

PC games 
(client based) 

35%

51%
7%

Afbeelding	1.4
Verkochte	aantal-
len	en	Markta-
andeel	consoles
2007-2010

Om een indruk te geven van het marktaandeel van de diverse console platformen is in 
figuur 1.4 een overzicht gepresenteerd van de wereldwijde verkoopaantallen van consoles 
in de periode 2007 – 2010.  
In deze verdeling is PC- en Mobile gaming buiten beschouwing gelaten. De penetratie-
graad van PC’s in combinatie met breedband internet is binnen de ‘moderne wereld’ 
gemiddeld ongeveer tachtig procent (in 2010) en de penetratiegraad van mobiele tele-
foons dat geschikt is voor games (Smartphones) via hun operating system Android, Apple, 
Blackberry, Java, Lynux, Microsoft of Symbian ligt rond de vijftig tot zeventig procent. 

De positionering van de diverse platformen is hieronder in beeld gebracht door ze te ver-
gelijken op basis van ‘kortstondige gameplay’ versus ‘complete onderdompeling’ en een 
hoge of lage prijsstelling. Dit geeft een beeld welke apparaat meer geschikt is voor lang-
duriger en complexer speelplezier of een meer kortstondige en oppervlakkigere beleving.
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Tabel 1.5 Positionering gameconsoles

Complete onderdompeling - 
complexe gameplay

Gratis Low price Mid price Full Price + Abonnement

Toegankelijke -
eenvoudige - gameplay

Browser based
flash games

Platinum label
PC Client based

PlayStation 3
Xbox 360

PC Client based

Browser based
flash games Mobile gaming

Wii

Sever Based 
PC Games

24IT'S ALL IN THE GAME
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1.4   Welke genres worden er onderscheiden?   

Nu duidelijk is op welke platformen games kunnen worden gespeeld, is het goed om 
inzichtelijk te maken wat voor soort games er allemaal zijn. De genres die worden bespro-
ken, zijn in de loop der tijd ontstaan en er zal per genre een aantal voorbeelden worden 
genoemd in alfabetische volgorde.
In de afgelopen veertig jaar zijn er diverse games bijgekomen naar mate de technische 
mogelijkheden toenamen. De ontwikkeling van 3D kaarten bij PC’s heeft ertoe bijgedragen 
dat de games technologisch complexer en realistischer werden.
De genres en voorbeelden worden min of meer chronologisch besproken en de informa-
tie over de games is ontleend uit het standaardwerk The Video Games Guide van Matt Fox 
(Boxtree, 2006). Er is in de genreverdeling geen onderscheid gemaakt tussen singleplayer 
of multiplayer, omdat veel games tegenwoordig online tegen elkaar te spelen zijn en het 
bovendien niet de aard van een genre bepaald, maar eerder een feature of ‘mogelijkheid’ 
betreft.

Daarnaast zijn games waarbij beweging een groot onderdeel van de gameplay uitmaakt, 
zoals bij de PlayStation Eyetoy en Wii-games, niet als een apart genre benoemd. Hoe in-
novatief en verrijkend de gameplay ook is, het is in essentie een vorm van ’bediening’ (een 
interface) en dus geen genre op zich.

Gameplay: Het doel, de set regels en variabelen die de speler ter beschikking staan om het 
doel in de game te bereiken. In essentie bepaalt dit de herspeelbaarheid van games.
Een goed uitgebalanceerde gameplay zorgt ervoor dat games altijd leuk blijven en het on-
derscheidt goede games van slechte.

De gehanteerde genreverdeling is niet zaligmakend en er is een grote variëteit aan inde-
lingen te vinden. Deze tien genres kunnen alle soorten games echter goed en eenduidig 
onderverdelen.

De genres die worden onderscheiden zijn:

 1.  Platform
 2.  Sport
 3.  Puzzel/Quiz
 4.  Adventure
 5.  Roleplaying
 6.  Strategie
 7.  Actie
 8.  Simulatie
 9.  Digitale tafelspellen
 10 Special interest
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Afbeelding	1.6
Ms.	Pac-man

Afbeelding	1.7
Donkey	Kong

1. Platform

Het woord ‘Platform’ moet hier niet worden verward met ‘hardware platforms’ zoals be-
sproken in de vorige paragraaf. Dit genre betreft spellen die zich afspelen binnen een be-
paald ‘platform’. Dit is meestal een tweedimensionale omgeving waarbinnen de speler al 
dan niet met een avatar (een personage of karakter) van A naar B moet zien te komen en/
of diverse obstakels moet overkomen, moet ontwijken of moet vernietigen terwijl er pun-
ten en upgrades worden verzamelt. De eerste game in dit genre was Space Panic, maar 
die heeft weinig stof doen opwaaien. De meest bekende voorbeelden hiervan zijn Breakout, 
Donkey Kong, Loderunner, Pac-Man, Rayman, Snake, Sonic, Super Monkey Ball en heel 
veel verschillende Mario games.
Van games in dit genre kan de kracht worden toegedicht aan de gouden regel voor games 
in het algemeen: ‘easy to learn, difficult to master’. Veel bekende Intellectual Properties 
zoals Disney en Barbie laten games ontwikkelen op basis van de spelmechanieken die 
leidend zijn binnen dit genre.
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Afbeelding	1.8
Atari	2600

2. Sport

De eerste, commercieel succesvolle, game ooit is gebaseerd op tafeltennis en heet Pong. 
In eerste instantie was het te spelen in bars op grote consoles waar muntgeld in gegooid 
moest worden voor speelcredits. Pong groeide snel uit tot een internationaal succesvol 
spel dat beschikbaar werd in zogenoemde arcadehallen waar ook flipperkasten en gokkas-
ten stonden. Het kwam later (in 1972) beschikbaar voor de Atari 2600 console, het eerste 
home entertainment systeem ter wereld. 

Sport is als genre onder te verdelen in alle sporten die er in de vorm van een game zijn. 
De voornaamste sportgames (in alfabetische volgorde) zijn:

 •  Athletics (Olympic Summer- and Winter games) 
 •  American Football and Rugby
 •  Baseball 
 •  Basketball
 •  Bowling
 •  Boxing
 •  Cycling 
 •  Fitness (Balance board, Wii fit)
 •  Golf and Minigolf
 •  Ice hockey
 •  Motor sports
 •  Race sports (Formula 1, Nascar, Paris-Dakar and other official race licenses)
 • Skateboarding and street skating
 • Snooker and Pool billiard
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Afbeelding	1.10
FIFA	2010

	
Afbeelding	1.9
Pong

 •  Snowboard and Skiing 
 •  Soccer
 •  Surfing and Seadoo
 •  Tennis

Met name Electronic Arts (EA) produceert een grote variatie aan sportgames waarmee ze 
deze categorie ook echt claimt. Hun label heet toepasselijk genoeg EA Sports. Omdat EA 
met haar games de hedendaagse realiteit probeert te benaderen, wat ook wordt doorge-
voerd in het ontwerp van de stadions en reclame rondom het sportveld, zijn deze games 
uitermate geschikt voor in-game advertising.

De meest succesvolle sportgames van EA Sports zijn de FIFA serie (als concurrent van 
Pro Evolution Soccer en This is Footbal), Madden (Amerikaans voetbal) en de NBA series 
(basketball). Van andere uitgeverijen komen sportgames als Virtua Tennis, Tony Hawk’s 
skateboarding, Shaun Palmer’s Snowboard, Dave Mirra’s Freestyle BMX en om de vier jaar 
games rondom de Olympische spelen.

Nintendo positioneert haar sportgames vooral familie- en kindvriendelijk en heeft een 
waanzinnige lijn met sporttitels waarbij de speler de sport virtueel kan uitoefenen, waar-
onder bowlen, voetbal, tennis en diverse Wii fit games.
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Afbeelding	1.11
Tetris	op
Gameboy

	
Afbeelding	1.12
Brain	Training
op	de	DS

Afbeelding	1.13
Myst	op	iPhone

Afbeelding	1.14
Police	Quest	1
op	PC

3. Puzzel & Quiz

Onder deze categorie worden games gerekend waarbij de gameplay vooral draait om het 
oplossen van problemen en raadsels en het gebruik van kennis en kunde voorop staat. 
Voorbeelden zijn games als Bejuweled, Brain Training, Buzz Quiz, Sudoku varianten en 
Tetris.

4. Adventure

In dit sterk verhaallijn gedreven genre ontvouwt zich een avontuur voor de speler die met 
de hoofdfiguur in het spel allerlei vragen en puzzels moet oplossen al naar gelang het spel 
vordert in een specifiek vormgegeven spelwereld. Een van de eerste uitgevers op dit vlak 
was Sierra met games als Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards, Police 
Quest en Space Quest. Een andere icoon binnen het genre is The Legend of Zelda van  
Nintendo.

Zowel Police Quest als Space Quest groeiden uit tot zeer winstgevende series en ware 
geweldige verhalen om doorheen te spelen. Later kwamen games als Myst en The Seventh 
Guest ten tonele die voor die tijd grafisch verbluffend waren en nog meer inspeelden op 
emotie en suspense. Het waren echte interactieve thrillers waarbij de spelers volledig on-
dergedompeld raakten.
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5. Roleplaying

Dit genre is vergelijkbaar met adventure games met het verschil dat er sprake is van 
karakterontwikkeling die al naar gelang het spel vordert, andere gamecontent met zich 
meebrengt en het feit dat beslissingen in de game gevolgen hebben voor het verloop van 
het spel en het uiteindelijke einde (cause-effect). Dit zorgt voor een zeer rijke spelerva-
ring waarbij de speler wordt gevraagd afwegingen te maken en gevolgen te overzien van 
zijn keuzes. Voorbeelden zijn Baldur’s Gate, Fallout, Final Fantasy, Neverwinter Nights, 
Runescape, Ultima online (de eerste online Roleplaying Game in ‘97) en het immens popu-
laire World of Warcraft. De laatste valt in de platformcategorie ‘server based’ en wordt in 
de industrie ook wel als apart genre MMORPG genoemd (een Massive Multiplayer Online 
Roleplaying Game) waarbij duizenden mensen in dezelfde speelwereld gezamenlijk in (al 
dan niet rivaliserende) gildes opdrachten (quests) vervullen, problemen oplossen, elkaar 
helpen en doelen aan het realiseren zijn. Een persoonlijk hoofddoel van de speler is om zo 
snel mogelijk een ‘high level’ karakter te ontwikkelen, omdat die door ervaring (speeltijd) 
meer vaardigheden bezit en moeilijker te doden is.

Een opmerkelijk nieuwsfeit is dat er tegenwoordig bedrijven zijn, onder andere in Korea en 
Japan, die studenten inzetten om karakters in-game op te leiden tot een hoog (high level) 
voor rijke Westerlingen die geen tijd hebben om zoveel uren te gamen, maar wel de won-
derlijke wereld willen exploreren. De makers van de game waarderen dit overigens niet. 
Het opdoen van ervaring door uren te spelen is volgens hun onderdeel van het plezier in de 
game. Vergelijk het met hard werken om je tuin mooi te maken om vervolgens te kunnen 
genieten van het resultaat in je luie tuinstoel met een gratis make-over krijgen naar de 
smaak van een ander! 

Cause-effect Elke keuze binnen de game heeft gevolgen voor het verloop van het spel. Dit 
begint al met het configureren van de avatar (het gamepersonage). Door bepaalde eigen-
schappen te kiezen zal de gameplay bijvoorbeeld meer confrontatie of juist meer dialogen 
met zich meebrengen. 

Het kaartspel Dungeons en Dragons heeft ooit de basis gelegd voor deze unieke gameplay. 
Games die daarop zijn gebaseerd zijn onder andere Baldur’s Gate, Neverwinter Nights en 
World of Warcraft.
De game Fallout wordt ook al jaren geprezen om het sterke S.P.E.C.I.A.L. model dat staat 
voor de karaktereigenschappen: Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, 
Agility en Luck. Hierbij kan de persoon die speelt aan het begin van het spel zijn karakter 
naar eigen inzicht eigenschappen toebedelen waardoor er andere dialogen en keuzes wor-
den voorgeschoteld in het spel. De keuzes die gemaakt worden gedurende het spel hebben 
ook weer invloed op het uiteindelijke spelverloop. Zo zou een speler met een karakter met 
het maximale aantal punten op ‘geluk’ en ‘charisma’ vaak – zonder slag of stoot – onder 
gewelddadige confrontaties uit kunnen komen.
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Afbeelding	1,17
Command	&
Conquer	4

	
Afbeelding	1.15
Final	Fantasy	VII

Afbeelding	1.16
World	of	Warcraft

6. Strategie

In dit soort games draait het vooral om resource management en het opbouwen van een 
militaire basis, stad of land. Ook gaat het erom stand te houden in een voortdurend veran-
derende omgeving waarbij bedreigingen van buitenaf het voortbestaan bedreigen.
In het verleden werd er een onderscheid gemaakt tussen real-time en turn-based stra-
tegie waarbij het laatste te vergelijken is met schaken (om beurten) en het eerste erom 
draait zo snel mogelijk gelijktijdig met je tegenstander(s) alle handelingen te treffen die 
jou een betere positie geven in het spel.
Over het algemeen worden dit soort games gespeeld vanuit een helikopterperspectief. 
Op die manier houd je het beste overzicht op je kamp, je eenheden en niet te vergeten: je 
tegenstander(s)!

Real-time: gelijktijdig.

Turn-based: volgtijdig, ofwel om beurten, zoals bij schaken en de meeste bordspellen het 
geval is.

Voorbeelden van dit genre zijn Age of Empires, Anno 1502, Commando’s, Command & Con-
quer, Cossacks, Defender of the Crown, Desperado’s, Dune II, Empire: Total War en The 
Settlers.
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7. Actie

Dit is, na sport, de breedste categorie games. Vrij veel games zijn namelijk actie-
gericht. Het ‘actie-gerichte’ is zoals eerder vermeld onderdeel van de definitie van het 
woord game. Wat de populariteit betreft is dit genre vergelijkbaar populair met het genre 
actie in de filmindustrie. Het bevat daarom de volgende subcategorieën:
 
 • Actie avonturen (zonder karakterontwikkeling)
 • Driving  zolang het niet in het echte leven een sport is of het
       zich in een georganiseerd competitieverband voltrekt)
 • Shooters (schietspellen)
 • Vechtspellen (zolang het geen sport betreft, zoals boksen)

	
Afbeelding	1.19
Max	Payne	2

Afbeelding	1.20
Burnout	Paradise

	
Afbeelding	1.18
R.U.S.E
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Afbeelding	1.21
Call	of	Duty
Modern	Warfare	2 Afbeelding	1.22

Dead	or	Alive	4

33IT'S ALL IN THE GAME

De subgenres driving, fighting en shooting lenen zich uitstekend voor multiplayer, omdat 
die games goed inspelen op de uitdaging en de sociale factor van gamen. 

Voorbeelden per subcategorie zijn: 

Actie avonturen:
Alone in the Dark, Assassin’s Creed, God of War, James Bond,
Max Payne, Metal Gear Solid, Prince of Persia, Splinter Cell en Tomb Raider.

Driving:
Burnout, Driver, Grand Theft Auto, Need for Speed en Wipeout.

Shooters:
America’s Army, Battlefield 2, Call of Duty, Castle Wolfenstein, Counter Strike, Doom, Fear, 
Halflife, Halo, Quake en Unreal Tournament. Maar ook games als Space invaders, Stargate, 
Wing commander, X-wing en de advergame ‘Moorhuhn’ zijn in feite schietspellen. Inmid-
dels is Moorhuhn overigens uitgegroeid tot een commercieel winstgevend Intellectueel 
Eigendom, terwijl de eerste versie van het spel een advergame was!

Vechtspellen:
Dead or Alive, Double Dragon, Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, Virtua Fighter.
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Afbeelding	1.24
Grand	Theft	Auto	4

Afbeelding	1.23
Space	invaders

Met name shooters zijn nog wel eens het slachtoffer van kritiek van buitenstaanders en 
politici die zich vooral concentreren op het feit dat de consument in staat wordt gesteld vir-
tueel andere spelers neer te schieten. Wat deze buitenstaanders zich helaas niet realise-
ren is dat het spelen van een game te vergelijken is met het binnenstappen van een cirkel 
of ruimte waarvan alle deelnemers het doel en de regels begrijpen, maar buitenstaanders 
niet. Zodra het doel en de regels duidelijk zijn, zal iemand die dit genre games aanspreekt, 
inzien dat het niet gaat om andere mensen te verwonden, dat is namelijk niet het doel van 
het spel. Het doel is om een vlag te veroveren, een installatie onklaar te maken en feitelijk 
de meeste punten te krijgen. In shooters zijn tegenwoordig ook punten te verzamelen door 
anderen (teamgenoten) te vervoeren (een lift geven in een tank, Hum-Vee of vliegtuig), mu-
nitie te geven, of tot leven te brengen als ze – in de game – kritiek gewond zijn. Bovendien 
wordt teamwork beloond. Dit wordt later verder toegelicht aan de hand van een voorbeeld 
van de game Battlefield 2.
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Afbeelding	1.25
Flight	Sim	2004

	
Afbeelding	1.26
Gran	Turismo	5

8. Simulatie

Het doel van dit soort games is de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen binnen de 
grenzen van wat technisch mogelijk is. De eerste games op dit vlak waren flight simula-
tors, city building sims en voetbal management games. Later kwamen in dit genre ook veel 
‘echte’ management games die de waarheid probeerden te simuleren. Hier worden veel 
zogenaamde Serious Games onder geschaard. Alle simulaties zijn in dit genre denkbaar, 
variërend van vliegen, rijden, tot stedenbouw. Voorbeelden hiervan zijn Microsoft’s Flight 
Sim serie, Gran Turismo en Simcity.

Serious Games: Onder serious games worden games verstaan die tot doel hebben de doel-
groep iets te leren en zijn meestal gebaseerd op wetenschappelijke modellen en structuren 
die achter de ‘game-interface’ allerlei data en scores bijhouden. De gebruiker is echter wel 
vaak beperkt in de invloed op de speluitkomst. Dit soort games worden veel gebruikt voor 
trainingen van personeel, internal branding, change management en simulaties binnen 
organisaties om voorspellingen te kunnen doen op basis van een aantal variabelen.
Een serious game hoeft overigens geen simulatie te zijn. Als door middel van een game 
iets moet worden bijgebracht kan de mechaniek die bijgebracht moet worden ook worden 
aangeleerd door bijvoorbeeld het bouwen van een piramide, in het geval van het aanleren of 
verbeteren van project management bijvoorbeeld. 

In hoofdstuk 3 wordt een aantal cases behandeld waardoor hiervan een beter beeld zal 
ontstaan.
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Afbeelding	1.27
Monopoly

	
Afbeelding	1.28
Gameportal
Spelpunt.nl

10. Special interest

Deze categorie is een verzamelgenre waarin alle games zich thuis zouden moeten voelen 
die niet in een eerdergenoemd genre passen. Bijvoorbeeld fysieke behendigheidsspellen 
(Wii Balance board, Dance Revolution), een game als Flower wat meer een spirituele in-
teractieve reis is, ‘arcade games’ zoals Pinball (flipperkasten), airhockey, kook- of Karaoke 
spellen. 

	
Afbeelding	1.29
Wii	Fit

9. Tafelspellen

In dit genre bevinden zich games die in eerste instantie als fysiek bordspel of kaartspel zijn 
uitgebracht en later een digitale versie kregen. Bijvoorbeeld Scrabble, Monopoly, Cluedo, 
Levensweg en Kolonisten van Catan, maar ook kaartspellen als Bridge, Klaverjassen en 
Poker vallen hieronder alsmede ‘kansspelen’ zoals bijvoorbeeld Bingo.
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Afbeelding	1.30
Guitar	Hero

Een slotwoord over de genres:

‘Arcade’ wordt door veel partijen als een apart genre genoemd, maar het feit dat video-
games en flipperkasten vroeger veel in arcadehallen gespeeld werden (daar komt de naam 
immers vandaan), is geen reden om de plek tot een genre te bombarderen. Arcade klas-
siekers als Outrun en Double Dragon zijn bijvoorbeeld respectievelijk getypeerd als driving 
game en vechtspel (beide dus in het genre ‘actie’).  
Ook games die zijn verfilmd, of films die in een game vertaald zijn, vormen geen apart 
genre. Van het Intellectual Property ‘Lord of the Rings’ bijvoorbeeld zijn zowel Actie-, Role-
playing- als Strategie games gemaakt.

Het is wel interessant om te constateren dat meer en meer game franchises op het grote 
doek worden ontvangen hoewel vaak met wisselend succes. Om een aantal op te noemen: 
Tombraider, Resident Evil, Alone in the Dark, Street Fighter, Doom, Dead or Alive, Max 
Payne en Tekken.
Ten slotte zijn kansspelen en spellen die in casino’s worden gespeeld niet meegenomen.
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1.5  Statistieken van platformen en genres   

Cijfers van IGA Worldwide tonen aan dat van alle West-Europese consumenten die games 
spelen, 73% zijn games op een PC speelt en 86% op een console (zowel play at home als 
play anywhere). Dit betekent dat ze over het algemeen een PC en minimaal één console 
bezitten, of die nu in de woonkamer staat of handheld is (Nintendo DS, PSP, iPod Touch en 
mobiele telefoon). 
Het is echter wel zo dat het genre games dat wordt gespeeld op een PC sterk kan verschil-
len met de genres die eenzelfde persoon speelt op een console. Het is dus niet automa-
tisch zo dat iemand die shooters speelt op een PC, dit ook doet op een console en vice-
versa.
Opvallend is dat strategie- en oorlogsspellen op console nauwelijks in trek zijn. Deze wor-
den voornamelijk op PC gespeeld. Dat geldt ook voor roleplaying games, zoals World of 
Warcraft. Door het toetsenbord en de muis is in het geval van strategie games bijvoorbeeld 
een grotere variëteit aan commando’s te geven door middel van sneltoetsen (shortcuts). 
En de mogelijkheid van het ‘slepen’ om een groep eenheden door middel van de muis. De 
context waarin games worden gespeeld, is hier dus sterk op van op invloed. Er zijn wei-
nig consumenten die een toetsenbord hebben aangesloten op hun console. Dit zal in de 
toekomst mogelijk gaan veranderen, omdat internet beschikbaar zal zijn op de televisie en 
veel toetsenborden inmiddels draadloos beschikbaar zijn.

Generaliserend kan over de platformen in relatie met de genres gezegd worden dat be-
paalde platforms zich beter lenen voor bepaalde genres, hieronder is dit ter verduidlijking 
verdeeld:

PC: Actie (vooral verhaalgedreven en shooters), Simulatie en Strategie
Console: Actie (vooral vechtspellen en driving games) en Sport
Handheld: Puzzel en Platform
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1.6 Hoe wordt een game gemaakt?    

De klassieke manier van games maken wordt meer en meer ter discussie gesteld door 
ontwikkelaars. Waar de ontwikkeling van games vroeger een duidelijk van te voren uit-
gestippeld pad volgde, wordt tegenwoordig zo snel mogelijk een speelbare demo (een 
prototype) gemaakt om te zien of het bedachte concept (met name de game-mechanieken) 
ook daadwerkelijk leuk is om te spelen. Vervolgens wordt de game verder verrijkt door er 
gameplay-elementen aan toe te voegen. 
Dit is een opvatting die wordt gedeeld ten aanzien van interactieve concepten waar ook 
door diverse experts wordt geadviseerd een banner of website (bijvoorbeeld) zo snel mo-
gelijk online te zetten, het gebruik te monitoren en vervolgens op basis van de bevindingen 
eventuele aanpassingen te doen.

Generiek komen wel de volgende onderdelen binnen gameontwikkelingsproces aan bod:

1.  Idee
2.  Conceptbeschrijving (tekst en moodboard)
3.  Conceptontwerp (eerste schetsen en conceptuele beelden)
4.  Keuze van de bouwstenen (bepalen gamestructuur, developers kit/engine, 
 programmeertaal, set regels en variabelen)
5.  Vormgeving van:
 a. Interface
 b. Personages/karakters
 c. Animaties (bewegingen van de variabelen in de game)
 d. Spelwereld (vormgeving van de omgevingen waarin het personage zich    
 kan bewegen)
 e. Geluid en muziek
 f. Interactie (tussen karakters en variabelen in de game) 
 g. Scripted events (voorgeprogrammeerde gebeurtenissen in de game,     
 ook wel animaties)
6.  Demo produceren
7.  Ontwikkeling alfacode (eerst werkende versie)
8.  Testen op gameplay: interface, logica structuur, gameflow (interne test)
9.  Ontwikkeling betaversie (80% tot 90% compleet)
10.  Testen op gameplay (gebruikerstest) en de onderdelen van punt 5 inclusief bug fixes
11.  Oplevering master (zonder programmeerfouten, ofwel bugvrij)
12.  Oplevering golden master (uiteindelijke origineel dat in miljoenen wordt gedupliceerd)
13.  Duplicatie* en distributie

*		Naarmate	meer	en	meer	games	te	downloaden	zijn	(in	plaats	van	alleen	te	koop	in	een	DVD	verpakking),	zullen	veel	golden	
masters	in	de	toekomst	eerder	online	worden	gezet	dan	op	DVD	gedrukt.
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Ad. Punt 8/9 : Tegenwoordig worden games vaak eerst getest door consumenten die zich 
inschrijven voor een zogenoemde betatest. De feedback die ontwikkelaars hierdoor krijgen, 
wordt vervolgens verwerkt voordat het eindproduct op de markt komt. Dit model zal meer 
en meer worden gebruikt, ook in andere branches, waarbij de consument als influencer en 
co-creator fungeert. Dit zorgt in een vroeg stadium voor het opbouwen van draagvlak en 
promotie waarvan later alleen maar geprofiteerd kan worden.

Developers kit/engine: voor het ontwikkelen van consolegames kopen ontwikkelaars een 
developers kit waarmee ze games kunnen maken in de taal die past bij de specifieke con-
sole. Games voor de PC worden vaak gebaseerd op een eerder ontwikkelde engine (pro-
grammeertool) waarmee al eerder een game is ontwikkeld.
De Unreal engine (gebruikt voor de games Unreal en Unreal Tournament) is inmiddels al 
tientallen keren in licentie doorverkocht aan diverse (concurrerende) ontwikkelaars.

Idee

Concept

Bepalen Engine 
& bouwtools

Vormgeving

Alpha code
(prototype)

Bèta code
(testen)

master

Golden master

Afbeelding	1.31
Mijlpalen	binnen
het	proces	van
game	ontwikkeling
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De doorlooptijd van gameontwikkeling is over het algemeen langer dan (bijvoorbeeld) die 
van een televisiecommercial. Met name de testfases binnen het proces moeten niet wor-
den onderschat. Die periodes nemen vaak twintig tot dertig procent van de totale produc-
tietijd in beslag om een game goed speelbaar (logische en begrijpelijke opbouw, de juiste 
leercurve) en volledig bugvrij te maken.
Op een fotoshoot voor een advertentie of televisiecommercial zit al behoorlijk wat postpro-
ductie, maar bij een game is dit nog uitgebreider en geldt eigenlijk hoe ingewikkelder en 
groter de game, hoe moeilijker het is het doel en de ontwikkelingen in de game goed uit 
te leggen en hoe groter de kans op bugs en dus hoe langer het testen duurt. Het komt de 
gameplay overigens altijd wel ten goede en bepaalt daardoor in grote mate het succes van 
de game!

1.7 Wat maakt een goede game nu zo leuk?   

Allereerst moet kort worden uitgelegd dat het (gaan) spelen van een spel vergelijkbaar is 
met het binnenstappen van een ruimte of het zich bevinden binnen een ‘cirkel’. Als deelne-
mer aan het spel accepteer je dat er ‘binnen de cirkel’ andere regels gelden. Dit geldt ook 
binnen de filmbranche en bijvoorbeeld bij het lezen van boekgenres als ‘horror’ en ‘fictie’ 
– in het laatste geval ga je mee in de (verzonnen) wereld van de schrijver. Een voorbeeld uit 
de filmbranche is dat we binnen de ‘werkelijkheid’ van een film als James Bond graag wil-
len geloven dat de hoofdrolspeler beschikt over buitengewone gadgets (een pen waarmee 
je kunt schieten), een supersnelle auto (die ook kan varen) en willen we ons graag vereen-
zelvigen met de hoofdpersoon. Dit alles is een ongeschreven afspraak tussen de regisseur 
en de consument en gaat bijna automatisch. Dit geldt ook voor games.
Of we een game wel of niet leuk gaan vinden heeft volgens Gordon Calleja5, hoofd van het 
Centrum voor Computer Game Research te Kopenhagen, te maken met zes aspecten die 
bepalen of iemand zich volledig zal laten onderdompelen door de beleving die een game 
biedt.

Verschillende niveaus van betrokkenheid

Net als bij slapen kent het spelen van games ook verschillende niveaus van onderdompe-
ling, variërend van oppervlakkig, via gematigd betrokken tot volledige onderdompeling 
(beschouwing van de spelwereld als een ‘echte’ wereld). Dit is vergelijkbaar met het bin-
nenstappen van de spelcirkel waarbij de onderdompeling groter is naarmate je meer tot 
het middelpunt van de cirkel komt.
In het midden voel je ook letterlijk dat de (spel)wereld om jou draait en lijkt de tijd stil te 
staan. 

5	 Gordon	Calleja	is	gepromoveerd	op	zijn	onderzoek	over	de	zes	niveaus	van	onderdompeling	in	games.	Een	samenvatting	is	gratis	
te	downloaden	van	http://www.gordoncalleja.com
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Volgens Calleja zijn er zes factoren die beïnvloeden in welke mate we ons laten onder-
dompelen door een game:

1. Affective involvement
2. Spatial involvement
3. Narrative involvement
4. Tactical involvement
5. Performative involvement
6. Shared involvement

Ad. 1:  Affective: vind ik de vormgeving prettig, spreekt de visuele stijl me aan? Zal ik me  
  hierin gaan verdiepen of niet?
Ad. 2:  Spatial: snap ik het doel van het spel, begrijp ik de spelregels, kan ik mijn weg   
  vinden binnen de gepresenteerde omgeving? Sluit de logica aan bij mijn    
  belevingswereld, ofwel: kan ik me ermee vereenzelvigen?
Ad. 3:  Narrative: sluiten de verhalende elementen aan bij de omgeving en de vormgeving.  
  Is het verhaal geloofwaardig en logisch? Hoe meer de persoon in kwestie zich door  
  het verhaal laat boeien, hoe sterker de verbintenis.
Ad. 4:  Tactical: dit draait om het maken van keuzes en de gevolgen ervan. Als duidelijk is  
  wat het doel van het spel is en welke handelingen de speler moet verrichten, is de  
  speler tactisch betrokken. De set regels en variabelen moet geleidelijk toenemen,  
  zodat de speler niet het overzicht verliest en niet gefrustreerd raakt. De leercurve  
  moet niet te stijl zijn, maar wel stijl genoeg om te blijven boeien. 
Ad. 5:  Performative: de set aan mogelijkheden die de speler (met zijn gamekarakter)   
  heeft. Eigenlijk de digitale toolkit die ter beschikking staat, ofwel de balans tussen  
  de geboden variabelen in relatie met de belemmerende spelregels.
Ad. 6:  Shared: de hoeveelheid en mate van samenspel met andere karakters in de game,  
  dan wel Non Playable Characters dan wel karakters bestuurd door mensen.

Non Playable Characters Dit zijn karakters (avatars) die aanwezig zijn in de game, maar niet 
door spelers worden bestuurd, oftewel artificial intelligence gestuurde karakters. 

Uiteindelijk is het doel de speler een zo groot mogelijke vereenzelviging met de spelwereld 
te laten meemaken, want dan is de betrokkenheid en impact het grootst.
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Afbeelding	1.33
Speeltijd	versus
moeilijkheidsgraad	–
vaardigheid
ontwikkelen
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Afbeelding	1.32
Niveaus	van
betrokkenheid
–	Gordon	Calleja

Door een grote vereenzelviging en onderdompeling in de spelwereld raken consumenten 
aan een game gehecht. Hoe dat komt, wordt duidelijk door de volgende drie modellen die 
gebruikt worden bij het ontwikkelen van games, gebaseerd op de theorie van ‘flow’ van 
Mihaly Csikszentmihalyis (voormalig hoofd van de afdeling psychologie van de universiteit 
van Chicago).

Het eerste model beschrijft de ‘golf’ waarop iemand moet zitten die voortdurend balan-
ceert tussen uitdaging en benodigde vaardigheid (zie figuur 1.33). De leercurve moet stij-
gend zijn waarbij steeds meer gevraagd wordt van de vaardigheden van de speler terwijl hij 
aan het ‘leren’ is.
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Afbeelding	1.34
Vaardigheid	versus
uitdaging	en	‘flow’

	
Afbeelding	1.35
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Het tweede model legt uit dat er een juiste balans moet zijn tussen frustratie en verveling. 
Is een game te moeilijk dan leidt dit tot frustratie, is een game te gemakkelijk dan leidt dit 
tot verveling en zal de game niet lang boeien. Door een goede balans komt de speler in de 
juiste flow. Binnen de flow zijn pieken en dalen aanwezig waartussen iemand voortdurend 
balanceert (figuur 1.34).
Het derde model voegt beide modellen samen en maakt inzichtelijk dat iemand bij zichzelf 
te rade gaat hoe hij problemen die opgelost moeten worden, de baas kan worden. Als het 
probleem wordt opgelost, komt er een gevoel van euforie los dat een gelukzalig gevoel 
geeft (vergelijkbaar als bij het winnen bij een spelletje kaarten of het winnen van een 
hardloopwedstrijd). Het gelukzalige gevoel is wat games zo verslavend maakt en waar-
door mensen soms urenlang een game kunnen spelen en continu een hoger niveau willen 
bereiken (figuur 1.35).
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Een voorbeeld: Neem een eenvoudig spel als Pac-Man. De bedoeling is om binneneen 
bepaalde tijd alle punten ‘op te eten’ die zich in een speelveld (level) bevinden zonder meer 
dan drie keer door de spoken opgegeten te worden. Bij het behalen van elk (level) wor-
den de regels iets aangescherpt, de spoken bewegen sneller, er zijn meer punten om op 
te eten, het doolhof wordt ingewikkelder, etc. Op het moment dat je als speler niet verder 
komt, ga je bij jezelf te rade wat de beste tactiek is om
toch het hele veld leeg te eten zonder af te gaan. Dat moment in combinatie met het mo-
ment dat je het level inderdaad haalt, resulteert in jouw ultieme ‘flow’.  
Het behalen van een level waar men lang mee worstelt, activeert volgens onderzoek van 
de Nederlandse neuropsycholoog Margriet Sitskoorn het beloningssysteem van de her-
senen. Dit is min of meer vergelijkbaar met het vrijkomen van endorfine als brandstof dat 
motiveert om weer verder te gaan naar het volgende niveau. 

Naast de voorgaande theoretische verklaring is de bijdrage van het competitie-element (de 
uitdaging) niet te onderschatten, zo bleek maar weer eens tijdens mijn zomervakantie. Ik 
lag met mijn vriendin op het strand en zag een vader met zijn zoon beachball spelen langs 
de kustlijn. Ze waren ongeveer een kwartier het balletje doelloos aan het overslaan met 
maar weinig enthousiasme en ze raakten de bal niet meer in series van zeven of acht keer 
totdat een van beiden de bal miste. Toen ze ermee op wilden houden liep ik op hen af en 
zei dat ik benieuwd was of ze de bal vijftig
keer konden raken zonder dat hij op de grond zou vallen. De mannen vonden het wel grap-
pig dat ik dat vroeg en begonnen enthousiast aan de uitdaging. Op een of andere manier 
had ik hun een doel gegeven terwijl er nog niet eens een beloning tegenover stond, anders 
dan de uitdaging zelf. Na acht minuten gezamenlijk schreeuwen, lachen en springen haal-
den ze uiteindelijk een ‘score’ van 53 keer.
Ik beloonde ze door enthousiast te klappen en ze te feliciteren met deze prestatie. Ik vond 
het bijzonder om te zien hoe het ‘doelloze’ en inspiratieloze ‘balletje overslaan’ ineens zo 
leuk en enthousiast gespeeld werd door het stellen van een doel. Sinds die dag stonden 
vader en zoon minimaal drie keer per dag te ‘oefenen’ op het strand en bereikten ze op de 
laatste dag van hun vakantie een score van 172 keer overslaan!

Beachball is een spel dat op het strand wordt gespeeld met twee houten rackets en een bal 
vergelijkbaar met een squashbal. Het voornaamste doel is om de bal zo lang mogelijk over 
te slaan zonder dat deze de grond raakt. Verder zijn er eigenlijk geen spelregels.
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1.8  Welke stakeholders kent de gamesindustrie?   

Elke industrie heeft haar stakeholders die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van orga-
nisaties binnen die branche. Er is aan marketingmanagers en directieleden van meer dan 
twintig bedrijven uit de gamesindustrie gevraagd welke stakeholders het meest bepalend 
zijn voor het succes van de branche. Hierbij werden uitgevers, ontwikkelaars, retailers en 
consumenten als de belangrijkste genoemd.
Opvallend is dat nog steeds de retailer een belangrijke rol toegedicht krijgt ondanks initia-
tieven als iTunes, Steam (een online gamestore waar games te downloaden zijn) en online 
winkels als amazone.com en bol.com. Uit recente onderzoeken blijkt dat de consument, 
met name jongeren, toch hun uiteindelijke keuzes in een fysieke winkel maken en daar 
hun meeste aankopen doen.
Naast retailers zijn de ontwikkelaars de helden die zorgen voor innovatie in de branche en 
direct daaraan gekoppeld de uitgeverijen die het mogelijk maken dat vernieuwende games 
als Jet Set Radio Future (2002) en Mirror’s Edge (2009) het licht zien. Vernieuwende games 
helpen vaak stappen te maken in ontwikkeling van de industrie, maar ze moeten uitein-
delijk ook geld opleveren, dus de massa bereiken of een enorm goed ander verdienmodel 
hebben. Daarbij vereisen dit soort games miljoenen euro’s budget die maar in tien procent 
van de gevallen worden terugverdiend door de kaskrakers die meer dan een miljoen stuks 
verkopen. Helaas is dat risico nog wel eens een dooddoener voor creativiteit, terwijl Nin-
tendo en Apple toch keer op keer bewijzen dat innovatie ook kan leiden tot een gigantische 
stap voorwaarts ten opzichte van de concurrentie. 

Ten slotte is als key-stakeholders de consument aangegeven als bepalend voor het succes. 
Zonder consument is er immers geen kopende partij. Maar diezelfde consument zou ook 
direct de ondergang van de industrie kunnen betekenen door de enorme toename aan il-
legaal download- en kopieergedrag van consumenten. Uit cijfers blijkt dat bijna een derde 
van de consumenten wel eens een game illegaal download of in het bezit is van een omge-
bouwde gameconsole6. Hopelijk verandert dit gedrag op korte termijn, want als iedereen 
games illegaal download, kan de industrie niet overleven. Tenzij de ontwikkeling van de 
game terugverdiend wordt door advertenties en reclame natuurlijk…

6	 Omgebouwde	consoles	spelen	ook	games	af	die	vanaf	het	internet	illegaal	zijn	gedownload	en	op	DVD-Rom	zijn	gebrand.
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Afbeelding	1.36
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Future	



48IT'S ALL IN THE GAME 48IT'S ALL IN THE GAME

Jet Set Radio Future was een game die in eerste instantie uitkwam op de SEGA Dreamcast 
in het jaar 2000 en twee jaar later op de Xbox. De game was vooral spraakmakend van-
wege de grafische vormgeving dankzij de cel-shading techniek uit de animatie-industrie. 
Daarnaast kon de speler min of meer freeroaming skaten (rollerbladen), graffiti spuiten 
en werd er veelvuldig gebruikgemaakt van scripted events en minidialogen, wat in die tijd 
nog niet heel gebruikelijk was. Commercieel gezien was de game geen kaskraker, maar 
qua gameplay was het een zeer originele titel en heeft het tot op de dag van vandaag een 
enorme fanbase, met name in het art & designcircuit. 

Freeroaming: ook wel sandbox (zandbak) games genoemd. Delta Force (1999 - PC) was een 
van de eerste games die dankzij de voxel technologie mooie ronde landschappen en een 
schier ‘oneindig’ grote spelwereld bood. Het niveau van freeroaming verschilt per game, 
maar het duidt er met name op dat er geen ‘onzichtbare muren’ waarneembaar zijn binnen 
de game. Fans van dit genre praten vaak over sandboxgames alsof het een nieuw genre 
betreft.

Scripted events zijn korte stukjes voorgeprogrammeerde animaties of gameplay elementen 
die de gameplay verrijken of een hoogtepunt vormen binnen een bepaald level. Bij klassieke 
fighting games kan het eindgevecht tegen de ‘levelboss’ worden beschouwd als scripted 
event.
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Een ander voorbeeld van een vernieuwende game is het in 2009 uitgebrachte Mirror’s 
Edge. Een game gebaseerd op het ‘roofrunning’ wat onder andere in de cultfilm Yamakasi 
(2001 A-Film) werd tentoongespreid. Hierbij is het de bedoeling zo veel mogelijk punten te 
verzamelen door een parcours rennend af te leggen in een stedelijke omgeving zonder in 
de handen van de politie terecht te komen.
Het is moeilijk om aan te geven welke partij binnen de gamesindustrie belangrijker is: de 
ontwikkelaars of de uitgevers. Het mag duidelijk zijn dat de industrie zonder hardware 
partijen geen bestaansrecht heeft, maar andersom geldt dat het succes van een (nieuwe) 
console ook afhangt van de games die voor dat platform worden ontwikkeld.
De voornaamste groei wordt in ieder geval verwacht op het gebied van browserbased PC 
games, consoles en mobile. Spelers als Sony, Microsoft en Nintendo zullen dus nog lang 
de toekomst bepalen. Maar ook Apple heeft niet onder stoelen of banken gestoken ga-
ming als een strategisch middel te gaan inzetten. De iPod Touch en iPhone zijn inmiddels 
belangrijke mobiele gameconsoles met een gigantisch bereik. Google heeft nog niet veel 
plannen gecommuniceerd omtrent gaming, maar dat is een logische volgende stap na de 
release van Android, bovendien heeft het bedrijf al aardig wat investeringen gedaan in be-
drijven die browser based games ontwikkelen in Flash en Html5. 

	

Afbeelding	1.38
De	iPod	touch	wordt	
gepromoot	als		
handheld	game		
console
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1.9  Trends en verwachtingen op het gebied van games   

De toekomst is altijd onzeker, maar door te kijken welke ontwikkelingen en trends er in 
het verleden zijn geweest, is het mogelijk toekomstvoorspellingen te doen. De metatrends 
(trends die zich langer dan drie jaar manifesteren) die waar te nemen zijn, zijn:

1. Games als sociaal tijdverdrijf
2. Verdere ontwikkeling performance en nieuwe besturingsmethodes: AR & 3D  
3. Connectivity en crossplatform gameplay
4. In-gameconomy

1.9.1   Games als sociaal tijdverdrijf   

Terwijl ik opgroeide en van de lagere school doorgroeide naar de middelbare, was het 
als kind van de na-oorlogse generatie niet echt ‘done’ om nog met Lego en Playmobil te 
spelen. Wat echter wel door meer en meer tieners werd omarmd was het spelen van spel-
letjes op de PlayStation, Nintendo Entertainment System of op de Commodore Amiga of 
PC. Hoewel de industrie als zodanig nog in de kinderschoenen stond, werden er zelfs al 
‘serious games’ als freeware verspreid en op school
‘onderwezen’ tijdens computerles. Een voorbeeld is een aardrijkskundespel waarbij je met 
een helikopter vliegend boven Nederland zo snel mogelijk bepaalde steden moest vinden 
waarvan de naam in beeld verscheen. De toevoeging van de variabele ‘tijd’, ofwel ‘zo snel 
mogelijk’ maakte het ineens leuk om plaatsen uit je hoofd te leren. Dit is wat de inzet van 
games zo bijzonder maakt. In een atlas staren is voor een kind absoluut niet inspirerend, 
maar zodra je een kind gaat uitdagen om zo snel mogelijk de juiste plek te vinden wordt 
er een element toegevoegd waar we als mensen heel gevoelig voor zijn, namelijk de beste 
willen zijn (presteren) en op zoek naar een beloning, bijvoorbeeld in de vorm van punten of 
een plek in de top tien snelste leerlingen. Wat de persoonlijke drijfveer ook is van de speler 
op dat moment, het werkt, zelfs als de punten niet in te wisselen zijn voor geld, snoep of 
andere tastbare zaken!
Achteraf bezien is het opmerkelijk dat het spelen van games lange tijd kinderachtig en 
asociaal werd bevonden in een tijd dat volwassen mannen (waaronder mijn vader) wel 
urenlang op zolder, in de kelder of in de tuin met modeltreinen van Fleischman en Màrklin 
mochten spelen!  
Virtuele varianten (Microsoft Train simulator) zijn inmiddels ook beschikbaar. Dit komt wel 
gelegen aangezien Màrklin in 2009 na een reis van 150 jaar het eindstation heeft bereikt.
Waar vroeger het spelen van een bordspel, getypeerd als ‘gezelschapspel’, een sociale 
bezigheid was, zullen games die rol meer en meer vervangen. Het zal sommige mensen 
verbazen dat de tweede reden dat mensen games spelen het sociale aspect is. De eerste 
motivatie betreft vaak een persoonlijke – individuele – behoefte, maar direct daarna wordt 
over het algemeen het sociale aspect genoemd. Het sociale aspect wordt ook meer en 
meer door games gestimuleerd.
Ging het bij shooters vroeger vooral om het verkrijgen van zo veel mogelijk ‘frags’ (kills), 
tegenwoordig draait het niet meer (alleen) om een eigen score, maar wordt teamwerk echt 
beloond.
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Bij de spelvariant ‘Capture the flag’ (vlaggen veroveren) van de shootergame Battlefield 
2, bijvoorbeeld, gaat de vlag sneller naar beneden als je met meerdere teamleden bij de 
vlag staat, dan wanneer je een vlag in je eentje probeert te veroveren. Bovendien zijn er 
tegenwoordig binnen shooters meerdere disciplines die elkaar ondersteunen vanuit een 
bepaald specialisme. Zo kun je in Battlefield 2 door Medic (hospik) te zijn, teamleden weer 
tot bewustzijn wekken door middel van
shockpaddles (zie afbeelding 1.38) die tot die specifieke uitrusting behoren, of als je ‘be-
voorrading’ kiest kun je teamleden voorzien van extra munitie door munitiezakken uit te 
reiken. Engineers zijn in staat tanks en andere voertuigen van je medespelers te repare-
ren, enzovoorts.
Zo zijn goed uitgebalanceerde teams uiteindelijk vaak sterker tegen een grote groep indivi-
dualistisch ingestelde personen.

Een heel ander, maar ook sprekend, voorbeeld van het sociale aspect van games komt van 
de Nederlandse gameportal Gamepoint waarop diverse browser based games te spelen 
zijn en de doelgroep voornamelijk bestaat uit volwassenen boven de veertig waaronder 
veel moeders. Via deze portal kunnen consumenten bekende spellen spelen als klaverjas-
sen, bridge en bingo. Elke dag vertonen de Gamepoint servers een enorme piek rond tien 
uur ’s ochtends als moeders terug zijn van het ‘kinderen naar school brengen’. Naast het 
spelen van een potje klaverjassen, wordt er met ‘hun tafel ’uitvoerig de week doorgeno-
men, problemen besproken en tips en suggesties uitgewisseld. Dit wordt allemaal gefa-
ciliteerd door een chatscherm in de rechterhelft van het beeldscherm. Ook kunnen leden 
punten uitwisselen en punten bijkopen. Het sociale aspect is eigenlijk de drijvende kracht 
achter de gameportal. 
Het sociale aspect is ook de krachtigste drijfveer voor games als FarmVille op Facebook 
waarbij gamers heel duidelijk worden gestimuleerd vrienden en vriendinnen tot ‘buren’ uit 
te nodigen en samen te werken om meer punten te verdienen. Ook is het geven van kado’s 
en het verdienen van badges onlosmakelijk verbonden met dit soort gameconcepten. Het 

	

Afbeelding	1.39
In	Battlefield	2	de	vlag
veroveren	met	je	team
en	teamleden	tot	leven
wekken	met	behulp
van	‘shock	paddles’



53IT'S ALL IN THE GAME

is ook niet verwonderlijk dat ‘social games’ door veel partijen inmiddels als ‘genre’ wordt 
bestempeld, hoewel ik me daar niet echt in kan vinden, aangezien het sociale aspect bij 
ongeveer de helft van alle games ingebed zit en het ook mogelijk is via Steam (online 
gameshop) vrienden aan te maken en te beheren. 

Ten slotte is de Europese gameportal GoSupermodel heel interessant voor merken die 
zich richten op opgroeiende pubermeisjes. Op deze gameportal komen meisjes van twaalf 
tot zestien jaar tezamen om hun avatar op te leiden van catalogusmodel tot (virtueel) 
supermodel. Hiervoor zijn diverse minigames aanwezig die allemaal bijdragen aan het 
ontwikkelen van hun model tot supermodel en die ook weer andere ‘features’ ‘unlocken’ 
(beschikbaar maken) binnen de virtuele wereld. Zo mogen ze pas na verloop van tijd, als 
ze meerdere games met succes hebben gespeeld, berichten posten op het weblog. Het bij-
zondere is dat op dit weblog alle typische meisjesproblemen worden besproken die op hun 
beurt de licentiehouders van GoSupermodel attenderen op de interessevlakken van deze 
meisjes. Dit is de aanleiding tot het uitnodigen van adverteerders op het vlak van gezichts-
verzorging, menstruatie en anticonceptie en dergelijke.
Daarnaast levert het ook een schat aan informatie op over hoe deze doelgroep denkt, wat 
hen bezighoudt tot hoe zij bepaalde producten gebruiken (consumer insights). In hoofd-
stuk 3 is de case van het lichaamesverzorgingsmerk NIVEA hierover opgenomen die op 
een zeer gewaagde manier deel heeft durven uitmaken van de speelwereld!

	

Afbeelding	1.40
forumberichten
op	GoSupermodel.nl
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1.9.2 Verdere ontwikkeling performance en nieuwe  
  besturingsmethodes    

Een van de voornaamste ontwikkelingen binnen de gamesindustrie is de continue verbete-
ring van de rekenkracht van processors en het vergroten van geheugencapaciteit.
De wet van Moore (een van de oprichters van Intel) voorspelde in 1965 dat het aantal 
transistors dat op een chip past door technologische vooruitgang elk jaar verdubbelt en 
dat is ook zo gebleken. Hoewel hier een (toekomstige) grens aan is gesteld, omdat met de 
huidige technologie het fysiek onmogelijk wordt om alsmaar kleiner te produceren.
Wat ook een enorme performancegroei zal krijgen is de snelheid van het internet door 
ingebruikname van glasvezel en nieuwe wireless protocollen. Hierdoor zal het in de toe-
komst makkelijker zijn video te streamen en online peer to peer te gamen. In feite zou je 
dan niet eens over de game hoeven beschikken maar als client kunnen inloggen op een 
website en daar gebruikmaken van de aanwezige software. 
Eigenlijk is dit vergelijkbaar met de eerste computers die werkten met mainframes. De 
organisatie Onlive (http://www.onlive.com) claimt dat dit de toekomst zal zijn op het gebied 
van gaming.
Als dit mogelijk is dan zou een automatisch gevolg zijn dat digitale media niet meer zozeer 
in het bezit hoeven te zijn van de consument, maar er een verschuiving plaats kan vinden 
van bezit naar ‘gebruiksrecht’. Dit creëert ruimte voor de entertainmentbranche die, als zij 
er slim op inspelen, nieuwe verdienmodellen kunnen initiëren. Dan is ook direct het ‘intel-
lectueel eigendomsrecht’ en kopieerprobleem beslecht. Hierbij kan worden gedacht aan 
abonnementen op gameservers met
bepaalde soorten games of een maandabonnement op ‘rapmuziek van 1980 – 1990’ voor 
vijf euro per maand of ‘een jaarlang toegang alle films van Guy Ritchie voor vijftig euro’. 
De entertainmentbranche heeft sowieso behoefte aan innovatieve verdienmodellen, maar 
daarover volgt meer in Hoofdstuk 3 bij de ‘p’ van plaats over innovatieve distributie en 
games als verkoopkanaal.

De console fabrikanten lijken op dit moment vooral in te zetten op innovatieve besturings-
methoden om de levenscyclus van hun consoles te verlengen. Door de intrede van de Wii 
met haar ‘motion control’ bieden nu ook Sony en Microsoft innovatieve besturingen met 
behulp van camera’s en augmented reality respectievelijk genaamd Move en Kinect. 
Voorbeelden van deze technieken staan op de weblog www.gamingandbranding.com.
Op de hoofdpagina is een zoekveld beschikbaar voor meer informatie hierover. Met name 
Kinect van Microsoft biedt totaal nieuwe gameplay mogelijkheden die tekstueel moeilijk 
uit te leggen zijn. Vandaar dat ik liever naar mijn weblog (en het internet in het algemeen) 
verwijs dan dat ik hier krampachtig een poging ga wagen het door middel van droge tekst 
uit te leggen!
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Augmented reality: letterlijk: uitgebreide realiteit, is een samensmelting van digitale in-
formatie en realiteit door het gebruik van camera(‘s) en beeldherkenning. Door de camera 
van een mobiele telefoon bijvoorbeeld op een huis te richten kan door middel van beeldher-
kenning informatie over dat huis op het beeldscherm verschijnen, geput uit een database 
waarin informatie staat over bijvoorbeeld bouwjaar, makelaar en prijs. Musea zouden deze 
technieken kunnen toepassen waar bij elk schilderij (of ander kunstwerk) een verhaal of 
minivideo volgt met informatie over het schilderij en
de schilder op de telefoon.

Daarnaast zal de toepassing van 3D in beeldschermen een enorme span aan mogelijkhe-
den gaan geven. Afgezien van een stuk extra beleving, toegepast in de film Avatar zullen 
de mogelijkheden van 3D ook nieuwe besturingsmogelijkheden bieden. Sony heeft in 2010 
technieken gepatenteerd die het mogelijk maken om verschillende content zichtbaar te 
maken aan verschillende spelers / brildragers voor een scherm. Zo zou het mogelijk moe-
ten worden om met twee personen tegen elkaar te racen zonder het zogenaamde ‘split-
screen’. Dit betekent dat mijn tegenspeler bij een racespel zijn positie op het parcours zal 
kunnen zien en ik de mijne, op hetzelfde scherm. 
Verder zal het mogelijk worden een virtueel toetsenbord te bedienen door gebruik van de 
bril en 3D technologie. 
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1.9.3 Connectivity en Crossplatform gameplay   

De toekomst zal meer draaien om informatie, beschikbaarheid en koppelbaarheid ervan. 
Of je die informatie (content) nu doorneemt op een PC, laptop, mobiele telefoon, PDA of 
televisie, het apparaat is niet meer van doorslaggevend belang. Het ene apparaat leent 
zich uiteraard nog steeds meer voor het typen (toetsenbord), lezen (papier of e-readers 
zoals Kindle) of archiveren (externe harddisk recorders). Zo zal dat ook blijven voor games. 
Toekomstige games zullen mogelijk meer platform onafhankelijke gameplay bieden. Het 
zal mogelijk zijn om een voetbalwedstrijd te spelen op PC of Console, spelers aan te kopen 
via je mobiele telefoon (voor jouw dreamteam) en een virtuele wedstrijd van het team van 
je buurman tegen dat van je neef op televisie te volgende via een battlecast server. Je kunt 
vervolgens via een groepsgesprek in Skype al dan niet ondersteund met webcams, met z’n 
allen de beleving delen. Hoewel ik een potje voetbal op dit moment nog graag in het echt in 
een stadion kijk of met mijn vrienden op de bank speel op de PlayStation 3, is bovenstaan-
de realiteit dichterbij dan je wellicht denkt.
Technisch kan het allemaal al, op het aankopen van spelers via de mobiele telefoon na, 
maar dat zal ongetwijfeld in FIFA 2010 of This is Football 2010 zitten. En waarom doen 
mensen het? Simpelweg, omdat het kan…

Een Battlecast server is een server die een game ‘opneemt’ zodat je hem later kunt terug-
zien en met anderen kunt delen. In de toekomst kunnen consumenten via dit soort kanalen 
wedstrijden tussen gamers volgen.

1.9.4 Betalingsvormen binnen de gamesindustrie   

In de gamesindustrie zal voor veel genres en games het verdienmodel en de manier van 
betalen voor het product evolueren. Naast het ‘hoofdproduct’ (of intellectual property) 
zullen die zelfde producten met uitbreidingen of meeruitvoeringen en bijvoorbeeld alleen 
‘toegang tot een gameportal’ ontstaan. De ontwikkelingen in de gamesindustrie zijn op zijn 
minst inspirerend voor andere branches. Op dit moment zijn er de volgende vormen in de 
gamesindustrie:

a. Hoofdproduct, bijvoorbeeld Formule 1 Championship voor € 59,99
b.  Uitbreiding (add-on), bijvoorbeeld een update naar seizoen 2010 met alle nieuwe ren  
 stallen voor € 29,99
c.  Maandelijks abonnement (serverruimte voor online competities, updates van de   
 diverse rennerstallen uit het ‘echte leven’ terwijl het werkelijke seizoen zich voltrekt)  
 voor € 4,99 per maand.
d.  Updates (Episodic content) of modificaties, bijvoorbeeld nieuwe kampioenschappen   
 zoals de formule 3 of de Porsche cup voor € 9,99 of gesponsord door een automerk,   
 met daaraan gekoppeld eigen circuits en cups.
e.  Microtransacties, bijvoorbeeld nieuwe banden, betere motoren of een Kawasaki motor  
 in plaats van Formule 1 bolide voor een euro per transactie.

Met name voor punt c tot en met e liggen er kansen voor adverteerders. Want hoe interes-
sant is het niet voor een autobandenmerk en de consument als de echte nieuwe banden 
van Vredestein, Goodyear of Michelin te gebruiken zijn in de game met betere wegligging in 
regenachtig of juist extreem droog en heet weer?
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Een aardig voorbeeld met betrekking tot punt c is dat je in het voetbalspel FIFA 2010, mits 
je de competitie online meespeelt, spelers die in werkelijkheid (in het echte leven) gebles-
seerd of geschorst zijn in de game ook niet kunt opstellen!

Episodic content/Downloadable Content (DLC) is te vergelijken met een update. De nieuwe 
content is te spelen zolang je in bezit bent van het hoofdproduct. Door updates wordt de 
levenscyclus van het hoofdproduct verlengd en ontstaan er nieuwe gebruiksfuncties en 
commerciële kansen. De applicaties die voor de iPhone beschikbaar zijn, zijn in feite ook 
updates.

1.10   Samenvatting   

In dit eerste hoofdstuk is de definitie van het woord game gegeven. Vervolgens is een over-
zicht gegeven van mogelijke indelingen naar platform en genre.  
Er is verder stilgestaan bij wat een game volgens experts ‘zo goed’ maakt door het creëren 
van de juiste balans tussen verveling en frustratie om spelers in de juiste flow te krijgen. 
Ook is uiteengezet hoe het ontwikkelingsproces van games ongeveer verloopt en dat het 
maken van een goede game vele malen complexer is dan het maken van een televisiecom-
mercial.

Ten slotte is besproken welke verwachtingen er zijn van de toekomst.  
In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op mensen die games spelen. Zijn dit nog 
steeds kinderen en tieners of is er meer aan de hand? 
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2 WE ALL PLAY GAMES...
2.1   Inleiding   

In dit hoofdstuk wordt beschreven wie er games speelt en hoe vaak. De conclusie is dat 
gaming van alle leeftijden is, maar dat de frequentie en speelduur sterk verschilt. Boven-
dien zijn er subtiele verschillen in platform, genres en speelmotivaties. Voor het gemak is 
de consument onderverdeeld in drie groepen, namelijk fanatiekelingen (fanatics), hobbyis-
ten (hobbyists) en gelegenheidsspelers (casual gamers) en zijn hun karakteristieken nader 
omschreven.
Het is duidelijk dat gaming overal om ons heen gebeurt en dat de ervaring afhankelijk van 
de omgeving en gebruikt platform anders is. Als we deze consument effectief willen berei-
ken, zullen we relevant moeten zijn op het moment dat we inbreuk maken in zijn of haar 
wereld. Dat geldt zowel tijdens het spelen van een game als op andere momenten. Het in 
acht nemen van de context waarin de consument zich bevindt wordt steeds belangrijker 
bij het bedenken van creatieve concepten en het creëren van de juiste content. Verder is 
duidelijk dat de mediaconsumptie is veranderd en dat het traditionele mediadenken moet 
veranderen. Door middel van het CAT-model (zie Hoofdstuk 3) is het mogelijk vernieu-
wend bezig te zijn rondom activiteiten van consumenten en te bepalen welke mix het beste 
bij een doelgroep (en merk) past. Ook zal er een verschuiving nodig zijn in budget. Het is 
belangrijker de juiste content te creëren dan een boodschap eenduidig via massamedia 
te verspreiden. Ten slotte is aangegeven hoe het digitale consumeergedrag van de heden-
daagse consument zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

2.2   Wie spelen er games?   

Op de verpakking van games geeft de PEGI code (Pan-European Game Informatie) aan 
of een spel geschikt is voor personen jonger dan of ouder dan 3, 7, 12, 16 of 18 jaar. Het 
systeem voor leeftijdsclassificatie van computerspellen in de Verenigde Staten (ESBR) kent 
vier categorieën: E (voor everyone ofwel: alle leeftijden), E10+ (mogelijk cartoongeweld), T 
(teenagers) en 18+ (bevat mogelijk scheldwoorden, seksuele onderwerpen en of geweld). 
De leeftijdscoderingen zijn voortgekomen uit de behoefte kinderen en jongeren te bescher-
men tegen geweld, grof taalgebruik en seks. 
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Afbeelding	2.1
PEGI	Codering	
Games	

2.2.1  Segmenteren op demografie

Het onderzoeksbureau Newzoo (www.newzoo.com) heeft in 2008, 2009 en 2010 (internati-
onaal) onderzoek gedaan naar het gamegedrag van Amerikanen en Europeanen van ‘8 tot 
80 jaar’. Het onderzoek is terug te vinden op www.todaysgamers.com en de (voor dit boek) 
belangrijkste bevindingen worden achtereenvolgens besproken. 

Afbeelding	2.2
Gamegedrag
naar	leeftijd	en
speelduur
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De meest fanatieke groep zijn mannen tot vijfendertig jaar, die minimaal vijf uur per week 
games spelen. Dat er vooral mannen tot vijfendertig jaar veel gamen is logisch aangezien 
deze generaties de ontwikkelingen van de gamesindustrie tijdens het volwassen worden 
hebben meegekregen. De gamesindustrie bestaat immers pas dertig jaar. Voor mensen 
boven de vijfendertig zijn waarschijnlijk vooral de ontwikkelingen op het gebied van tele-
visie, video, DVD, internet en mobiele telefonie ontwikkelingen die in het dagelijks consu-
meergedrag tot nu toe zijn meegenomen.
Toch verwacht ik een inhaalslag van de generaties boven de vijfendertig. Vooral door het 
‘mainstream’ succes van de iPhone, de Nintendo Wii en gameportals met spelletjes die 
ook voor ouderen toegankelijk zijn zoals klaverjassen, bridge en bingo.
Dit wordt bevestigd door het feit dat ten opzichte van 2008 de groep ‘vrouwen vijftigplus’ 
inmiddels twee keer zo veel tijd besteedt aan gaming in 2009. De groep tussen vijfendertig 
en vijftig jaar is (logisch genoeg) vooral bezig met carrière maken en kinderen opvoeden. 
Vrouwen in die leeftijdscategorie spelen overigens wel fanatiek games, maar met name 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur ’s ochtends (als de kinderen naar school zijn) en na 20.00 
uur ’s avonds (als de kinderen naar bed zijn).  

What percentage of the population play games per platform (1/2)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*BASE total population of 8 years and older with acces to internet

A: Percentage of the population that plays games on a specific platform (%)*

Game portals Pc games Console games

UK     DE   FR    NL    BE    US        UK     DE    FR    NL   BE     US           UK    DE   FR    NL    BE    US

32%
26%

29%

37%
41%

47%

35%

45%

30%
34%

32%

41%

55%

36%
44%

32%

38%

58%

Afbeelding	2.3
Mediabesteding
consumenten	in
2009
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Platformen

De populariteit per platform verschilt wereldwijd nogal. Worden er in Amerika en het Ver-
enigd Koninkrijk vooral games op de PlayStation en Xbox gespeeld, zo is de PC vergelijk-
baar populair in Duitsland en Frankrijk. 
Op dit moment spendeert de consument nagenoeg evenveel tijd aan televisie als aan in-
ternet. Het beschouwen van internet als een ander medium dan televisie of radio is echter 
achterhaald, omdat het voor de consument niet uitmaakt of hij via de radio naar muziek 
luistert of via zijn computer of mobiele telefoon. Apparaten en interfaces gaan functionali-
teiten van elkaar integreren. Films kunnen on demand worden bekeken via de Wii, muziek 
kan worden gemaakt op de PSP, bellen kan via de computer (Skype). Daarom is het veel 
interessanter campagnes in te richten op basis van een centraal concept en vanuit daar 
te kijken welke kanalen moeten worden ingezet om de doelgroep effectief te bereiken. 
Alle content die vanuit dat concept wordt gecreëerd moet vervolgens via de juiste kanalen 
binnen de juiste context met de consument worden gedeeld. Dit zal verder in Hoofdstuk 4 
worden toegelicht aan de hand van het baanbrekende CoCha-model dat een nieuwe blik 
werpt op het medialandschap en de rol van creatieve bureaus daarbinnen.  
Ten aanzien van de mediabesteding is het nog wel goed om op te merken dat bij consu-
menten van acht tot twaalf jaar en dertien tot negentien jaar, na televisie en internet, 
games de meeste tijd opeisen.

2.2.2  Segmenteren op gedrag

Samenvattend kan worden gesteld dat het speelgedrag van consumenten in drie groepen 
in te delen is, te weten: fanatiekelingen (hardcore), ‘top 10 kopers’ en consumenten die 
vluchtig(e) spelletjes spelen’ (casual games).  
Omdat hardcore en casual binnen de gamesindustrie ook betrekking heeft op het soort 
games, is het goed even stil te staan bij de definitie die ik er aan geef. Casual games zou-
den klassiek gezien namelijk alleen de wat eenvoudige en vriendelijk ogende spelletjes zijn 
die worden gespeeld op Nintendo systemen en online via gameportals. Maar als iemand 
meer dan vijftien uur per week ‘casual’ games speelt, vind ik dat toch behoorlijk fanatiek 
(ofwel hardcore)! De namen die ik aan de drie groepen heb verbonden, zijn gebaseerd op 
het speelgedrag van de consument en niet op het soort spellen dat wordt gespeeld. 

De groepen zijn:

1. Fanatiekeling: speelt meer dan tien uur per week
2. Hobbyist (speelt vooral de top 10 games): speelt vijf tot tien uur per week
3. Gelegenheidsspeler (Casual): speelt minder dan vijf uur per week
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1. Fanatiekelingen (fanatics) 

Dit zijn mensen die gamen tot hoofdontspanning rekenen en waarbij het een onmiskenbaar 
onderdeel vormt van hun leven. Ze kunnen zich een leven zonder games moeilijk voorstel-
len. Vaak zijn ze aangesloten bij een clan via www.xboxliveclans.com of www.clanbase.com 
(1,8 miljoen
geregistreerde bezoekers, bestaat sinds 1998) en spelen op een online Xbox of PC. Ze spe-
len vooral games waarin ook (internationale) wedstrijden worden georganiseerd (shooters, 
strategie en race) en zijn geïnteresseerd in de leaderboards. Ze volgen het nieuws rondom 
games op de voet (online), informeren elkaar, adviseren elkaar, helpen elkaar met compu-
terproblemen of met walkthroughs op fora. 

Tot deze groep behoren de echte co-creators en innovators. Ze maken mods, bouwen le-
vels, maken filmpjes van hun in-game prestaties, zijn heel kritisch (betrokken) en leidend.

De voorgaande omschrijving wordt zoals gezegd in de games industrie hardcore genoemd. 
Maar er zitten ook veel oudere mensen in deze groep die vooral browserbased games 
spelen op gameportals. Ze doen dit met grote regelmaat (dagelijks) op gezette tijdstippen 
(als de kinderen naar school zijn bijvoorbeeld) en kunnen het uren doen, vooral vanwege 
het ontspannende (even nergens aan hoeven denken) en het sociale aspect. Door de grote 
regelmaat van het spelen wordt het snel een
gewoonte binnen het levenspatroon.  
De groep fanatics representeert ongeveer vijf tot tien procent van alle consumenten die 
games spelen.

Leaderboards zijn een statistisch overzicht van prestaties van individuele spelers van een 
game. Afgezien van ‘ranking’ kan je vaak ook nog zien hoe goed hij of zij scoort op speci-
fieke eigenschappen. Bij een shooter als Battlefield 2 is dit bijvoorbeeld wat je favoriete 
(meest gebruikte) wapen is, hoe vaak je mensen hebt gereanimeerd of een lift hebt gegeven 
in je Hum-Vee, hoeveel munitie je gebruikt en wat je kill-death ratio is.

2. Hobbyist (top 10 players) 

Tot deze groep mag ik mezelf rekenen. Deze consumenten hebben een bovengemiddelde 
interesse in games en zien het echt als een hobby of praktiseren het op die manier, gezien 
de frequentie en tijdsduur van spelen. Ze spelen vooral op PlayStation, Xbox of PC. Games 
worden gespeeld vanwege specifieke redenen. Een shooter bijvoorbeeld om even lekker af 
te reageren, een strategie game om te ‘heersen en regeren’ en het gevoel van ‘iets com-
plex onder controle te houden’ of een sportgame of quiz met vrienden op de PlayStation 2 
op de bank. Er wordt ook wel in teamverband gespeeld, maar dat is eerder uitzondering 
dan regel, bovendien minder fanatiek en zeker niet om prijzen.
Deze groep beslaat ongeveer dertig procent van de consumenten die games spelen.

3. Gelegenheidsspeler (casual gamers) 

Speelt op de PC, Nintendo consoles en handhelds eerder incidenteel dan regelmatig. Als 
er een spelletje wordt gespeeld dan is dat vooral op vakantie, om even de tijd te doden of 
op een avond met vrienden als gezelschapspel, bijvoorbeeld Wii sports. Deze groep beslaat 
ongeveer zestig procent van het aantal mensen dat heeft aangegeven wel eens games te 
spelen.
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Gelegenheids
speler

Hobbyist

Fanatiekeling

Afbeelding	2.4
Consumenten
onderverdeeld
naar	speelgedrag

Naarmate iemand zich in een bepaalde levensfase bevindt zou het goed kunnen dat hij van 
de ene in de andere groep overgaat. Een fanatiek persoon zal wellicht meer tijd kwijt zijn 
aan andere zaken dan gaming zodra hij een fulltime baan heeft en kinderen krijgt. Zodra 
de beschikbare hoeveelheid tijd weer toeneemt, zou de speelfrequentie en duur per sessie 
ook weer langer kunnen worden, met name omdat gaming een steeds groter onderdeel 
wordt van ons leven en onze tijdsbesteding.

2.2.3  Segmenteren op speelmotivatie

Mensen spelen games om verschillende redenen. Volgens het onderzoek van gamedesig-
ner Marc LeBlanc zorgen games voor een behoeftebevrediging (genoegdoening) op een of 
meer van de volgende aspecten: 

•  Sensatie (het genoegen van aanraking, zien van mooi beeld en horen van mooi geluid)
•  Fantasie (behoefte aan escapisme uit de realiteit)
•  Verhaal (gebeurtenissen die zich dramatisch ontvouwen gedurende het spel)
•  Gezelschap (het sociale aspect van games: samen zijn en samen ondernemen)
•  Uitdaging (problemen oplossen en hindernissen overkomen)
•  Ontdekking (het genoegen van het ontdekken van nieuwe dingen)
•  Expressie (het ‘creëren’ of bouwen en dat kunnen delen met anderen)
•  Overgave (volledige onderdompeling in een vreemde – virtuele – wereld)

De verschillende genoegens die worden geschept in het spelen van games zijn afhankelijk 
van het genre games meer of minder dominant. Per genre is aangegeven welke genoegens 
het meest dominant zijn.
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De categorie ‘special interest’ is weggelaten, omdat dit per game in dit genre zal verschil-
len vanwege de specialistische aard.

1.  Platform   Uitdaging en behendigheid
2.  Sport   Uitdaging, vooral in de vorm van competitie 
3.  Puzzel/Quiz  Uitdaging op het gebied van kennis en Expressie in de vorm van competitie 
4.  Avontuur   Ontdekking 
5.  Roleplaying  Verhaal, Fantasie en Overgave (onderdompeling)
6.  Strategie  Expressie
7.  Actie   Verhaal en Sensatie
8.  Simulatie  Realisme
9.  Bordspellen  Gezelschap

Als games worden ingezet als marketingtool dan is het slim om deze verdeling in gedach-
ten te houden bij het afstemmen van het gameconcept op de doelgroep. Als de doelgroep 
vooral mentaal uitgedaagd wil worden, leent het genre Platform (behendigheid) of Puzzel 
(intellectuele uitdaging) zich waarschijnlijk beter dan Roleplaying.  
Het opnemen van een leaderboard werkt altijd goed en is vooral interessant voor mensen 
die games spelen vanwege de uitdaging (competitie).
Ter verduidelijking volgen hieronder nog wat voorbeelden van games per behoefte zoals 
dat ervaren wordt bij bepaalde games. Bij bepaalde games worden soms verschillende 
genoegens ervaren:

•  Sensatie   Battlefield 2, Grand Theft Auto
•  Fantasie   Baldur’s Gate 2, Runescape, World of Warcraft
•  Verhaal   Max Payne, Splinter Cell, Fahrenheit
•  Gezelschap  Buzz Lightyear (Quiz), Klaverjassen
•  Uitdaging  Brain Training, FIFA 2010, Lost - Via Domus, Mario Kart
•  Ontdekking  Jagged Alience 2, Fallout 3, Zelda
•  Expressie  Command & Conquer 3, The Sims
•  Overgave  Fallout 3, Max Payne

Ervan uitgaande dat minimaal de helft van de mensen wereldwijd games speelt, kan wor-
den gesteld dat het spelen van games van alle rangen, standen, leeftijd en sekse is, dat 
geldt zelfs per genre. Daarom zou het te ver voeren om een nieuwe indeling te maken van 
consumenten op basis van gametyperingen. Maar een merk moet zich wel goed inleven 
wat op het moment dat de consument een bepaalde game speelt relevant zou kunnen zijn, 
vooral binnen die spelcirkel.

Het is onmogelijk om verschillende profielen te schetsen die significant verschillend zijn 
per segment. Het maakt namelijk niet uit of je dertien of dertig bent, man of vrouw, als je 
shooters leuk vindt, dan zul je ze spelen. Dat is nou ook net zo mooi van games: seksisme, 
racisme en leeftijdsdiscriminatie bestaan er niet, omdat je op basis van een avatar niet 
over de werkelijke verschijningsvorm van de mens erachter kunt oordelen. Mensen die een 
game spelen delen hetzelfde doel, de regels en de spelwereld waarin ze zich bevinden. 
Dat maakt van gamers een prachtige homogene, maar tegelijk ook soms diffuse groep. De 
game is wat een community rondom een game bindt en als die game goed is en een merk 
of organisatie kan iets moois toevoegen aan de spelervaring dan zal dat als zeer positief 
worden ervaren door die community!
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2.3  Waar worden games gespeeld?   

Games werden oorspronkelijk in bars en arcadehallen gespeeld. De eerste flipperkasten 
en Atari systemen stonden in (toen nog) rokerige bars, diners en snackbars totdat het eer-
ste Home Entertainment Systeem (Pong van Atari) dit plezier naar de woonkamers bracht. 
Lange tijd werden games op drie plekken gespeeld, namelijk arcade hallen, thuis achter de 
televisie (vandaar de term videogames, afgeleid van de videorecorder) en achter de com-
puter waar bij veel consumenten vooral de Commodore 64 nog grif in het geheugen staat.
Met de komst van de Nintendo Game & Watch (handheld consoles) werden games draag-
baar en de integratie van games in horloges, onder andere door Casio, bleef niet uit. In-
middels werd het mogelijk om games niet alleen op een vaste locatie te spelen, maar ook 
onderweg. Vooral tijdens lange autoritten was dit de ideale afleiding voor kinderen.
Toen Nintendo met de Gameboy kwam waarmee verschillende spellen op één handheld 
console konden worden gespeeld konden miljoenen consumenten hun pret niet op. Er was 
eindelijk de mogelijkheid om meerdere verschillende spelletjes te spelen op een apparaat. 
Ontwikkelingen op Home Entertainment niveau concentreerden zich vooral op beter geluid, 
betere graphics en gameplay met meer realisme en onderdompeling, met af en toe koppe-
ling naar nieuwe randapparatuur als stuurtjes, vluchtsimulatie stuurknuppels, camera’s 
en dansmatten voor onder andere de PlayStation.
Toen in de jaren negentig inmiddels de mobiele telefoon de consumentenmarkt had bereikt 
en games met diverse telefoons werden meegeleverd, zoals bijvoorbeeld Snake, heeft 
Nokia het aangedurfd om een handheld gameconsole uit te brengen waarmee je ook kon 
bellen, de Nokia N-Gage. Dit is nooit een commercieel succes geworden. Volgens experts 
is het een combinatie van een uitvinding die te vroeg kwam en een gebruiksonvriendelijk 
productontwerp waardoor het concept mislukte.
Nintendo heeft vervolgens vriend en vijand verrast met een stap voorwaarts door actieve 
gameplay te faciliteren met haar Wii. Hierdoor hoef je als je een bowling- of tennisbeleving 
wil hebben niet meer de deur uit, terwijl je toch beweegt! Dit hebben PlayStation en Xbox 
gevolgd in 2010 met resepctievelijk de Move en Kinect. 
Ten slotte heeft Apple met haar iPhone en iPod Touch in potentie de grootste troeven in 
hand voor mobile gaming. Begin 2010 waren er reeds meer dan 25.000 games beschikbaar 
voor de iPhone. Dit betekent dat er gemiddeld ongeveer 200 games per week zijn uitge-
komen, waarvan – naar schatting –  de helft gratis (adver)games zijn. Het zou achterhaald 
zijn om een verdeling te gaan maken in waar en wanneer consumenten games spelen, om-
dat het tegenwoordig, onder andere door Smart Phones, elk moment van de dag gebeurt, 
zowel thuis, onderweg als op andere plekken. 
Overigens kun je wel een schifting maken in games die thuis worden gespeeld (achter 
PC of console), op een externe locatie of onderweg. Waarbij de intensiteit van de beleving 
afneemt zodra die zich buitenshuis afspeelt. Hieronder is een overzicht gegeven van de 
meest relevante omgevingsfactoren per locatie, puur ter bewustwording van de context.
Om consumenten effectief te bereiken (te activeren) is het voor organisaties en merken 
cruciaal relevant te zijn op het juiste moment binnen de juiste context. Dit vergt een nieuwe 
manier van denken en handelen die verder in hoofdstuk 4 zal worden toegelicht. 
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Onderweg

• In een dynamische omgeving
   met veel afleiding
• Alleen
• Tijdgebonden
• Oppervlakkig (weinig diepgang)

Externe locatie

• Niet thuis
• Met (on)bekenden
• Semi tijdsgebonden

Thuis achter console

• Fysiek veilig
• Alleen of mulitplayer fysiek of
   online
• Geen keyboard
• Headset mogelijk
• Tijd zelf in de hand

Thuis achter PC

• Fysiek veilig
• Alleen of multiplayer online
• Keyboard ter beschikking
• Extra software als MSN en Skype
   mogelijk
• Tijd zelf in de hand

Afbeelding	2.5	
Waar	worden	games	
gespeeld	(thuis,	
onderweg	of	op	
specifieke	locatie)

2.4  Spel werd Sport en Sport wordt e-Sport   

Elke sport is ooit begonnen als spelletje. Als je kijkt naar kinderen en hoe makkelijk zij 
zich vermaken met een paar stokken en stenen en hoe vlug zij een doel en regels beden-
ken betreur je het dat we dit als volwassenen zo snel afleren. Als je als vader of moeder je 
niet binnen de spelcirkel van je kind begeeft, is het moeilijk te volgen waar het voor jouw 
kind over gaat. Dankzij de eerlijkheid van kinderen word je direct geconfronteerd als je niet 
volgens hun regels speelt.
Sporten als voetbal en basketbal zijn ergens in een ver verleden ontstaan en waarschijnlijk 
direct zo goed bevallen vanwege de relatieve eenvoud (weinig regels) en het duidelijke doel 
(wie de meeste punten scoort wint). De regels zullen best in de loop der jaren aangepast 
en veranderd zijn om het spel te perfectioneren, maar een spel als voetbal is inmiddels 
geprofessionaliseerd, heeft diverse (inter)nationale bonden en is al decennia min of meer 
hetzelfde spelletje.
In de tijd dat Johan Cruijff nog voetbalde, verdienden spelers nog geen salarissen zoals 
tegenwoordig. Dat is pas gekomen toen sponsors zich met grote budgetten gingen mengen 
in de sportwereld. Voetballers groeiden uit tot multimiljonairs en werden internationale 
sterren die niet meer normaal over straat konden en waarvan een handtekening het mooi-
ste bezit was voor een fan.
Dit staat ook op het punt te gebeuren met de zogenoemde ‘cyberathletes’, de helden van 
de e-sports. Op dit moment lijkt het wellicht nog wat onwaarschijnlijk, maar professionele 
gamers als Grubby en Handewasser zijn in Zuid-Korea al ware helden die na een wedstrijd 
via badkamerraampjes het pand moeten verlaten om niet door de fans omver gelopen te 
worden.
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Johnathan Wendel (nickname Fatal1ty, geboren op 26 februari 1981 te Missouri) is een 
van de eerste professionele e-sporters die vooral bekend stond vanwege zijn kwaliteiten in 
‘First person shooters’ (actiegames) zoals Quake en Unreal. Inmiddels is Fatal1ty uitge-
groeid tot een heus merk met diverse game-gerelateerde producten van onder andere 
Creative, bekend van de Soundblaster geluidskaarten. Meer informatie is te vinden op (hoe 
verrassend) http://www.fatal1ty.com 
Nederland behoort binnen de internationale e-sports wereld tot de top drie in diverse cate-
gorieën (genres). Ter beeldvorming is de verslaglegging van de finale van
de WCG (World Cyber Games) in 2008 door Gamekings in dit boek opgenomen.

“Nederland heeft zichzelf het afgelopen weekend tijdens de World Cyber Games in Keulen 
overtroffen. In een deelnemersveld van 78 landen wist het 14 man sterke team de tweede 
plek in het landenklassement te veroveren door twee keer goud en een keer brons te pak-
ken. Dit is een unieke prestatie aangezien gamen in landen als Zuid-Korea, de VS en Duits-
land inmiddels een professionele sport is met zwaar gesponsorde gamers.
De eerste gouden medaille ging naar de 22-jarige Manuel ‘Grubby’ Schenkhuizen die bij het 
strategische PC-spel Warcraft III: The Frozen Throne de Zuid-Koreaanse legende ‘Moon’ 
versloeg met 2-1. Warcraft III is wereldwijd een van de meeste gespeelde games en in Azië 
zelfs een heuse religie. Voor de inwoner van Nieuwegein is het niet de eerste keer dat hij de 
WCG weet te winnen. Schenkhuizen deed dat ook in 2004 en sinds die tijd kan hij leven van 
het gamen. In landen als China of Zuid-Korea is ‘Grubby’ zelfs een regelrecht idool en heeft 
hij een eigen kledinglijn.
Schenkhuizen verdiende met de gouden plak € 22.100,-.
De tweede gouden medaille kwam op naam van 17-jarige Wouter ‘Handewasser’ van So-
meren in het racespel Project Gotham Racing 4 op de Xbox 360. Hij versloeg de Brit ‘Live’ 
en verzekerde zich daarmee van een plek in de Hall of Fame van de WCG. De inwoner van 
Dordrecht won vorig jaar namelijk ook de titel en heeft sindsdien niet één finale verloren. 
En dat komt zelden voor bij de extreem competitieve WCG.Handewasser verdiende met de 
medaille € 13.000,-.
Brons was er voor Steffan ‘Steffan’ Amende uit Almere in het racespel Need for Speed 
Prostreet op de PC, voor € 3.250,-. Hij versloeg in de troostfinale de Pool Rafal Nadol. De 
World Cyber Games zijn het meest prestigieuze gametoernooi ter wereld en kenden dit jaar 
een deelnemersveld van meer dan 800 professionele gamers uit 78 landen. De prijzenpot 
bedroeg in totaal € 600.000,-.”

2.5  Digitaal gedrag van de consument van de toekomst

De digitale snelweg wordt alsmaar drukker. Internet is de ultieme verbinding tussen mu-
ziek, theater, film, series, games, applicaties, vrienden, etc. Populair gezegd: ‘content is 
king’. Daarnaast draait het ook om consumer insights, usability en client satisfaction.

De doelgroep zoals die zich manifesteert op die digitale snelweg en met merken in contact 
komt, is in te delen in drie groepen.
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•  CONTENT CREATORS: Zij die creëren.
 Dit is minder dan één procent van alle consumenten (schrijven, vormgeven,    
 programmeren, films maken, etc.)
•  CONTENT INFLUENCERS: Zij die beïnvloeden.
 Dit is minder dan negen procent van alle consumenten (beoordelen, reageren,   
 doorsturen, netwerken, aanbevelen, verkopen, etc.)
•  CONTENT CONSUMERS: Zij die consumeren.
 Dit is meer dan negentig procent van alle consumenten (lezen, vergelijken, informeren,  
 ruilen, kopen, etc.)

Op basis van diverse studies van online gedrag kan worden geconcludeerd dat de creë-
rende doelgroep nog steeds heel klein is, meestal minder dan één procent van de totale 
doelgroep. De overgrote meerderheid (meer dan negentig procent) zijn min of meer pas-
sieve consumenten. Daartussen (de influencers) zit een groep van variabele grootte die 
de schakel vormt naar de massa en positief te beïnvloeden is door de merkfans en een 
gezonde dialoog met het merk.

Het digitale gedrag van de consument van de toekomst is te verfijnen in:

•  Create (schrijven, vormgeven, programmeren, muziek, foto’s en films maken)
•  Compile (samenstellen van afspeellijsten, podcasts, channels, blogs, etc.)
•  Communicate (chat, telefoneren, sms, krabbelen)
• Comment (reageren op berichten, beoordelen, aanbevelen, doorsturen)
•  Connect (het aangaan van relaties, inloggen, sociale netwerken)
•  Compare (vergelijken van producten)
•  Commerce (handelen, spullen verkopen, ruilen en kopen)
•  Consume (informatie in de vorm van tekst, muziek, afbeeldingen en videocontent tot je  
 nemen en uiteraard het kopen van artikelen)
•  No Control: verbrand je merkboek, maar omarm dat consumenten (online) met je merk  
 aan de haal gaan en stimuleer cocreatie. De tijd van privacy (voor consumenten) en   
 brand ownership is voorbij. 

Het CAT-model gaat uit van gedrag van de consument en of zij actief of passief zijn in rela-
tie met merken en hun digitaal gedrag. Afhankelijk of een consumentengroep overwegend 
actief (hoge betrokkenheid) of passief is (lage betrokkenheid) kan gebruik worden gemaakt 
van merkfans. Als een merk over weinig merkfans beschikt is het verstandig een dialoog 
aan te gaan met de doelgroep om te leren wat er aan schort. Vervolgens kan op basis van 
die feedback eerst het merkimago worden opgevijzeld door campagnes die niet interactief 
zijn.
Aansluitend kunnen productverbeteringen worden doorgevoerd om bij gebruikers een 
positieve houding te creëren, ook weer op basis van de inzichten die worden verkregen 
dankzij de dialoog met de doelgroep. Om ten slotte merkfans te creëren die kunnen wor-
den gestimuleerd om hun positieve merkervaring verder te vertellen.
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Passively
Consumed
Content (>90%)

Consumer
In�uenced
Content (<9%)

Consumer
Generated
Content (<1%)

•  Billboards, kranten, magazines, huis aan huis, TV, 
Radio, Banners

•  Doelstelling:
  - Opbouwen naamsbekendheid
  - Top of mind blijven
 - Imago veranderingen 

•  Games (mods, levels, widgets, applicaties (open
source), blogs, co-creatie

•  Doelstelling:
  - Insights creëren en trends ontdekken
 - Product innovatie - concepten tensten
 - Relaties creëren en versterken

•  Evenementen, In-store, Sociale Netwerken,
 Zoekmaschienes, Blogs, Corporate websites,
 Vergelijksites, Nieuwswebsites, Games, Youtube,
 Podcasts, SMS
•  Doelstelling:
  - Brand story vertellen
  - Reputatie management
 - Trail ontlokken

STATISCH - OPPERVLAKKIG - VLUCHTIG

DYNAMISCH - BETROKKEN - AANDACHT

Afbeelding	2.6
CAT-Model
(Consumer	Activity
Touchpoints)

Het niveau van betrokkenheid verschilt uiteraard per merk, per platform, besturings-
systeem of portal maar grosso modo zijn dit wel de verhoudingen waarin consumenten 
content creëren, beïnvloeden of alleen consumeren.
Organisaties en merken moeten te rade gaan of een actieve relatie met de consument bij 
de organisatie past of dat dit eerder een semi-actieve relatie of een eenzijdige relatie (mo-
noloog) moet zijn, om zo op zoek te gaan naar de meest effectieve merkstrategie. Het ene 
is niet beter dan het andere, het vereist alleen een andere aanpak en andere competenties 
van een organisatie.
Voor low involvement producten (commodities) als margarine zal het moeilijker zijn, 
bijvoorbeeld, cocreatie te laten ontstaan dan voor een internationaal lifestyle product als 
kleding of een software product. Het model is vooral bedoeld om het gedrag van de digitale 
consument te beschouwen en duidelijk te maken dat niet alle consumenten prosumers en 
cocreators zijn.
Het wordt wel steeds gebruikelijker dat consumenten invloed kunnen uitoefenen op een 
van de P’s van de marketingmix. Hoe games op dit moment al een bijdrage leveren aan 
marketingdoelstellingen van bedrijven op het gebied van product, prijs, personeel, plaats 
of promotie wordt uiteengezet in Hoofdstuk 3.
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2.6  Trends en verwachtingen over de doelgroep   

1.  De digitale consument is een screenager die voor alle activiteiten diverse middelen ter  
 beschikking heeft:
 a.  Communiceren via chat, sms, postings en via elk platform dat hij wil: Outlook,   
  Gmail, iChat, Twitter, Facebook, mobiele telefoon, Blogger, Wordpress, etc.
 b.  Op de hoogte blijven van de laatste trends kan via magazines, e-magazines,   
  programma’s op televisie, etc.
 c.  Ontspannen kan met vrienden in de kroeg, op de sportclub of via websites als MSN,  
  Youtube, het spelen van games, actief zijn op social networks, in PlayStation   
  Home, etc.
 d.  Het ego strelen via een eigen weblog, filmpjes maken en posten op Youtube, een   
  personage creëren in PlayStation Home, etc.
 e.  Content bekijken via ‘uitzending gemist’ of specifieke internetkanalen (TED Talks),  
  films downloaden, streamen, Podcasts van iTunes, etc.
 f.  Sporten bij een club, met een stel vrienden of thuis via een DVD of een game spelen  
  op het balance board van de Wii fit.
2.  Consumenten zullen een digitaal alter ego hebben op een groot aantal sociale   
 netwerken en ook een digitale 3D representatie hebben dankzij bijvoorbeeld    
 PlayStation Home, Digital_Me of andere applicaties, zoals binnen MSN.
3.  The entertainment age is aangebroken, het draait om social me, me, media. Onze ego’s  
 worden steeds belangrijker en mogelijkheden om het te laten strelen nemen toe, al   
 is het maar zo veel mogelijk mensen in je netwerk te hebben. Vooral jongeren willen   
 een supermodel worden, de beste danser, de beste zanger, de beste… Digitaal   
 exhibitionistisch gedrag wordt normaal. Dit wordt ook de laatste jaren in de hand  
 gewerkt door concepten als ‘So you want to be a popstar’ en alle andere    
 talentenshows. Sinds de komst van Big Brother lijkt ‘gluren bij de buren’ ingeburgerd  
 als vast onderdeel van ons leefpatroon.
4.  De verbonden consument voert meer multi-mono-dialogen (turn-based    
 communicatie). Door SMS, sociale netwerken en bloggen is het mogelijk om   
 ‘om-beurten’ te communiceren. Afhankelijk met wie je wilt communiceren en de   
 manier waarop je verbonden bent, zul je kiezen voor telefoon, sms, chat en realtime  
 communicatie. Dat laatste zal ook blijven bestaan door bellen via (mobiele) telefoon,   
 Skype en chatten op bijvoorbeeld MSN of Facebook.
5.  Vijftigplussers gaan op multimediagebied en gaming als sociaal middel een enorme  
 inhaalslag maken. Dit is met name interessant voor browser based (PC) games en  
 bedrijven die meer interactie willen aangaan met deze doelgroep. Het is vooral een  
 interessante doelgroep, omdat ze over twee belangrijke zaken beschikken die 
 interessant zijn voor merken: veel vrije tijd en geld. 
6.  Consumenten eisen gebruiksvriendelijkheid en verwachten tevredenheid en belonen  
 organisaties die dit goed doen zes keer vaker dan organisaties die dat niet doen. Dit is  
 een enorme paradigmaverandering vergeleken met twintig jaar geleden toen juist een  
 negatieve ervaring zes keer werd doorverteld ten opzichte van een positieve ervaring.  
 Consumenten lijken dus positiever ingesteld te zijn dan vroeger en willen minder  
 klagend en meer opbouwend verhalen delen.
7.  Keuzestress. Door de enorme toename aan informatie en alternatieven moeten 
 consumenten worden geholpen de juiste keuzes te maken in hun leven. Dit kan door  
 zogenoemde brandbots (Erwin van Lun – Mensmerk). Bedrijven die kansen op dat vlak  
 goed inschatten en erop inspelen zijn Amazon, Apple, Bol en Google. Ik zou haast  
 zeggen: Wie volgt?



73WE ALL PLAY GAMES

	

Afbeelding	2.7
Things	we	do
in	life,	digitally

2.7  Samenvatting   

In dit hoofdstuk is beschreven wie er games speelt en hoe vaak. De conclusie is dat ga-
ming van alle leeftijden is, dat alleen de frequentie en speelduur sterk verschilt. Bovendien 
zijn er subtiele verschillen in platform, genres en spelmotivaties. Voor het gemak is de 
consument onderverdeeld in drie groepen naar speelgedrag, namelijk fanatiekelingen (fa-
natics), hobbyisten (hobbyists) en gelegenheidsspelers (casual gamers) en zijn hun karak-
teristieken nader omschreven. Daarnaast is een overzicht gegeven van de speelbehoeften, 
de reden waarom consumenten games spelen. 
Het is duidelijk dat gaming overal om ons heen gebeurt en dat de ervaring afhankelijk van 
de omgeving en gebruikt platform anders is. Als we deze consument effectief willen berei-
ken, zullen we relevant moeten zijn op het moment dat we inbreuk maken in zijn of haar 
wereld. Dat geldt zowel tijdens het spelen van een game als op andere momenten. Het in 
acht nemen van de context waarin de consument zich bevindt, wordt steeds belangrijker bij 
het bedenken van creatieve concepten en het creëren van de juiste content.
Verder is duidelijk dat de mediaconsumptie is veranderd en dat het traditionele mediaden-
ken moet veranderen. Door middel van het CAT-model is het mogelijk vernieuwend bezig 
te zijn rondom activiteiten van consumenten en te bepalen welke mix het beste bij een 
doelgroep (en merk) past. Ook zal er een verschuiving nodig zijn in budget. Het is belang-
rijker de juiste content te delen op het juiste moment en op de juiste plaats dan een bood-
schap eenduidig via massamedia te verspreiden. Ten slotte is aangegeven hoe het digitale 
consumeergedrag van de hedendaagse consument zich de komende jaren gaat ontwikke-
len.
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3 WHAT GAMES DO FOR
BRANDS
3.1    Inleiding   

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van cases uiteengezet hoe games een rol kunnen spe-
len binnen de marketingmix (product, prijs, personeel, plaats en promotie).
Achtereenvolgens worden nu diverse cases besproken: games in relatie met het product, 
hoe games kunnen worden gebruikt als middel om de prijs te beïnvloeden (of hoe prijzen 
de consument kunnen beïnvloeden), games als middel om personeel te werven, te mo-
tiveren of te trainen, nieuwe distributiekanalen en verdienmodellen (plaats) en ten slotte 
diverse voorbeelden hoe games inzetbaar zijn als promotiemiddel.

Van elke case zal, voor zover dit niet onder mijn geheimhoudingsplicht valt, worden be-
sproken:

1.  Doelstelling
2.  Doelgroep
3.  Concept
4.  Timing
5.  Resultaat (voor zover toegestaan)
6.  Budget (indicatief)

Van de cases die zijn geanalyseerd, zijn sommige cases onder te brengen bij meerdere ca-
tegorieën, bijvoorbeeld zowel product testen (product) als product placement (promotie). In 
die gevallen is er gekeken naar de voornaamste potentie van het concept in relatie met de 
doelstelling, het merk en de game.
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Cocreatie

Product
Sampling

Virtueel
gebruik

Pretesten    Product

  

3.2.1   Cocreatie: Lego Factory   

Met de Lego factory tool kunnen consumenten virtuele bouwwerken samenstellen van 
bestaande Legoblokjes, met als doel het creëren van spannende nieuwe creaties. De cre-
aties kunnen vervolgens naar de website worden ge-upload en er kan op worden gestemd 
door andere communityleden. Uiteraard kun je ook alle ontwerpen bestellen via de web-
shop, voor een prijs die wordt bepaald aan de hand van het aantal gebruikte blokjes. Als 
een bepaald design heel populair is (door het aantal stemmen dat door gebruikers wordt 
gegeven aan een bepaalde creatie) zal het zelfs in (massa)productie worden genomen. Op 
die manier hoeft de design afdeling van Lego minder zelf te bedenken en kunnen ze meer 
tijd besteden aan formule bewaking, design management en het vervolmaken van creaties 
die door de consument bedacht zijn.

	

Afbeelding	3.1
Games	inzetten
om	productgerelateerde
doelstellingen
te	realiseren

 3.2    Product   

Onder de P van Product zijn cases ondergebracht waarbij games een bijdrage hebben 
geleverd aan productontwerp in de vorm van cocreatie, het testen van producten in een 
‘virtuele wereld’ met als doel terugkoppeling te krijgen (genereren van consumer insights), 
virtuele sampling (producteigenschappen delen en werking aantonen) en het stimuleren 
van virtueel gebruik (trial) om aan te zetten tot werkelijk gebruik. Daadwerkelijke verkoop 
van producten wordt behandeld bij de P van Plaats (verkooppunt/distributie).
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Afbeelding	3.2
Een	consumer
generated	Lego	design
dat	in	productie
is	genomen

	

Afbeelding	3.3
Website	Lego,
onderdeel	‘Games’

Naast deze essentiële Lego Tool is er op de website een grote hoeveelheid online games 
beschikbaar, allemaal in de stijl van Lego. In feite zijn er zoveel games beschikbaar dat de 
consument er urenlang games kan spelen en dus urenlang vrijwillig, actief en ongemerkt 
essentiële merkinformatie tot zich zal nemen. De sterkte van het concept zit in de continue 
stroom nieuwe games waardoor consumenten zullen blijven terugkomen. Innovatie is vol-
gens merkdeskundige Jean Noël Kapferer een van de sterkste middelen om merkloyaliteit 
op te bouwen. Door continue te innoveren biedt Lego een gameportal die maand na maand 
consumenten zal blijven trekken als een olievlek die zich langzaam maar zeker uitbreidt.
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De missie van Lego is om kinderen te inspireren en uit te dagen om hun creatieve potenti-
eel te ontdekken. De primaire doelstelling van het concept is het beschikbaar stellen van 
een platform voor fanatieke Legobouwers waarop zij hun creaties kunnen delen met de 
wereld. Daarnaast bindt het concept Lego fans en consumenten aan het Lego gedachte-
goed. De doelgroep die Lego voor ogen heeft met Lego Factory zijn dus enerzijds de echte 
creators en anderzijds alle gebruikers in de leeftijd van vijf tot vijfenveertig jaar. 
Naast de missie en de doelstellingen klinken de merkwaarden van Lego duidelijk door in 
het bedachte concept, namelijk: fun, inspiratie, betrokkenheid en uitdaging.
Lego pluste in de eerste helft van 2009 23% ten opzichte van het jaar ervoor in een tijd 
van een wereldwijde economische afvlakking en een verslechtering binnen de branche. 
Ondanks het feit dat cocreatie of consumer generated content geen nieuw fenomeen is, 
zal het voor veel bedrijven die dit toelaten een sterke branding methodiek worden waarbij 
merkversterking onherroepelijk optreedt.

Andere voorbeelden van concepten die cocreatie stimuleren zijn Nike ID
(http://nikeid.nike.com) en de Puma mongolian shoe BBQ 
(https://www.puma.com).

Om een vergelijking te trekken met cocreatie binnen de gamesbranche volgt een voor-
beeld hoe consumer generated content de levenscyclus van een game verlengde en hoe 
de makers van een spel hun omzet konden vergroten dankzij de gebruikersgroep. Consu-
menten werden in het tijdperk van de Commodore 64 al in staat gesteld eigen games te 
maken. Ook op de PC was het al in een vroeg stadium mogelijk om in diverse program-
meertalen eenvoudige games te maken. Hierdoor werden dan ook veel games in het begin 
op 4¼ en later op 3½ inch diskettes onder consumenten verspreid voordat er internet was. 
De creatie van games was in eerste instantie niet onder de vlag van een bestaand merk of 
uitgever, maar kwam vaak voort uit creërende hobbyisten (fanatiekelingen).
Kort na de release van sharewareversie van de game Doom (de basis van de game met 
negen levels) in 1993 echter (destijds vooral verspreid door middel van 3,5 inch diskettes 
en kort erna op CD-Rom), werd een level editor vrijgegeven om zelf levels mee te ontwer-
pen. Hiermee werden consumenten dus in staat gesteld de levensduur van het bestaande 
product eindeloos te verlengen door multiplayer maps (levels) met elkaar te delen en te 
spelen via een netwerk. Na de komst van internet ging de distributie van dit soort share-
ware razendsnel.
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Na release van de broncode van de game Half Life (1998) werd er door fanatiekelingen een 
mod (modificatie) ontworpen die de naam Counter Strike kreeg en tot eind jaren ‘90 im-
mens populair was en zelfs tegenwoordig (2009) nog steeds online wordt gespeeld. Het is 
een prachtig voorbeeld hoe een – door consumenten gegenereerd product de levensduur 
van het originele product kan verlengen. De levensduur van een game is normaliter twee 
tot drie jaar, maar door deze populaire mod is de levensduur van Half Life tot het uitgeven 
van deel twee verdubbeld naar zes jaar.
Daarnaast droeg de mod bij aan het ontwikkelen van een enorme fanbase en dus een toe-
komstige klantenbase voor Half Life 2 dat in 2004 uitkwam en ook een immens kassucces 
werd. De games Half Life, Counter Strike en Half Life 2 zijn uiteindelijk respectievelijk 9,6 
miljoen, 8,8 miljoen en 9,8 miljoen keer verkocht. Bron: http://www.vgchartz.com 7

Realiseer je dat Counter Strike dus in eerste instantie een gratis, door consumenten, 
gegenereerd product was! Sierra (uitgever van Half Life) heeft de game Counter Strike 
daarna in een verpakking verkocht met een aantal toevoegingen, maar zonder de komst 
van de gratis ontwikkelde modificatie waren er nooit nog eens bijna negen miljoen stuks 
extra verkocht. Er zijn tot en met 2009 uiteindelijk twaalf varianten van Half Life uitgeko-
men op PC zowel als full game als mods en add ons.

7	 Er	zijn	weinig	betrouwbare	bronnen	te	vinden	die	de	verkochte	aantallen	van	games	bijhouden.	Volgens	de	specialisten	
in	de	gamesindustrie	is	deze	website	een	van	de	meest	betrouwbare	bronnen.
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Afbeelding	3.4
Renault	Mégane
in	het	echt	(links)
en	in-game	(rechts)

Zo had Renault zes maanden kunnen leren welke velgen bijvoorbeeld goed in de smaak 
vielen, en dus in productie zouden gaan en welke niet. Hetzelfde gold voor spoilers, lak-
kleuren en metallics. Dit laatste was echter geen onderdeel van de doelstelling en is 
daarom door Renault ook niet bijgehouden. In mijn ogen een gemiste kans, want van de 
mening en smaak van vijftien miljoen mensen over een auto is toch een hoop te leren.

3.2.2  Pre-testen: Renault Mégane Coupé in  
  Need for Speed: Undercover   

Renault heeft in 2008, zes maanden voor de officiële introductie op de automarkt, de 
nieuwe Renault Mégane virtueel geïntroduceerd in EA’s action game Need for Speed: Un-
dercover, een game die wereldwijd werd uitgebracht op de platformen Mac, Nintendo DS, 
PC, PS2, PS3, Xbox 360, PSP, Wii en mobile. Van de game zijn uiteindelijk ongeveer vijftien 
miljoen exemplaren verkocht.
Niet alleen kon Renault daardoor genieten van een enorm kwantitatief bereik en een PR 
matig interessant goed te vertellen verhaal, maar ook kon men zes maanden lang volgen 
wat consumenten van het nieuwe model vonden, hoe ze de auto vonden rijden, welke ac-
cessoires ze vooral mooi vonden en welke niet.
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Afbeelding	3.5
Het	tweaken	en
pimpen	van	een
auto	in	de	game

Renault wilde de doelgroep in de leeftijd van 25 tot 35 jaar bereiken, de naamsbekendheid 
vergroten en in de top 5 komen van auto’s die de doelgroep zou overwegen om te kopen. 
De leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar beslaat ongeveer 31% van de totale doelgroep die de game 
Need for Speed speelt.

Renault heeft de doelgroep kwalitatief gedefinieerd door middel van een uitgebreide 
profielbeschrijving van de fictieve persoon ‘Sergio’. Een jongen tussen de 25 en 35 jaar die 
een dynamisch en sociaal actief leven leidt. Hij is single of heeft een relatie, maar (nog) 
geen kinderen. Hij durft risico’s te nemen en heeft interesse in auto’s en techniek. Hij is 
niet bang om zich duidelijk te onderscheiden van anderen en houdt er een sportieve rijstijl 
op na. Zijn auto moet een opwindende en trendy machine zijn. Zijn mening zal hij vooral 
baseren op interactief (media)gebruik zoals mogelijk via websites, internetfora en testrit-
ten. Dit laatste kan mogelijk worden gemaakt door het concept, aangezien het profiel een 
bovengemiddelde index heeft op het gebied van videogames als mediumgebruik.
Door middel van de game moest ervoor worden gezorgd dat de doelgroep geïnspireerd en 
geïnformeerd werd over de nieuwe Renault Mégane Coupé.
De doorlooptijd van het ontwikkelen van de Renault Mégane Coupé in de game is ongeveer 
zes maanden geweest.

Need for Speed: Undercover is vijftien miljoen keer verkocht. Naast bereik is er vooral een 
enorme intense merkbeleving gegeven aan vijftien miljoen consumenten waarvan 31% vol-
gens Renault matcht met het gewenste profiel 25-35 jarigen (ongeveer vijf miljoen consu-
menten dus). Dit ‘beraken’ van de consument is in mijn ogen een nog grotere prestatie die 
gemeten kan worden door voor en na het spelen van de game te vragen of de merkpercep-
tie van Renault en in het bijzonder de Renault Mégane Coupé ten positieve is beïnvloed en 
of een mogelijke koopintentie is ontstaan. Helaas zijn hierover geen gegevens bekend van 
deze specifieke case.
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Afbeelding	3.6
Go	supermodel

Er is niet bekend wat het beschikbare budget was, maar naar inschatting heeft dit onge-
veer € 500.000 gekost. Als je dit omrekent naar het uiteindelijke effectieve kwalitatieve 
bereik van vijf miljoen consumenten (31% van vijftien miljoen) is dat een investering van 
tien cent per consument, met een gemiddelde speelduur van twintig uur. De waarde van 
zulk soort merkexposure is natuurlijk niet in GRP’s uit te drukken, afgezien van het feit dat 
de consument nog eens honderd procent aandacht heeft en zelf ‘in control’ is!

3.2.3  Product sampling: NIVEA Young in Go Supermode   

Om de nieuwe anti-puistjes crème van NIVEA Visage Young (de officiële naam luidt: Bye-
bye Spot SOS Stick) onder de aandacht te brengen bij puberende meisjes is een samen-
werking aangegaan met gameportal ‘Go Supermodel’ (http://www.gosupermodel.com). 
Consumenten kunnen zich aanmelden voor de gameportal waarbij ze direct een ‘avatar’ 
aan moeten maken met eigen specifieke looks. Het doel binnen de gameportal is om van 
catalogusmodel uit te groeien tot een heus catwalkmodel door het spelen van diverse 
games die ‘respectpunten’ opleveren, nieuwe games unlocken (beschikbaar maken) en 
uiteindelijk ook meer mogelijkheden geven op de website zoals het posten van berichten, 
meedoen aan discussies en nieuwe onderwerpen opstarten. Het forum op de gameportal 
heeft een sterke sociale functie dankzij de uitgebreide mogelijkheid om met elkaar te com-
municeren en vriendschappen te sluiten.
De doelstellingen die voor ogen stonden waren, het product onder de aandacht te brengen 
van de gebruikersdoelgroep (meisjes van 12 tot 16 jaar) en inzicht te krijgen in de bele-
vingswereld van de gebruikersdoelgroep, ofwel het genereren van consumer insights.
Het conceptidee was om 70.000 avatars van de een op de andere dag een puist te geven die 
alleen verwijderd kon worden met de Bye-Bye Spot SOS Stick in het beautycentrum van de 
gameportal, genaamd ‘The Glitz’.
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Tegelijkertijd met de verkrijgbaarheid van het product in de winkel is de in-game campag-
ne gestart. De campagne liep van juni 2009 tot en met augustus 2009.
De resultaten zijn verbluffend. Direct na de introductie van de puist op de avatars ontstond 
er een tumult en discussie op het forum van de gameportal. De discussie begon over de 
puist zelf, maar al snel rees de vraag hoe deze verwijderd kon worden, waardoor virtueel 
productgebruik gestimuleerd werd. Hierna ontstonden er discussies over puisten in het 
algemeen van de meisjes zelf en vroegen ze elkaar advies hoe ze hier mee omgingen. Ver-
volgens werd er door bepaalde personen voorgesteld het product in het echt aan te schaf-
fen om de werking ervan uit te proberen (trial). Ook die resultaten werden weer besproken 
en zo werd er ruim acht weken actief gesproken over het product van NIVEA Visage Young 
en zijn de doelstellingen ruim behaald.
Het totale budget van ontwikkeling, begeleiding, implementatie, monitoring en onderzoek 
achteraf heeft naar schatting ongeveer € 130.000 gekost. Dit bedrag is echter niet door 
Beiersdorf bevestigd.

3.2.4 Virtueel gebruik: eBay motors in Grid Racedriver   

Het bedrijf eBay constateert in 2007 dat van eBay Motors nog niet zo veel gebruik gemaakt 
werd als was verwacht. Daarom is besloten een samenwerking aan te gaan met een auto-
game (relevante omgeving) waarbij het kopen en verkopen van auto’s een grote rol speelt.
Het doel van eBay was om het merk eBay Motors als product onder de aandacht bij de doel-
groep te brengen op een manier dat ook duidelijk werd wat de mogelijkheden van het pro-
duct zijn. Anders gezegd: duidelijk maken hoe eBay Motors relevant is voor consumenten.

De consumentengroep die eBay Motors voor ogen heeft zijn (potentiële) autobestuurders 
in de leeftijd 15 tot 45 jaar. Ter verduidelijking: in Amerika mogen personen vanaf 16 jaar 
autorijden. eBay wilde een in-game vertaling van het bestaande eBay Motors product 
waarbij niet meer en niet minder werd beloofd dan het daadwerkelijke product en merk 
kon waarmaken.



	

Afbeelding	3.7
Ford	Mustang
GT-R	Concept
car	in	de	game
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Uiteindelijk is in de game doorgevoerd:

1.  Integratie van de eBay Motors website als koop-en verkoopsysteem als vast onderdeel  
 van de gameplay.
2.  The eBay Motors Muscle cup, een (virtueel) kampioenschap.
3.  eBay branding op een ‘unlockable’ GT-R concept car via bonuscodes, in samenwerking  
 met specifieke retailpartners. De Mediamarkt (een van de grootste electronicaketens in  
 Europa) in Duitsland had voor haar consumenten bijvoorbeeld een ‘eigen’ auto in de   
 game beschikbaar gemaakt. Deze auto had vervolgens een stickerkit met het logo van  
 de Mediamarkt.
4.  Billboards op verschillende plaatsen langs diverse circuits.
5.  Een stand alone demo (voor PC, Xbox 360 en PlayStation 3) met daarin een speciaal   
 eBay circuit.
6.  Promotie in de demo, ‘beat the best time & win…’ een echte eBay Ford Mustang GT-R  
 concept car. Hierbij ontstond wederom een duidelijke verbinding van de virtuele wereld  
 met de echte.
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Afbeelding	3.8
Ford	Mustang	GT-R
Concept	car
als	prijs	in	het	echt

Het totale ontwikkelingstraject van begin tot einde nam ongeveer veertien maanden in be-
slag. Organisaties en merken die een dergelijk goed doorvlochten concept wensen, moeten 
dus strategisch kunnen plannen!
Binnen twee maanden is de demo via Xbox Live, PlayStation Networks en diverse games-
websites 2,8 miljoen keer gedownload. Hierbij is de demo gemiddeld 20 tot 180 minuten 
gespeeld, wat omgerekend 4,2 miljoen uur gameplay en product exposure is. Er zijn ander-
half miljoen videostreams geteld op de website van Grid (van consumenten die de game-
trailer bekeken).
De game is uiteindelijk bijna twee miljoen keer verkocht. Met een gemiddelde ‘deelfactor’ 
van anderhalf, namelijk gamers die samen de game spelen (dit is vergelijkbaar met de 
herlees- of ‘uitleen’ factor van magazines) zullen dus drie miljoen mensen de game uitein-
delijk hebben gespeeld.
De investering van eBay is in totaal ongeveer € 910.000 geweest voor het ontwikkelen en 
opzetten van alle benoemde onderdelen van het concept. Op het genoemde bereik komt 
dat neer op een investering van ongeveer dertig cent per contact en bijvoorbeeld twintig 
eurocent per uur dat de gamedemo werd gespeeld.

3.2.5  Product levenscyclus eeuwig verlengen   

In deze slotparagraaf over het marketingmiddel ‘product’ wil ik nog even terug grijpen 
naar cocreatie in relatie met de betrokken consument (de ‘creator’). Dit kan namelijk wor-
den gebruikt om de levenscyclus van producten voortdurend te verlengen. 
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De manier waarop consumenten producten consumeren, zal in de toekomst verder evolue-
ren op basis van wat al geruime tijd een bewezen verdienmethodiek is binnen de gamesin-
dustrie. De consument van nu is zeer kritisch, betrokken en invloedrijk. Zoveel coaches als 
er zijn rondom het sport (fans), zoveel critici zijn er binnen de actieve internetcommunity 
(creators en influencers).  
De randvoorwaarde voor overleven blijft uiteraard, hoe logisch en terecht, een goed pro-
duct maken! Ontwikkelaars van games weten dit als geen ander en staan sinds jaar en dag 
in een nauwe dialoog met hun doelgroep. Het gaat zelfs zo ver dat diverse ontwikkelaars 
tijdens de ontwikkeling van een nieuw product, feedback vragen over hun ‘betacode’ via de 
zogenoemde developers blogs. Deze discussies zijn open en bloot door iedereen te volgen 
en het is opmerkelijk te constateren hoe goed naar deze gebruikersgroepen wordt geluis-
terd. Ontwikkelaars positioneren zich graag dicht naast hun gebruikersgroep in plaats van 
– zoals veel merken doen – erboven. De payoff van gerenommeerd uitgever Interplay was 
heel treffend ‘By Gamers For Gamers’. Een belofte die ze ook waarmaakten met legendari-
sche games als Fallout en Baldur’s Gate. Dankzij de – door veel merken zo gevreesde kri-
tische (lees: betrokken) consument zijn gameontwikkelaars in staat zichzelf steeds maar 
opnieuw uit te vinden en het maximale resultaat te halen uit gameplay en hun Intellectual 
Property. De dialoog met de gebruikers is de belangrijkste relatie die er is, maar wordt 
door te weinig merken op waarde geschat en benut.
Dankzij de dialoog lukt het bedrijven als Nintendo (Mario), Electronic Arts (FIFA serie) en 
Ubisoft (Rainbow six en Splinter Cell) om met franchises te komen die al meer dan tien 
jaar in leven blijven. Om een ‘eeuwig leven’ te kunnen leiden zullen de producten van de 
toekomst dus voortdurend aansluiting moeten vinden bij de behoeften van de consument. 
Bovendien kan door de komst van internet en sociale netwerken een goed merk zich het 
niet meer veroorloven om slechte producten te maken. Consumenten (en communities in 
het bijzonder) kunnen tegenwoordig een product of merk maken of breken. Waar vroeger 
alleen bekende personen merken konden maken of breken. Een legendarisch voorbeeld 
(uit 2009) is het Kryptonite fietsslot dat niet open te krijgen zou zijn. Op Youtube staan meer 
dan zestig filmpjes van consumenten die het slot open krijgen met behulp van een plastic 
balpen. Dit gaat natuurlijk ten koste van de geloofwaardigheid van het merk.
Het product moet in de basis goed zijn. Het voordeel van een nauwe dialoog met je doel-
groep is dat betrokken consumenten zelf suggesties kunnen doen of zelf met jouw pro-
duct gaan innoveren, zoals in de vorige paragraaf ook is besproken met het voorbeeld van 
Counter Strike (en hier was de drijfveer niet eens onvrede).
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Afbeelding	3.9
IKEA	add-on
voor	Sims	2

Zo is er ook het voorbeeld van een vrouw in Amerika die uit zichzelf IKEA meubels begon 
na te maken voor haar huisje in The Sims. Toen Electronic Arts, de uitgever van The Sims, 
dit opmerkte is de dame in kwestie met gezwinde spoed benaderd en is een jaar later voor 
€ 29,95 de add-on ‘IKEA spullen’ voor The Sims op de markt gebracht. Innovatie begint 
met een goed idee… En dat hoeft niet altijd je eigen idee te zijn.

Innovatie wordt vaak gedreven door onvrede met de huidige situatie of door een extreme 
passie voor het bestaande product bij de consument (voorbeeld Lego Factory). Om een bre-
dere doelgroep te bereiken en marktaandeel te vergroten zullen organisaties innovatieve 
verdienmodellen moeten bedenken om de levenscyclus van hun producten te verlengen en 
winstgevend te blijven, met name in de entertainment branche.
Daarom is in deze paragraaf uiteengezet hoe door middel van een ‘eeuwigdurende pro-
ductontwikkelingcyclus’, de toegevoegde waarde voor de consument en de winstgevend-
heid van producten positief te beïnvloeden is. En welke nieuwe verdienmodellen denkbaar 
zijn.
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Service

Be In Touch:
Continue feedback

monitoren op
relevantie en
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Updates
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producten

Afbeelding	3.10
Het	proces	van
eeuwigdurende
productontwikkeling

Het proces is opgetekend door te kijken naar het verdienmodel van de Wii en games als 
World of Warcraft. Het is echter ook zeer goed toepasbaar op producten buiten de enter-
tainmentbranche en hopelijk inspireert het bedrijven nog meer toegevoegde waarde te 
bieden uitgaande van het kernproduct dat met ‘het eind voor ogen’ moet worden ontwik-
keld. Het model gaat uit van een veelzijdigheid van het kernproduct waardoor het product 
voor verschillende afnemersgroepen, verschillende behoeften kan bevredigen.
In het geval van de Wii varieert dit van de spelconsole (het kernproduct), tot het bieden van 
diverse games en randapparatuur (compatible producten), richting het uitgroeien tot home 
entertainment console (uitgebreider product) dankzij een verbinding met internet (waar-
door updates mogelijk zijn) en waardoor dus films, muziek en andere content on demand 
kan worden aangeboden (in abonnementsvorm). Als service biedt Nintendo patches die 
nieuwe (gratis) gebruiksmogelijkheden bieden of het gebruiksgemak vergroten.
De feedback die Nintendo ontvangt op elk van de stappen binnen het ontwikkelingsproces 
kan worden gebruikt om nieuwe producteigenschappen toe te voegen in de vorm van up-
dates, nieuwe randapparatuur etc. Een nauwe dialoog met de gebruikersgroep is hiervoor 
uiteraard noodzakelijk.
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Afbeelding	3.11
Wii	verkoopmodel
2006-2010
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Wii ware games
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Gratis firmware
updates
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Stepping mat
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Afbeelding	3.12
BIT-Model
(Be	In	Touch):
productontwikkeling
cyclus

Uitgebreider
Product

Kernproduct

Compatible
Add-ons

UpdatesAbonnementen

Service
Component

Het voorgaande proces is doorvertaald in het BIT-model. 

Toelichting BIT - productontwikkelingsmodel

1.  Kernproduct: het basisproduct, de essentie en functionele oplossing voor een    
 probleem.
2.  Productplus: een uitgebreidere, efficiëntere of effectievere variant met een    
 hogere prijs.
3. Add-ons: toevoegingen die te maken hebben met het kernproduct, maar een 
 nieuwe gebruikersmogelijkheid aanbieden in het verlengde van het kernproduct.
4. Updates: toevoegingen die kleine vernieuwingen met zich meebrengen en die niet  
 direct te maken hebben met het kernproduct, maar een nieuwe gebruiksmogelijkheid  
 toevoegen.
5.  Een terugkerende, tijdsafhankelijke financiële bijdrage voor een toevoeging op het 
 product. Het verschil met punt 3 en 4 zit hem in de terugkerende  
 betalingsvorm (tot wederopzegging).
6.  Een service bovenop al het voorgaande. Een onverwachte mogelijkheid die waarde 
 toevoegt rondom het gebruik van het product of een probleem oplost (patches).
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Afbeelding	3.13
Prijsopbouw
voorbeeld	iPhone

iPhone

Headset
Carkit

Applicaties
(iTunes,

games, etc.)

Abonnement
op een

filmkanaal

Verzekering

iPhone 3G
met 32 Gig

Het model is hieronder nog eens ingevuld, als extra voorbeeld, voor de iPhone.

Voor een auto zou dit kunnen zijn:

1.  Basisauto (minimaal aantal opties), bijvoorbeeld de Volvo 740
2.  Uitgebreider model (standaard meer opties), bijvoorbeeld de Volvo 760
3.  Bijverkoop in de vorm van een navigatiesysteem, winterbanden
4.  Opties zoals een kofferset, PlayStation of DVD kit achterin
5.  Onderhoudsabonnement, pechhulp, een ‘velgenroulatie-abonnement ‘
6.  Verzekering voor de auto, wasservice, vervangend vervoer service 

Er liggen voor organisaties vooral kansen bij punten 4 tot en met 6 die tot op heden vaak 
onderbelicht lijken. Meer en meer wordt punt 6 verzorgd door zogenoemde Brand Utilities 
waarvan de Zonneradar van Wiekse Witte en Teamlink van Amstel goede voorbeelden zijn. 
Het zijn widgets die consumenten helpen hun leven te vergemakkelijken, hun leven beter 
te organiseren of puur van dienst zijn zonder de relatie met het product of het umfelt uit 
het oog te verliezen. Het voordeel van het gebruik van Brand Utilities om een boodschap 
over te brengen is onder andere dat de consument
de applicatie zelf download. Het merk wordt als het ware door de consument uitgenodigd 
(toegelaten) tot zijn of haar wereld waardoor de consument eerder open zal staan voor een 
dialoog.
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Afbeelding	3.14
Gaming	inzetten
gebruikmakend
van	prijsgevoeligheid
van	consument

3.3  Prijs   

Hoe kunnen merken gebruikmaken van gaming rondom het marketinginstrument prijs? In 
deze categorie zijn games ingedeeld in vier groepen. De eerste paragraaf beschrijft games 
die gratis zijn. Dit zijn over het algemeen Advergames, games met reclame erin (of er 
omheen) of games met een verdienmodel binnen het spel zoals bijvoorbeeld FarmVille op 
Facebook (zie paragraaf 4.3.4.1).  
Een tweede categorie wordt gevormd door games die de prijs van producten kunnen beïn-
vloeden in de vorm van korting.
Een derde categorie van games rondom marketinginstrument prijs zijn games die worden 
gebruikt voor het opbouwen van een klantendatabase door prijzen ter beschikking te stel-
len aan consumenten die een advergame spelen (beloning).
Een laatste mogelijkheid is om door middel van een game virtuele punten te laten sparen 
die de consument kan inwisselen voor (al dan niet virtuele) producten of korting. Voor elk 
uur dat een consument de game speelt, zou bijvoorbeeld één procent korting (of honderd 
punten) kunnen worden geven tot een maximum van twintig procent.

Advergames of ‘fully branded game’, zijn games die speciaal voor een organisatie of merk 
zijn ontwikkeld en een onmiskenbare signatuur van de afzender dragen. Vaak haken de 
games in op de identiteit van de organisatie, een merk, product, of een campagne.
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3.3.1 Gratis spelen: internet!   

Veel gratis producten genieten de voorkeur en gratis kan een prima introductiestrategie 
zijn om later via upselling toch de investering terug te verdienen. Dit is reeds toegelicht in 
paragraaf 3.2. Het hoofdproduct kan gratis zijn, terwijl met de opvolgende subproducten 
geld verdiend wordt.
Bewust of onbewust, legaal of illegaal, in het begin van de gamesindustrie was het ver-
spreiden van gratis software (‘shareware’) een veelgebruikte vorm. Dit betrof toen nog 
producten op cassettebandjes en later floppydisks. Toen het internet echt opkwam schoot 
de distributiesnelheid meer dan exponentieel omhoog, omdat digitale producten konden 
worden gedownload en via email en digitale netwerken konden worden verspreid. Het lijkt 
erop dat producten die het meest viraal waren (lees: het snelst en meest verspreid wer-
den) de ‘standaard’ zijn geworden. Vaak zijn dit ook de beste producten, omdat ze niet voor 
niks worden aanbevolen door vrienden en met een grote gebruikersgroep ook door velen 
kritisch worden beoordeeld en er dus verbeteringen kunnen worden aangebracht.  
Het gaat er bij het ‘gratis business model’ om zo snel mogelijk een kritieke massa te berei-
ken en daar vervolgens geld aan te verdienen om de investering terug te verdienen. De or-
ganisatie moet ervan uitgaan dat de markt oneindig groot kan zijn (Blue ocean strategie8) , 
zolang je maar blijft innoveren op relevante inzichten. Een groeistrategie kan in deze zowel 
inside-out (branding) als outside-in (marketing) worden ingericht.
Naar mijn mening is de groeistrategie van de toekomst zowel inside-out als outside-in 
waarbij er eerst wordt gepionierd bij een kleine groep merkfans om een product te testen, 
te verbeteren en vervolgens door te ontwikkelen op specifieke inzichten van de doelgroep, 
zoals besproken in de vorige paragraaf. Elke organisatie moet zich bewust zijn van haar 
unieke kerncompetenties (sterktes versus threats: inside-out) en aansluiting moeten vin-
den in de markt bij haar doelgroep (opportunities: outside-in). Tot nu toe zeg ik nog niets 
nieuws, maar het nieuwe element dat ik toevoeg is de continue dialoog die organisaties 
moeten voeren met hun gebruikersgroep en in bredere zin met haar belangrijkste stake-
holders in de markt (concurrenten, overheid, etc.) om continue te innoveren op basis van 
bijzondere inzichten (bijvoorbeeld innoveren door in te spelen op emotie). Dus niet op basis 
van een onderzoek eens in de drie jaar met een nieuw product komen, maar door de inzet 
van (bijvoorbeeld) social media of door het aantrekken van medewerkers die deel uitma-
ken van de doelgroep (en afscheid van te nemen van behoudende medewerkers binnen de 
organisatie) in-touch te blijven met de doelgroep en vernieuwende ideeën. 

Sinds het jaar 2000, toen de ‘gratis trend’ begon waarbij de wet van de grote aantallen 
gepromoot werd, zijn er voldoende succesvolle initiatieven te ontdekken die voorgaande 
bewijzen, waaronder de gratis krant De Metro en eigenlijk elk internet gebaseerd product, 
variërend van muziek, tot video (Youtube), tot het nieuws en radio. Met gratis wordt uiter-
aard bedoeld: dichtgetimmerd met sponsors of reclame-inkomsten, want ‘gratis’ bestaat 
voor de consument immers niet, in de zin dat we altijd iets zullen moeten opofferen al is 
het maar onze ‘privacy’.
Een perfect voorbeeld hoe ‘gratis’ kan leiden tot omzetvergroting is dat sinds het gratis 
ter beschikking stellen van afleveringen van Monty Python via Youtube, door het aanma-
ken van een eigen kanaal, de verkoop van Monty Python DVD’s met driehonderd procent is 
gestegen! Dit is puur toewijsbaar aan het feit dat ze een eigen (gratis) Youtube kanaal zijn 
gestart! 

8	 Lees	daarvoor	het	boek	The	Blue	Ocean	Strategy	van	W.	Chan	Kim	and	Renee	Mauborgne.	
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Er zijn diverse prijsstrategieën te bedenken voor ‘gratis’. Gratis kan zijn: 

•  Volledig gratis: betaald door advertentie-inkomsten: een advergame
•  Gratis: met in-game verkopen door micro-transacties (FarmVille)
•  Functioneel gelimiteerde versie: een gratis demoversie van een game of 
 applicatie (iTunes light)
•  Tijdsgelimiteerde versie: bijvoorbeeld drie maanden gratis World of Warcraft
•  Gratis (of goedkoop) hoofdproduct, dat wordt terugverdiend door de 
 verbruiksproducten (Nespresso)

In de gamesindustrie heten volledig gratis producten advergames. Aangezien dit soort 
games vooral ter promotie van merken dienen, zal hierop uitgebreid worden ingegaan bij 
paragraaf 3.5 over promotie.

Naast de hiervoor genoemde prijsstructuren wordt verwacht dat er in de toekomst voor 
entertainmentproducten een verschuiving zal optreden van ‘bezit’ naar ‘gebruik’. Slimme 
organisaties zullen op zijn minst de verschillende mogelijkheden aan moeten bieden. Op 
dit moment zijn consumenten nog erg ingesteld op ‘bezit’, maar straks zal het meer gaan 
om ‘toegang’ krijgen tot ‘alles’ in plaats van alleen de muziek die je bezit. Dit betekend dat 
content op nieuwe manieren moet worden ‘versneden’ en voor verschillende prijzen moet 
worden aangeboden. Met andere woorden: wil je een liedje bijvoorbeeld eenmalig beluis-
teren dan kost het vijftig eurocent, wil je er altijd toegang tot kunnen hebben dan kost het 
tien cent per maand (bijvoorbeeld) en wil je het bezitten dan kost het een euro. Wil je het 
tenslotte kunnen bewerken, bijvoorbeeld een multitrack audiofile (interessant voor ama-
teurproducers en DJ’s), dan kost het bestand vijf euro.  
Je kunt een auto immers ook lenen, huren, leasen of kopen alleen op dit moment nog niet 
bij eenzelfde organisatie. Slimme merken spelen in op hetgeen zojuist is vermeld!

3.3.2 Spelen voor korting: Sport 2000 Discount shooter   

Naast gratis games zijn er games waarbij consumenten kunnen spelen voor korting op 
producten. SPORT 2000 is een Europese sportwinkelketen met meer dan drieduizend win-
kels in negentien landen. De SPORT 2000 winkels kennen een breed (en veelal ook diep) 
sportfunctioneel assortiment. Daarnaast bezit SPORT 2000 een grote collectie sportmode 
(meer modegevoelige sportartikelen zoals jassen).
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Afbeelding	3.15
Schermafbeeldingen
Sport	2000	-	Discount
Shooter

Sport 2000 wilde in 2008 het EK onder de aandacht brengen en traffic genereren naar de 
winkels.

De doelgroep die men voor ogen had, waren huidige consumenten van Sport 2000 en vrien-
den en vriendinnen van het huidige koperspubliek.
Rondom het Europees Kampioenschap voetbal 2008 lanceerde SPORT 2000 een Interna-
tionaal game portal. Hier konden spelers uit zes verschillende landen het tegen elkaar 
opnemen in vier online games en een EK-poule.
De Discount Shooter was een van deze spellen. Met de ‘Discount Shooter’ konden straf-
schoppen worden genomen om korting te verdienen die vervolgens te besteden was in 
Sport 2000 filialen. Door de bal te richten met behulp van de muis konden spelers de bal 
richting geven. Door op stilstaande en bewegende targets te schieten konden spelers 
winkelkortingen van vijf tot vijftien procent winnen. De game was ook door te sturen naar 
vrienden en vriendinnen (viraal effect) om op die manier de cirkel van invloed van Sport 
2000 te vergroten en ook consumenten te bereiken die wellicht normaal niet Sport 2000 
overwegen als verkooppunt.  
De timing was voor dit gameconcept heel belangrijk. De game werd uitgegeven rond de 
start van de EK om op die manier mee te liften op een positief nationaal gevoel. Spelers 
konden gedurende enkele maanden korting winnen.
Helaas kan er vanwege de geheimhoudingsplicht niets worden onthuld over de resultaten, 
behalve dat er vijftig procent meer vouchers zijn ingeleverd dan verwacht.
Voor het ontwikkelen van vijf games die ook in Microsoft Messenger te spelen waren, is in 
totaal ongeveer 200.000 euro geïnvesteerd inclusief het bedrag om de games te seeden. 
Dit budget is gebaseerd op een vergelijkbare opdracht die ontwikkelaar Mediamonks voor 
een ander merk heeft ontwikkeld.

Seeden is het plaatsen van links (bijvoorbeeld door middel van banners) op, voor de gebrui-
kersgroep, relevante kanalen (bijvoorbeeld websites) die verwijzen naar de content (in dit 
geval de game).
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Afbeelding	3.16
Maffe	Marathon	De
Bijenkorf

3.3.3  Spelen voor prijzen: De Bijenkorf minigame   

De Bijenkorf is een Nederlands warenhuis (onderdeel van de Maxeda groep), vergelijkbaar 
met Macy’s in Amerika, Selfridges in Engeland, El Corte Inglés in Spanje en Barney’s NY of 
Daimaru in Japan, allen min of meer gepositioneerd in het midden-hoge segment. De Bij-
enkorf is uniek met honderden evenementen, haar magazine en spraakmakende etalages. 
Een premium warenhuis met een breed continue vernieuwend product- en merkportfolio. 
Tot het assortiment van De Bijenkorf behoren internationale topmerken en eigen merken 
op het gebied van mode, cosmetica, accessoires, wonen, media en reizen. 
Als online doorvertaling van het spectaculaire shoppingevenement van De Bijenkorf, de 
‘Maffe Marathon’, is er door Mediamonks een online doorvertaling gemaakt vanuit het be-
staande campagneconcept. Het enorme succes van de game voor en tijdens de campagne, 
heeft ervoor gezorgd dat na het verstrijken van de marathon de game voor lange tijd nog 
steeds speelbaar was via onder andere het Nederlandse digitale netwerk ‘Hyves’.
De inspiratie van de game kwam vanuit de ‘koekoek’ die uit het hoofd van de ‘maffe’ dame 
uit De Bijenkorf campagne komt. De game is een interactieve doorvertaling van de com-
mercial, met dit verschil dat de consument invloed had op de koekoek en de prijzen die 
ermee te pakken waren.

De doelstelling van het spel was om de maffe marathon onder de aandacht te brengen bij 
de doelgroep (vooral Bij-kaart9 houders en vrouwen van 18 tot 65 jaar) en traffic naar de 
winkels van De Bijenkorf te genereren.
Tijdens de Maffe Marathon moet eigenlijk heel Nederland een of meerdere bezoeken 
brengen aan De Bijenkorf (off- en/of online). Met name vrouwen die ‘in’ zijn voor nieuwe en 
stijlvolle producten, die er van houden om geïnspireerd te worden door de luxe wereld van 
De Bijenkorf maar die ook houden van een goede deal tijdens deze actieperiode. 

9	 een	speciale	credit	card	waarop	consumenten	kortingspunten	kunnen	verdienen	bij	De	Bijenkorf
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Afbeelding	3.17
Gameconcept	Maffe
Marathon

Het gamevenster laat de ‘maffe dame’ zien die helemaal ‘koekoek’ wordt van alle mooie 
artikelen die rondvliegen door de ruimte. Als zij zich niet meer kan bedwingen springt de 
koekoek uit haar hoofd en verzamelt ze alle artikelen die zij graag wil hebben. De game 
is een point-and-shoot game, waarbij de consument moet mikken op de verschillende 
damesproducten. De bedoeling is om zo veel mogelijk artikelen te verzamelen om zo een 
hogere score te krijgen en de mooiste prijzen te winnen.
Je zou het kunnen vergelijken met de grijparmen bij kermisattracties, alleen is de winkans 
daar vermoedelijk (nog) kleiner.  
De game werd gelijktijdig met de televisie- en online campagne gelanceerd en heeft na de 
maffe dagen ongeveer drie weken doorgelopen. Helaas mochten er geen details  worden 
gedeeld over het effect van de game alsmede het geïnvesteerde budget. Een inschatting is 
dat de game ongeveer 50.000 euro heeft gekost.

3.3.4  Spelen voor punten: Nintendo Wii online   

Nintendo heeft in 2009 een ‘Connection Ambassador Promotion’ gestart om meer bezit-
ters van de Wii te stimuleren het apparaat aan te sluiten op internet. Dit beloningssysteem 
voor trouwe fans van WiiWare (de online winkel van de Wii) ging in oktober 2009 van start 
en biedt spelers de kans ambassadeurs van Nintendo te worden door vrienden en familie 
aan te moedigen hun Wii-systeem met internet te verbinden. In kwantitatieve zin was de 
doelstelling om minimaal een verdubbeling van het aantal aansluitingen te realiseren.
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De doelgroep werd begrijpelijk gevormd door Wii-bezitters en meer in het bijzonder de 
fans (fanatiekelingen) van het merk die moesten worden aangespoord anderen te helpen 
hun console online aan te sluiten. Zodra de ambassadeur tien personen heeft geholpen 
verbinding te maken, wordt hij ‘Connection Master Gold’ en mag hij als beloning alle NES-
games die Nintendo zelf heeft uitgebracht (first party) gratis downloaden voor de Virtual 
Console. Als de ambassadeur in totaal twintig mensen heeft geholpen de Wii met internet 
te verbinden (dit is het maximale aantal dat
wordt beloond), heeft hij in totaal 10.000 Wii-punten ontvangen. Hiervoor kunnen dan 
diverse WiiWare-games worden aangeschaft. Bovendien wordt zijn status verhoogd naar 
‘Connection Master Platinum’ en mag hij alle games die voor de NES, SNES en N64 zijn 
uitgebracht (zowel first party, dus van Nintendo zelf, als third party, onafhankelijke ontwik-
kelaars van games voor Nintendo consoles) gratis downloaden voor de Virtual Console. De 
activatie is een maand voor de release van een uitgebreide update van WiiWare gestart. In 
de nabije toekomst wil Nintendo meer content aanbieden via haar console, zoals bijvoor-
beeld surfen, shoppen en het aanbieden van televisieseries en films. Helaas werd er geen 
informatie vrijgegeven over het behaalde resultaat en het geïnvesteerde budget. Nintendo 
maakt slim gebruik van het uitbreiden van de cirkel van invloed waarop ik in hoofdstuk 4 
dieper zal ingaan. Gebruikmakend van creators (de binnenste kern) motiveert Nintendo 
haar trouwste fans anderen hetzelfde plezier en gemak te ervaren door anderen hiermee 
te helpen. Beide partijen worden beloond als de doelstelling wordt bereikt (de Wii aanslui-
ten op internet). Vervolgens is de uitdaging niet één persoon te helpen, maar minimaal tien 
om toegang te krijgen tot een walhalla aan gameclassics.  

Hoewel dit voorbeeld niet een gameconcept als zodanig is, kan wel eenvoudig een door-
vertaling worden gemaakt naar de eerder genoemde games van Sport 2000 en De Bijen-
korf. Sport 2000 had bijvoorbeeld online punten kunnen weggeven voor specifieke oranje 
producten die consumenten alleen gedurende de aanloop naar het EK konden aanschaffen 
(stadiontoeters, shirts van het Nederlands elftal etc.).  
De Bijenkorf had consumenten kunnen laten spelen voor Bij-punten voor de Bij-kaart 
en daarbij consumenten die langer spelen naar verhouding van speelduur belonen. Hoe 
langer een consument immers een game speelt, hoe meer merkboodschappen kunnen 
worden gedeeld. Het is door Paco Underhill10 wetenschappelijk aangetoond dat een consu-
ment die langer in een winkel rondloopt meer koopt, dit kan ook worden doorvertaald naar 
de duur van het spelen van een gesponsorde game: hoe langer je de game speelt (en dus 
hoe meer brand exposure een consument tot zich neemt) hoe meer korting je krijgt!

10	In	De	wetenschap	van	het	winkelen
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3.4.1  Werving, beoordeling en selectie   

Het Amerikaanse leger concludeerde in 2001 dat er niet voldoende instroom van nieuwe 
rekruten was en besloot een fractie van het communicatiebudget te investeren in een 
game. De game bevat volgens de ontwikkelaars duidelijk de kernwaarden van de organi-
satie, te weten: plichtsbesef, integriteit, eer, trouw, dienstbaarheid, moed en respect voor 
anderen. Vanuit deze kernelementen is de game opgezet. Onderstaande informatie is ont-
leend aan de afstudeerscriptie van drs. David Nieborg uit 2004.

	
Afbeelding	3.18
Gaming	ten
behoeve	van
marketingmiddel
Personeel

Personeel

Werving,
Assessment

& Selectie

Cultuur:
Internal

Branding

Vitaliteit Training

3.4   Personeel   

Inmiddels is BrandNewGame (en ik zelf in het bijzonder) veel betrokken bij concepten 
waarbij games worden ingezet als middel om verandertrajecten te begeleiden en er vooral 
gedragsveranderingen worden verwacht van het personeel. 
Het gamegenre ‘simulaties’ is een uitermate geschikte categorie om personeel te werven, 
te trainen, vitaal te houden en te betrekken bij de organisatie en haar cultuur (internal 
branding). 
Met name op het trainingsvlak zijn zeer veel voorbeelden op te noemen, maar om in eerste 
instantie de mogelijkheden te structureren zijn de opties verdeeld in vier hoofdgroepen: 
gaming als wervingstool, interactieve training, internal branding (cultuur en gedragsveran-
deringen) en bevorderen van de vitaliteit van de organisatieleden (personeel).
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Afbeelding	3.19
Zittend	op
stilstaande	doelen
schieten	in	America’s
Army

De doelstelling was het werven en beoordelen van rekruten via een interactieve simulatie-
game.
De doelgroep werd in het bijzonder gevormd door schoolverlaters, maar ook door werklo-
zen tot 25 jaar en overige jeugd tussen de 16 en 21 jaar.
De game bestaat uit twee onderdelen. Een trainingsmodule waarbij rekruten worden op-
geleid tot soldaat en allerlei oefeningen moeten doen. Deze variëren van het schieten op 
diverse stilstaande doelen met een geweer en een pistool, het werpen van een handgra-
naat en het doorlopen van een stroomloopbaan. Als de rekruut alle oefeningen succesvol 
en binnen de gestelde tijd doorloopt, komt het multiplayer gedeelte beschikbaar waarin de 
speler het kan opnemen tegen andere spelers.

De eerste versie van de game (Operations Recon) werd uitgegeven op de nationale Onaf-
hankelijkheidsdag 4 juli 2002. In december 2002 werd de eerste update uitgegeven met di-
verse bugfixes en nieuwe maps. Deze game is destijds door drie miljoen mensen gespeeld 
en het succes waaide over naar andere landen. Na het enorme succes zijn deel 2 en, in 
2009, deel 3 ontwikkeld en uitgegeven. De resultaten zijn overweldigend. 
In totaal heeft America’s Army meer dan tien miljoen geregistreerde leden en wordt er per 
dag 92.000 uur tegen elkaar gespeeld door, gemiddeld, 24.000 consumenten. Maandelijks 
komen er gemiddeld 20.000 nieuw digitale rekruten bij (zie afbeelding 3.21).

Het Amerikaanse leger heeft aangegeven dat dit hun meest effectieve wervingsmiddel is 
geweest, zelfs effectiever dan televisiereclame! 
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Afbeelding	3.21
De	‘gamestatistics’
van	America’s	Army	3

Het budget voor de ontwikkeling van de game was minder dan één procent van het com-
municatiebudget van het Amerikaanse leger. Bronnen van de website van Amerikaanse 
nieuwszender CNN - Money melden dat America’s Army rond de zeven miljoen dollar heeft 
gekost (Bron: CNN Money http://money.cnn.com).

Dienst Justitiële inrichtingen

Een andere interessante en zeer succesvolle case met betrekking tot personeelswerving 
is de website www.Unit19.nl van de Dienst Justitiële Inrichtingen in 2009. Via deze interac-
tieve website kunnen geïnteresseerden een dag meelopen met een gevangenbewaarder en 
worden ze voor allerlei tests en uitdagingen gesteld. De resultaten zijn verbluffend.
De doelstelling was om 800 aanstellingen te realiseren voor de 85 inrichtingen en gevan-
genissen in Nederland. Dankzij de website en de interactieve campagne “Scherpe Blik” 
(zowel offline als online) die eraan gekoppeld was, zijn uiteindelijk 750.000 unieke bezoe-
kers op de website gekomen, hebben 52.000 mensen een reactie gegeven via de website, 
zijn er 20.000 sollicitaties ontvangen waar uiteindelijk 1.500 aanstellingen uit volgden. De 
kwantitatieve doelstelling is dus met tweehonderd procent meer dan behaald. De positieve 
bijeffecten zijn dat 750.000 consumenten een inzicht hebben gekregen in het leven van een 
gevangenisbewaker en dat 52.000 mensen zo geraakt waren dat er een reactie is gegeven. 
Het totaal geïnvesteerde budget was 1,2 miljoen euro (omgerekend is dat achthonderd 
euro per aangenomen medewerker).
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3.4.2  Games als trainingsmiddel   

Trainingen door middel van Edutainment games zijn er in alle soorten en maten. Vooral 
bij dienstverleners en de overheid worden simulaties veel toegepast. Maar ook binnen 
de consumentenmarkt is het een zeer populair genre. Ter illustratie: op het moment van 
schrijven (2010) zijn er 67 commerciële varianten van Brain Training sinds de release van 
de populaire Nintendo game in 2006. Niet elke variant van het spel zal gebaseerd zijn op 
een wetenschappelijk model, maar het geeft wel aan wat de commerciële potentie is van 
dit soort titels. Omgerekend naar het aantal releases sinds 2006 worden er gemiddeld dus 
twintig varianten per jaar ontwikkeld, ofwel bijna elke twee weken een nieuwe game van 
dit soort, niet alleen van Nintendo, maar vooral van Third party ontwikkelaars zoals Elec-
tronic Arts.  
Omdat er zoveel voorbeelden van ‘games als trainingsmiddel’ mogelijk zijn is het onmoge-
lijk om er één uit te pikken die de gehele lading dekt. Daarom is een opsomming gegeven 
van alle mogelijke interactieve trainingen, zonder één concreet voorbeeld op te voeren. 
Hierover wordt nog wel uitgewijd in hoofdstuk 4. 

Interactieve trainingen door middel van een game:

•  Persoonlijke effectiviteit
 Bijvoorbeeld training van assertiviteit in verschillende situaties, stressbeheersing,  
 conflicthantering door middel van virtuele rollenspellen. 

•  Communicatie
 Bijvoorbeeld de effecten inzichtelijk maken van de veranding van je lichaamshouding  
 of manier van presenteren en de gevolgen daarvan, het oefenen van gespreks- 
 technieken door middel van virtuele rollenspellen.

•  Leiderschap
 Het effect en gevolg van verschillende managementstijlen op het personeel.  
 Bijvoorbeeld met betrekking tot projectmanagement, kwaliteitsbewaking, auditing en  
 verandermanagement. 

•  Adviseren
 Het begeleiden van verandertrajecten en inzicht geven in gevolgen van veranderingen  
 aan stakeholders door middel van games (op www.gamingandbranding.com staat het 
 voorbeeld van SmartGate voor Schiphol als voorbeeld beschreven). 

•  Commercie en klantgerichtheid
 Verkooptraining van personeel op basis het inschatten van klantprofielen, gepaste  
 keuzes maken binnen de beschikbare proposities, informeren en bijbrengen van kennis  
 over het productportfolio, oefenen welke middelen helpen om de houding te  
 veranderen bij personeel of potentiële afnemers en het aansturen op actie door  
 verkooptechnieken als ‘ABC: Always Be Closing’.
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Het is belangrijk bij het ontwerpen van een training de volgende richtlijnen voor interactief 
leren in aanmerking te nemen. Leren gaat beter als: 

•  Er fouten gemaakt mogen worden. Ongewenst gedrag is in een digitale leeromgeving  
 zeer wenselijk en het is belangrijk dat de student expirimenteert 
•  Het leermateriaal is gekoppeld aan begrijpelijke, realistische problemen uit de praktijk  
 en de problemen geleidelijk in moeilijkheid toe nemen gedurende de ‘opleiding’
•  De lerende weet wat hij gaat leren 
•  Bestaande kennis wordt geactiveerd als fundament voor nieuwe kennis en ervaringen 
•  Het gewenste gedrag wordt getoond of gedemonstreerd aan de lerende en vervolgens 
 begeleid in het aanleren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om dit gedrag te  
 vertonen. Het is van belang hier de media voor te gebruiken die passen bij de situatie  
 van de te leren stof
•  De lerende het geleerde kan toepassen op een manier die consistent is met het 
 aangeleerde, bij voorkeur in een realistische situatie. Hierbij is het van groot belang om  
 op de juiste manier feedback te geven en in te bouwen. Daarnaast moet over de  
 volledige studieperiode veel worden gevarieerd in de soort aangeboden problemen die  
 in moeilijkheidsgraad moeten toenemen.  
•  De lerende in staat wordt gesteld om het geleerde te integreren in zijn praktijk door te 
 reflecteren, discussiëren en te verdedigen wat hij of zij geleerd heeft en door de  
 mogelijkheid te bieden dingen op zijn of haar manier uit te voeren

Het is bijzonder om te constateren dat spelers van een game vaak veel alternatieve me-
thodes gebruiken om hun score te verbeteren, terwijl we in het echte leven geneigd zijn 
immer de geijkte paden te belopen. 
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Afbeelding	3.22
Banner	op	intranet
om	de	game
te	promoten

3.4.3  Internal Branding en gedragsverandering    

In deze paragraaf wordt een case beschreven waarbij drie games zijn ontwikkeld die er-
voor hebben gezorgd dat twee verschillende culturen konden samensmelten en de nieuwe 
werkwijze via (onder andere) digitale middelen kon worden aangeleerd.
Twee grote banken, de internationale ING Bank en, de grootste Nederlandse bank, de 
Postbank zijn in 2009 gefuseerd en verdergegaan als ING. Voor de fusie ontvingen Post-
bank-filialen rond de zeshonderd klanten per dag en de ING-kantoren rond de dertig 
klanten per dag. Dit vereist nogal een verschil in klantenbenadering waarin met name 
ING-personeel moest worden getraind.
Om eenduidig over te komen naar de consument is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld 
die intern is gecommuniceerd en vooral veelvuldig is getraind. De nieuwe werkwijze is ge-
richt op kwaliteit en klanttevredenheid.
De games zijn onderdeel van een groot opleidingstraject, met onder andere een vaardig-
heidstraining, kennisvergaring en e-learning (kennis opdoen via intranet en interactieve 
applicaties). De eerste game, een interactieve quiz, zorgt voor het opdoen en borgen van 
kennis met betrekking tot de nieuwe werkwijze.
In de tweede game werd deze werkwijze virtueel geoefend in een 3D vormgegeven winkel-
omgeving en in de derde game werd die werkwijze vervolgens in een teamsetting (met een 
collega) geoefend, waarbij samenwerking en werkverdeling belangrijk was om kwaliteit en 
klanttevredenheid te waarborgen.



106WHAT GAMES DO FOR BRANDS

	

Afbeelding	3.23
Het	voorbeeld	van
een	ING	bankkantoor

De doelstelling was om medewerkers van de nieuwe ING-bankkantoren bekend te maken 
met de nieuwe werkwijze gestoeld op kwaliteit en klanttevredenheid.
De doelgroep voor deze game waren 2.000 medewerkers van de ING- en (voormalige) 
Postbank-kantoren. De game was dus gericht op de interne klant (personeel).  
De eerste game, een interactieve quiz, zorgt voor het opdoen en borgen van kennis over 
de nieuwe werkwijze. Door middel van eenvoudige vragen werden medewerkers van de 
verschillende kantoren op de hoogte gebracht hoe je het beste een filiaal kunt leiden om 
optimale kwaliteit en klanttevredenheid te bereiken.
In de tweede game wordt deze werkwijze virtueel geoefend. De speler werkt in een virtueel 
bankkantoor, waar verschillende klanten binnenkomen. De speler moet deze klanten op 
de juiste wijze helpen, gebaseerd op de kennis die is opgedaan in de eerste game. Daarbij 
komen zaken aan bod als het kunnen inschatten van een klant (waar komt hij voor en waar 
liggen mogelijke interessegebieden), juiste informatieverschaffing (adequaat antwoord 
geven op de vraag), mogelijke cross-selling (omzet doelstellingen realiseren). De klanten 
zijn geanimeerde figuren (met stem) die echt met je praten en al naar gelang je ze goed 
of slecht helpt, tevreden of juist boos worden. Als speler kun je ze o.a. producten verko-
pen, uitleg geven of alleen hun achtergelaten rommel opruimen. Naarmate je verder komt 
in het spel wordt het steeds drukker in het kantoor, en worden de vragen van de klanten 
moeilijker.
Het doel is om zo veel mogelijk klanten op de juiste manier te helpen, en zo te scoren op 
klanttevredenheid, omzet en kwaliteit. De speler leert hierdoor spelenderwijs de nieuwe 
werkwijze toe te passen.
Binnen ING is rondom deze game inmiddels een levendige competitie ontstaan, mede 
dankzij het feit dat er maandelijks een prijs wordt uitgereikt aan de speler met de hoogste 
score (een etentje met jouw afdeling bij een gerenommeerd restaurant).
De derde game borduurt voort op de tweede game met de toevoeging dat de game nu sa-
men met een collega (real-time) kan worden gespeeld. Tijdens het spelen is het mogelijk 
via een chat scherm te overleggen, bijvoorbeeld wie welke klant helpt.
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Afbeelding	3.24
Maandelijkse
aankondiging	van
de	winnaar

Erg sprekend is nog deze reactie van een van de medewerkers van de ING.
Winnaar highscore mei 2009:

“Ik bleef steeds op een bepaald niveau steken, totdat ik de klant (in de game) aan het
begin van het gesprek een flesje water aanbood. Hierdoor kreeg ik een hogere score
voor klanttevredenheid. Op ons kantoor passen we deze werkwijze nu toe. En met
succes, klanten reageren heel enthousiast!”

Het budget voor het concept en de uitvoering van drie games ter bevordering van de in-
tegratie van twee verschillende werkwijzen en culturen is rond de 500.000 euro geweest 
(inclusief de interne promotiecampagne). Verspreid over een kleine 800 filialen komt dit 
neer op een investering van € 625 per filiaal. Verdeeld over de 2.000 sleutelfiguren uit de 
verschillende winkels, is dat een investering van € 250 per medewerker.

De game is het hele jaar 2009 gespeeld en uiteindelijk heeft 95% van de medewerkers van 
de Postbank & ING de game vrijwillig in hun eigen tijd gespeeld en heeft 86% de game 
zelfs meerdere malen gespeeld. Op het moment van schrijven waren er nog geen verdere 
resultaten bekend, maar je kunt het niveau van dienstverlening uiteraard zelf ervaren in de 
filialen van ING!

3.4.4  Vitaliteit   

Een thema dat de laatste jaren een onstuitbare opmars aan het maken is binnen de inter-
nationale samenleving, en personeelsmanagement in het bijzonder, is vitaliteit. Het is niet 
toevallig dat vitaliteit de hoofdmissie is van voedingsconcern Unilever. We worden steeds 
kritischer ten aanzien van wat we eten en gezondheid en lichaamsbeweging is een belang-
rijk thema in ons leven. Deze metatrend (wellness) wordt ook door futuroloog Carl Rhode 
onderschreven (http://www.scienceofthetime.com/).
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Afbeelding	3.25
Vitaliteit	volgens
Stephen	Covey

(IQ)
Mentaal
(hoofd)

(SQ)
Spiritueel
(geweten)

(EQ)
Sociaal /

Emotioneel
(hart)

(FQ)
Fysiek

(lichaam)

Vitaliteit komt ook terug als thema in de bestseller van Stephen Covey De achtste eigen-
schap: van effectiviteit naar inspiratie.

Volgens Stephen Covey wordt effectiviteit als achtste eigenschap bepaald door het hoofd 
(mentaal – het IQ), het hart (sociaal-emotionele – het EQ), het geweten (spirituele – het 
SQ) en het lichaam (fysieke – het FQ). Fysieke effectiviteit wordt positief beïnvloed door 
de juiste voeding en lichaamsbeweging. Zowel het eerste als het tweede kan door games 
worden gestimuleerd zoals de volgende voorbeelden zullen illustreren.
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Afbeelding	3.26
Zelf	koken	met	hulp
van	Jamie	op	de
Nintendo	DS

Fysiek – Gezond eten

Jamie Oliver ‘What’s Cooking’.

In deze ‘game’ worden consumenten geholpen in het klaarmaken van diverse gerechten 
uit de keuken van Jamie. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het meer op een interactieve 
quiz lijkt dan op een game met een duidelijk doel, leercurve en regels, maar het geeft wel 
de brede mogelijkheid van games als trainingsmiddel aan. Bovendien leer je wel echt sau-
zen en gerechten te maken!
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Afbeelding	3.27
Arcade	Dance	console
‘In	The	Groove	2’	en	de
‘Wii	fit	kleedkamer’

Fysiek – Lichaamsbeweging

De gamesmarkt in Azië is op het gebied van games voor/door beweging veel groter dan in 
Europa en Amerika. Met name in Korea, het mekka voor fanatiekelingen, zie je in de stra-
ten en arcadehallen regelmatig virtuele dancebattles. Hierbij moet op een soort ‘twister’ 
plattegrond dansbewegingen van de avatar op het scherm worden nagebootst die steeds 
sneller en moeilijker worden.

Vooral dankzij de Wii heeft gaming in de woonkamer deze nieuwe dimensie er ook bij 
gekregen. Met de release in 2006 heeft Nintendo op het gebied van gaming door middel 
van beweging een voorsprong. PlayStation en Microsoft willen die achterstand inhalen met 
hun PlayStation Move Controller en Xbox Kinect waarmee fysieke besturing van games ook 
mogelijk is, zelfs zonder controllers! 
Het feit dat zowel Microsoft als PlayStation Nintendo op het gebied van besturing gaan vol-
gen, bewijst dat dit soort games enorm populair zijn. Daarnaast worden er totaal nieuwe 
doelgroepen aangeboord, zoals sportende mannen en vrouwen. Stonden vrouwen aan 
het eind van de vorige en het begin van deze eeuw nog te dansen op de video’s van Jane 
Fonda en Billy Blanks nu staan ze op de balance board of spelen ze wekelijks de Wii sports 
games. 
De verkoopaantallen van Wii Sports liegen er met meer dan vijftig miljoen verkochte stuks 
niet om. De Wii fit is meer dan achtentwintig miljoen keer verkocht (bron: vgchartz.com 
peildatum september 2009) en ook Wii Sport Resort stond eind 2009 als bestseller boven-
aan de lijst. 
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Afbeelding	3.28
Wii	Fit	Plus	–
balance	board

In dit kader kunnen bedrijven hun medewerkers natuurlijk motiveren om op deze leuke 
en speelse manier met een virtuele ‘vitaliteitscoach’ te werken aan hun fitheid en uitein-
delijk hun gezondheid. Offer een loze ruimte waar normaal de vrijdagmiddag borrel wordt 
gehouden op voor een bread & juicebar, installeer vijf tot tien Wii consoles met schermen 
en motiveer medewerkers om gezamenlijk te werken aan hun vitaliteit. Uiteraard staan 
maandelijks de topsporters op een erepodium (intranet,
welkomstscherm bij de ingang of werkelijk op een fysiek podium tijdens de vrijdagmid-
dagborrel). Beloning is namelijk een essentieel onderdeel van een goede game en goed 
management!
Op Spiritueel vlak is een game als Flower voor de PlayStation 3 een voorbeeld waar het 
heen kan gaan. Op dit moment zijn er echter te weinig voorbeelden om hier een paragraaf 
aan te wijden. Wel zie ik toekomst in dergelijke games en applicaties als therapie en ter 
ontspanning. Er zijn inmiddels ook al Yoga games in de maak in combinatie met de Ba-
lance Board van de Wii.
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Afbeelding	3.29
Distributiekanalen
voor	(virtuele)
producten

Virituele werelden

Plaats

Ingame

3.5  Plaats   

De plek waar producten worden verkocht zal uitdijen (niet per se verschuiven) naar de 
online wereld waar consumenten in de toekomst meer en meer virtuele productbelevingen 
zullen hebben en microtransacties zullen doen. Het zal steeds vaker voorkomen dat bedrij-
ven hun producten op alternatieve manieren aanbieden, bijvoorbeeld via een applicatie op 
de iPhone. Een bedrijf dat in die optiek het niet nastreeft een wereldmerk te worden, loopt 
onnodig veel omzet mis.  
De manier waarop een product gedistribueerd wordt, kan zowel virtueel als in het echt 
variëren. Bij Amazone kun je immers ook kiezen uit drie verschillende leveringstermijnen, 
met drie  verschillende prijskaartjes. Binnen een week, binnen twee weken of vier weken. 
Het scheelt nogal in prijs of een boek uit Amerika met de boot of met het vliegtuig vervoerd 
moet worden en of het er morgen moet zijn of over een maand. Daarnaast zal het steeds 
gebruikelijker worden dat er virtuele varianten van producten verkocht worden via diverse 
nieuwe (digitale) kanalen voor diverse doeleinden. Consumenten zullen in de toekomst 
meerdere digitale alter ego’s hebben. Zo zijn onze mobieltjes, mp3 spelers en laptops ei-
genlijk ook al verlengstukken van onze ego’s. Het zijn geen elektronische producten meer, 
maar lifestyle artikelen waarmee we onze identiteit kunnen vormgeven en uitdrukking 
kunnen geven via weblogs en sociale netwerken.
Je kunt ervoor kiezen om je alter ego (avatar) op MSN of PlayStation Home aan te kleden 
met de nieuwste Diesel collectie, een leuke ringtone voor je mobiel kopen via SMS, een 
unieke laptop achtergrond downloaden via Flickr, een paar door jou zelf ontworpen Puma 
gympen online kopen via de Puma website en via eBay een zwaard voor de game Lineage 
voor 10.000 euro aanschaffen, omdat je daarmee de machtigste avatar wordt in het virtuele 
universum.
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Afbeelding	3.30
Diesel	store	in
PlayStation	Home

Omdat dit boek over games als marketingmiddel gaat en niet te veel focus verloren mag 
gaan, worden innovatieve distributiemogelijkheden via apps en widgets niet besproken. 
Wel wil ik graag het besef creëren dat alle genoemde kanalen in elkaar gaan overvloeien 
door de integratie en gebruiksverbreding van mobiel, televisie, PC en console. In de toe-
komst wordt alle content dankzij het internet wereldwijd beschikbaar en bepaalt de inter-
face (winkel, iPhone of televisiescherm) met name het gebruikersgemak en de beleving. 

3.5.1  Virtuele wereld: Diesel store in PlayStation Home   

Het verschil tussen een virtuele wereld en een game is dat er binnen een virtuele wereld 
niet noodzakelijkerwijs een doel aanwezig hoeft te zijn. Dat is voor een game wel een rand-
voorwaarde.
Eigenlijk zijn sociale netwerken (Facebook, Hyves, Linkedin) ook virtuele werelden vanuit 
de optiek dat we in de echte wereld ook vooral socialiseren. In feite is elke gamewereld 
ook een virtuele wereld, maar met deze term worden met name gamewerelden aangeduid 
waar je een virtueel alter ego kunt besturen, zoals in PlayStation Home. 
Een virtueel alter ego wil iedereen wel hebben, moeten ze bij Diesel hebben gedacht. Die-
sel maakt namelijk bestaande producten (collecties) beschikbaar in de virtuele wereld van 
PlayStation 3.

De doelstelling van Diesel was om de nieuwe Diesel collectie onder de aandacht te bren-
gen van de PlayStation 3 bezitters en het merk te associëren met een innovatieve industrie. 
Er werd een winkel geplaatst in de shopping mall van de virtuele wereld van PlayStation 3 
(PlayStation Home) en de nieuwe collectie van Diesel werd aan de doelgroep beschikbaar 
gesteld. De collectie is gedeeltelijk gratis en gedeeltelijk te koop voor prijzen tot € 1,50. 
De winkel werd geopend in december 2008 net na het uitkomen van de nieuwe lente-en 
zomercollectie.
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Op het moment dat deze collectie te koop was, waren ongeveer twintig miljoen 
consumenten in het bezit van een PlayStation 3. Gemiddeld heeft de helft van alle 
consolebezitters zijn console aangesloten op het internet. Dit betekent dat, als één 
procent van die personen een outfit gekocht zou hebben van anderhalve euro, Die-
sel minimaal 150.000 euro per seizoen zou verdienen aan de verkoop van virtuele 
producten!
Omdat Diesel een van de ‘opstartmerken’ is, heeft het hun geen investering gekost 
om de winkel te plaatsen binnen PlayStation Home, maar is er een shared revenu 
constructie afgesproken. Dat is dan weer de macht van merkkracht! Naast PlayS-
tation Home zijn voorbeelden van virtuele werelden Second Life en Xbox Live.

3.5.2  In-game verkoop   

Binnen sommige games wordt inmiddels ware handel bedreven. Voorbeelden hiervan zijn 
MMO’s als Oblivion, Lineage en World of Warcraft. Waarvan de laatste met vijftien miljoen 
bewoners (en een maandelijkse groei van 200.000 leden) vergelijkbaar is met de bevol-
king van Nederland of een stad als New York, alleen speelt het leven zich daar af op een 
server… Het verdienmodel van World of Warcraft is indrukwekkend. Consumenten betalen 
voor de game 49,95 euro en betalen daarnaast nog eens vijftien euro per maand om op de 
online servers te kunnen spelen (een abonnement dus). Als je dan de jaaromzet van 2009 
berekent op basis van vijftien miljoen spelers dan kom je op de verdiensten van één spel 
van bijna 3,5 miljard euro! 
Verder is het opmerkelijk hoe spelers zich manifesteren binnen de game. Er wordt veel sa-
mengewerkt in groepen, tot wel honderd man, die strijden voor unieke in-game upgrades 
en stijgingen in het niveau van hun avatars die daardoor, bijvoorbeeld, sterker worden. Ook 
zijn er mensen die dagenlang hout hakken om virtueel geld te verdienen om vervolgens 
virtuele goederen te kunnen kopen voor hun personage. Rondom sommige games, waar-
onder Eve online, zijn er ware ‘schijn-economieën’ ontstaan en worden virtuele artikelen 
via eBay en andere veilingsites te koop aangeboden. We hebben het hier dus over avatars 
en in-game artikelen die voor honderden, soms duizenden euro’s van hand tot hand gaan! 
In Zuid-Korea en China zijn er zelfs zogenoemde sweatshops waar studenten wekenlang 
bezig zijn avatars naar een hoog niveau te werken om ze vervolgens te verkopen aan rijke 
westerlingen die MMO’s willen spelen, maar niet alle tijd erin willen investeren om een 
karakter op te bouwen dat niet (eenvoudig) dood kan gaan.
Waarom zouden games niet de mogelijkheid bieden om producten die je in-game ziet 
(zoals destijds de nieuwe Sony Ericsson 800i in Splinter Cell: Chaos Theory – zie verderop), 
via een bepaalde knop in de interface te kopen?
Nu consoles meer en meer online gaan, zullen dit soort constructies een feit worden. Een 
game als Grand Theft Auto 4 (GTA4) leent zich er uitermate goed voor om bestaande mer-
ken, producten en belevingen (entertainment) in de virtuele wereld te verkopen.



Afbeelding	3.31
Grand	Theft	Auto	4:
Vice	City

*	 In	Grand	Theft	Auto	4	zat	daadwerkelijk	een	optreden	van	Ricky	Gervais	van	de	megasuccesvolle	Engelse	comedyserie	The		 	
Office.	Hij	heeft	het	script	voor	de	in-game	conference	geschreven	en	ook	de	tekst	ingesproken.	Het	screenshot	rechtsonder	
toont	een	afbeelding	van	zijn	opkomst.	Toegang	tot	dit	scripted	event	had	prima	voor	een	euro	verkocht	kunnen	worden,	zolang	
het	maar	relevant	en	spraakmakend	is	in	de	beleving	van	de	doelgroep.
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Probeer me in de volgende alinea te volgen. GTA4 kun je het beste vergelijken met een 
interactieve actiefilm in een 3D wereld. Vergelijk de game met Beverly Hills Cop of met 
de televisieserie CSI New York of Miami Vice, maar in plaats van Sonny Crocket ben jij (de 
speler) nu de held! Het plot van de game is dat de speler als immigrant uit voormalig Joe-
goslavië net aankomt in ‘Liberty City’ waar je dankzij je neef Roman een nieuwe leven kunt 
opstarten. Al snel beland je in het criminele circuit waar je probeert je staande te houden 
door, binnen de regels die er gelden in het criminele circuit, geld te verdienen. Je ontmoet 
een vriendin en maakt vrienden waarmee je diverse activiteiten kunt ondernemen, vari-
erend van cabaret, een avond uit eten, bowlen etc. Uiteraard wil je er ook goed uitzien en 
kun je dus kleding kopen. Op dit moment zijn alle items in de game merkloos, maar voor 
soortgelijke games zouden echte merken in-game kunnen worden verkocht door middel 
van microtransacties (een euro per item). Denk hierbij aan:

•  Kleding (Diesel, Levi’s, G-Star, Bjorn Borg)
•  Auto’s (BMW, Mini, Porsche, Mercedes, Ferrari, Lamborghini)
•  Appartementen (variërend van basic tot luxe, bijvoorbeeld La Perla)
•  Eten en drinken (Coca-Cola, Redbull, Absolut, Heineken, Corona)
•  Coole gadgets als mobiele telefoons, iPods (Music on demand), camera’s (om je acties 
 vast te leggen voor Youtube), etc.
•  Uitgaan (Casino’s met roulette, poker en blackjack, filmtheaters met filmtrailers en 
 sneak previews, Cristine le Duc die een stripclub aanbiedt, Comedy central die het  
 optreden van Ricky Gervais sponsort*, etc.)
•  Ontspanningsactiviteiten (minigames in de game gesponsord door diverse 
 merken - advergames)
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Afbeelding	3.32
Grand	Theft	Auto	4
Vice	City

Voor mensen die nooit games spelen, op dit moment nog ongeveer tweederde van de 
‘moderne’ wereldbevolking, klinkt dit allemaal misschien nog ongeloofwaardig, maar er 
zijn al diverse voorbeelden van bedrijven die dankzij microtransacties tien- tot honderd-
duizenden euro’s verdienen, waaronder het bedrijf Zynga dat onder andere FarmVille heeft 
ontwikkeld. Op het hoogtepunt in 2010 speelden ongeveer tachtig miljoen consumenten 
de game waarbij het bijhouden van een volkstuintje om punten te verdienen en uiteindelijk 
een prachtige tuin aan te kunnen leggen het voornaamste doel is. Je kunt al je vrienden 
op Facebook uitnodigen om te helpen (en hun te helpen) en kunt geschenken uitwisselen. 
Maar in plaats van drie maanden te sparen door het snoeien en verkopen van de opbrengst 
van het land kun je ook d.m.v. een creditcard of PayPal punten kopen, om vervolgens die 
unieke vijver of dat prachtige 18e eeuwse landhuis te kunnen kopen voor je landgoed. 
De ontwikkeling van dit soort ‘sociale’ games zal alleen maar toenemen. De gamesindus-
trie is de hardst groeiende industrie gebleken de afgelopen vijf jaar en digitale netwerken 
als iPhone en Facebook (had in juni 2010 inmiddels 500 miljoen leden wereldwijd11, waar-
van 100 miljoen via de mobiele telefoon met Facebook interacteren) zullen zorgen voor de 
snelle verspreiding van dit soort games.

11	Ter	vergelijking:	er	zijn	zes	miljard	mensen	op	de	wereld.	Bijna	tien	procent	van	de	wereldbevolking	is	dus	terug	te	vinden	op	
Facebook!
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Bring back the fun!

Er is wat mij betreft ook een absolute toekomst voor virtuele producten, die later op de 
fysieke markt komen. Een voorbeeld hiervan is het biermerk Pisswasser uit Grand Theft 
Auto 4. Pisswasser is als biermerk in GTA4 een knipoog naar de Duitse bierindustrie. Op 
het etiket op de achterkant van de fles staat:

You’re in for a good Time!

Enjoy the crisp, salty taste of Pisswasser. The German fighting lager of choice for the
more discerning binge drinker. Brewed from rice, barley, hops and the fresh urine of

Bavarian virgins.

Warning: may cause karaoke and domestic violence

Dit flesje was alleen ter promotie van de game naar de pers gezonden, maar een biermerk 
had erop in kunnen spelen door het product tijdelijk of in gelimiteerde oplage op de markt 
te brengen en dan later onthullen dat het een Heineken initiatief was. De volledige fake-
commercial is te zien op Youtube. Gebruik als zoekwoord de naam van het biermerk.

3.6  Promotie (Gamevertising)   

Omdat games zich uitermate goed lenen voor promotionele doeleinden is hiervan een iets 
uitgebreidere subverdeling gemaakt. De mogelijkheden zijn eigenlijk oneindig en vloeien 
soms in elkaar over, maar toch is het aanbod zo scherp mogelijk gecategoriseerd. Op dit 
moment wordt er in de in-game advertising industrie een onderscheid gemaakt tussen 
statische en dynamische content (adverteermogelijkheden) waarbij statische content wordt 
meegeprogrammeerd met de mastercode en daarna in feite niet meer aanpasbaar is.
Dynamische content kan worden geplaatst op vaste plekken binnen een gameomgeving en 
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op die vaste plek kunnen dan verschillende exploitanten hun uiting laten afspelen. Verge-
lijk het met billboards langs de snelweg, LED schermen langs voetbalvelden, posters in 
abri’s, vaste tijdslots bij televisiecommercials, etc. De content die daarop wordt afgespeeld 
verandert wekelijks afhankelijk van de merken die ruimte hebben ingekocht.
Naarmate gamevertising meer wordt ingezet als communicatiemiddel zullen de dyna-
mische mogelijkheden in games toenemen ten koste van de statische. Na de release van 
games volgen immers geregeld updates en patches die eerder geïnstalleerde versies 
kunnen overschrijven (vooral nog op PC). Dat is dus ook mogelijk met in game advertising 
updates.

De promotionele mogelijkheden binnen games worden in één woord ook wel  
gamevertising genoemd. De diverse mogelijkheden die in deze paragraaf worden 
toegelicht zijn:

1.  Product placement
2.  In-game advertising
3.  Branded content
  a. Installatie
  b. Preroll
  c. Interface
  d. Characters
  e. Events
  f. Levels
  g. Mods
  h. Unlockable content & easter eggs
  i. Walkthrough
4.  Visually adapted games
5.  Advergame (100% eigen - game)

3.6.1  Product placement   

Net als in de filmindustrie en op televisie is product placement een relatief bekende vorm 
van gamevertising binnen de gamesindustrie. Terwijl games in de jaren ’90 de merken 
nodig hadden om hun producten meer realisme mee te geven, lijkt dat tegenwoordig niet 
meer nodig te zijn, getuige het succes van bijvoorbeeld Grand Theft Auto 4 en Fallout 3, 
waarbinnen geen enkel echt merk adverteerde. Toch werden beide games vaak door res-
pondenten, van 12-21 jaar, genoemd als games
waarin veel reclame zat. Dit waren echter allemaal ‘fake-merken’, waaronder bijvoorbeeld 
de fast-food keten Cluckin’ Bell (een schijnbare samensmelting van Taco bell en KFC), 
Burger Shot (een hamburgerketen die veel weg heeft van Burger King) en in Fallout 3 het 
merk Nuka Cola (met een zeer herkenbare rood-witte vormgeving). Het is op zijn minst 
opmerkelijk te noemen dat jongeren tussen de 15 - 21 dus niet persé een onderscheid 
kunnen maken tussen echte en ‘verzonnen’ merken.
De in-game-reclame wordt zelfs gewaardeerd, zolang het maar past binnen de game-
omgeving. Vooral grappige in-game commercials van merken die elkaar onderuit halen 
werden als positief ervaren. Van GTA4 en Fallout 3 zijn wereldwijd respectievelijk meer dan 
vijftien miljoen en vijf miljoen stuks verkocht.
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Afbeelding	3.33
Burger	Shot	in
GTA4

	

Afbeelding	3.34
Nuka	Cola	in
Fallout	3

Voor een serieuze simulatieracegame als Gran Turismo is het logisch dat alle bestaande 
merken in de game verwerkt zijn. Daar hebben beide partijen elkaar namelijk meer nodig 
dan bij de eerder genoemde twee games (wederzijdse brand endorsement). 
Een goed voorbeeld van product placement is de verschijning van Sony Ericsson in het spi-
onage avontuur Splinter Cell: Chaos Theory van uitgever Ubisoft. Een centraal onderdeel 
van de gameplay betrof briefing en onderzoek waarvoor regelmatig de mobiele telefoon 
werd gebruikt. Hierdoor kwamen consumenten niet alleen in aanraking met het product, 
maar leerden zij ook de menustructuur van de telefoon interactief kennen en kregen zij 
van alle functies een duidelijk gebruiksmotief. Zo waren er opdrachten waarbij er foto’s 
moesten worden genomen, films gemaakt, sms versturen en het raadplegen van diverse 
agendafuncties. In die optiek is het ook eigenlijk een virtuele productervaring en zou deze 
game ook onder de eerste categorie ‘Product’ kunnen vallen. Door de interactiviteit krijgt 
product placement een veel grotere lading dan puur het product in-game te tonen. Het 
wordt echt interessant als virtueel en echt door elkaar gaan lopen, bijvoorbeeld door ge-
bruik te maken van augmented reality. Daarover later meer.
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Afbeelding	3.35
Menustructuur	Sony
Ericsson	k800i
in	Splinter	Cell

	

Afbeelding	3.36
Product	Placement
binnen	Splinter	Cell
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Afbeelding	3.37
In-game	Advertising
mogelijkheden	bij
EA	Sports

Afbeelding	3.38
In-game	reclame	voor
een	fictief	frisdrankmerk
in	GTA	4

3.6.2  In-game advertising   

De mogelijkheden om te adverteren op ‘vaste plekken’ in games zullen in de toekomst 
steeds verder toenemen. Een van de uitgeverijen die er op dit moment het verst mee is, is 
EA Sports. Met haar range aan sportgames kan er vrij eenvoudig op een natuurlijke ma-
nier geadverteerd worden zoals we dat als consument ook gewend zijn rondom sporteve-
nementen, bijvoorbeeld langs het speelveld of op billboards langs racecircuits.
Het voordeel van software is dat alles te programmeren is en dat organisaties die norma-
liter wellicht geen budget hebben om een elftal te promoten nu wel hun eigen stadions, 
cups en World leagues zouden kunnen laten programmeren. Dit is uiteraard wel afhanke-
lijk van de ontwikkelaars van de game. 

Het fictieve frisdrankmerk Sprunk kwam in Grand Theft Auto 4 diverse malen terug in de 
game. Er staat zelfs een volledige fabriek in de stad Liberty City waar het spel zich af-
speelt. De gelijkenis met Sprite en 7-up is duidelijk.
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3.6.3  Branded content   

Een organisatie kan op diverse manieren haar merk presenteren in een game. De meest 
eenvoudige manieren zijn hiervoor besproken, namelijk door middel van product place-
ment of (in-game) advertsing zoals we dat ook in de echte wereld kennen.
Het wordt echter pas echt opmerkelijk en interessant als een merk aangeeft echt te snap-
pen waar de in-game wereld voor een consument om draait door deel te nemen aan die 
spelwereld, ofwel de spelcirkel binnen te stappen met een set aan relevante tools. In de 
gehouden interviews met gamers kwam naar voren dat dit als zeer sympathiek wordt 
ervaren, mits de spelwereld niet negatief wordt aangetast en de merkboodschap niet te 
nadrukkelijk en te repetitief aanwezig is. Voorbeelden van branded content in games zijn 
nog zeer schaars, maar er zijn wel voldoende ideeën denkbaar die hieronder zijn gestruc-
tureerd en vervolgens zullen worden toegelicht.

1.  Installatie
2.  Preroll
3.  Menu & Interface
4.  Branded characters
5.  Scripted events
6.  Branded levels
7.  Branded Mods
8.  Unlockable specials/Easter eggs
9.  Walkthroughs
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Afbeelding	3.39
Installatie	menu
Halo	2

3.6.3.1   Installatie

Vooral PC games (client based) vereisen vaak een uitvoerige installatieprocedure die soms 
wel meer dan twintig minuten duurt. Er zijn nog maar weinig publishers die deze tijd 
gebruiken om de consument meer te vertellen over de game die hij gaat spelen (speluit-
leg). Daarnaast leent deze tijd zich ervoor om content te tonen van toekomstige releases of 
aanverwante projecten. Dit is ook een moment waar sponsoren de tijd hebben om merk-
content te tonen, bijvoorbeeld commercials van nieuwe producten, the making of, bloo-
pers, etc. Per jaar zijn er meer dan honderd games die minimaal een miljoen keer over de 
toonbank gaan, dus als groot bereik een doelstelling is, zijn er voldoende games beschik-
baar om op deze manier iets mee te doen.
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3.6.3.2 Preroll   

De meeste epische games hebben tegenwoordig een imposante introductie die je kunt ver-
gelijken met de trailers uit de filmindustrie. Alleen dient het hier vaak meer als inleiding of 
achtergrondinformatie voor hetgeen de persoon te wachten staat. Voordat de introductie 
start kunnen er commercials worden getoond, hoewel ik betwijfel of dit positief wordt ont-
vangen. Een goede brand fit is hierbij heel belangrijk.
Het is ook mogelijk een preroll te tonen gedurende de laadtijden van een game, bijvoor-
beeld voordat een nieuw level start. Dit is in 2009 gedaan in de nieuwste versie van Wip-
eout, Wipeout HD. In dit futuristische racespel moet je met vliegtuigen zo snel mogelijk 
een parcours afleggen en kun je het de andere spelers door middel van power ups lastig 
maken, bijvoorbeeld door op hen te schieten. Tussen de verschillende levels is er sprake 
van een bepaalde laadtijd (voor het inladen van een nieuw level). Een consument heeft de 
laadtijd van het spel bijgehouden met en zonder de preroll en kwam erachter dat de vari-
ant met in-game reclame een langere laadtijd heeft, bijna het dubbele (twintig seconden). 
Deze ontdekking is vervolgens op Youtube gezet en heeft Sony uiteindelijk bewogen de 
preroll reclame uit de game te halen. De invloed van social media moeten niet worden on-
derschat. Daarom zou elke organisatie zich tegenwoordig ten doel moeten stellen om altijd 
rechtschapen (righteous) te handelen. 
De adverteerder was een verzekeringsmaatschappij met diverse financiële diensten. De 
relevantie hiervan binnen een futuristische racegame is niet heel duidelijk voor de con-
sument (om niet te zeggen ‘way-off’). Verder zou je kunnen zeggen, als de commercial 
nou gewoon pure fun is (bijvoorbeeld nepbloopers’ van gecrashte vliegtuigen in de game, 
aangeboden door deze organisatie) het al tot een andere beleving leidt en mensen zich er 
minder aan zullen storen.
Een ander voorbeeld om op een juiste manier in te spelen op de game, kan zijn dat wordt 
getoond wat er met het ‘vliegtuig’ gebeurt als je het niet goed verzekerd hebt (er kan in de 
game immers op je worden geschoten). Bijvoorbeeld dat de kosten van dat vliegtuig wor-
den afgetrokken van het geld dat je bij elkaar had verdient met het winnen van de vorige 
races, terwijl je voor een fractie van dat bedrag een verzekering had kunnen afsluiten voor 
dat vliegtuig. Dan wordt de relevantie duidelijk en geef je als merk aan de regels binnen de 
spelcirkel te begrijpen.

	

Afbeelding	3.39
Wipeout	HD
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Afbeelding	3.40
KFC	Boxing	Game

3.6.3.3  Menu & Interface   

Zodra een game is ingeladen, is het eerste dat je na het introductiefilmpje te zien krijgt het 
menuscherm. Daarnaast beschikken games vaak over een in-game interface of HUD (head 
up display). Dit soort onderdelen zijn in feite prima specifiek visueel herkenbaar te maken 
(te ‘branden’).
In Hyves (de grootste digitale community van Nederland, vergelijkbaar met Facebook) komt 
het regelmatig voor dat de onderste knop van de profielpagina wordt gebruikt door adver-
teerders als link naar een mini-applicatie of website.
Een voorbeeld van zo’n toepassing komt van Kentucky Friend Chicken die in oktober 2009 
een boxing game lanceerde waarbij je het in een flashspel kon opnemen tegen vrienden 
binnen jouw Hyves. Je gamekarakter kon zelfs worden gepersonaliseerd met een eigen 
pasfoto (of een andere foto van je profiel). De bedoeling was om zo veel mogelijk vrienden 
en vriendinnen te verslaan in een bokswedstrijd.
Je kunt je afvragen wat boksen met kip te maken heeft, behalve dan dat ‘chicken’ ook wel 
een metafoor is voor iemand die een uitdaging uit de weg gaat, maar daar werd niet op 
ingespeeld. Het idee van de campagne was de lancering van een nieuw gerecht: de Texas 
Boxmaster. Een ‘zwaargewicht’ zogezegd, maar of de consument die link heeft gesnapt…?

Het voorbeeld illustreert echter wel dat dit soort applicaties ook goed in games zouden 
kunnen worden ingebed. Het is jammer dat het uitsluitend wordt gebracht als een grappig 
klein ‘spelletje’ als sluitstuk van een communicatiecampagne. Afgezien van het ontbreken 
van een goede brandfit, wordt nog niet de halve potentie gebruikt die het concept boxmatch 
in zich heeft. Het was namelijk slim geweest om prestaties in de game weer om te zetten 
naar tegoeden voor de consument, bijvoorbeeld in de vorm van korting voor producten in 
de echte wereld. Het winnen van elke bokswedstrijd levert bijvoorbeeld een euro korting bij 
besteding bij KFC (een euro per menu uiteraard, niet cumulatief). Of de beloning is voor de 
winnaar van alle boxwedstrijden dat hij of zij gedurende een heel kalenderjaar gratis mag 
eten bij KFC. Dit genereert ongetwijfeld ook interessante PR waarde. Bovendien zal die 
persoon altijd met een aantal vrienden gaan eten en betaald de prijs zich in die zin weer 
terug! 
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Afbeelding	3.41
Game	karakters	uit
FIFA	2010	en	Unreal
Tournament

Voor de regelmaat zou je ook een winnaar per maand kunnen kiezen om zo voortdurend 
top of mind te blijven. Dan smeer je de potentie van zo’n campagne uit over een jaar en 
deel je een spraakmakende prijs uit.
Daarom zie ik dit soort interacties veel strategischer en afdelingsonafhankelijk. Als een 
organisatie meer interactie wil met de doelgroep zijn games een ultiem middel daarvoor, 
maar integreer het dan wel binnen de totale organisatie en breng het niet onder bij de 
afdeling communicatie of IT. Het is op zijn minst een marketingaangelegenheid, want een 
relatie met de consument is in het belang van de volledige organisatie en zou ook een ge-
nerieke doelstelling moeten zijn van elke organisatie. 
Maar voordat we teveel afdwalen hoe kun je een gamemenu en interface dan relevant ge-
bruiken? Dat hangt helemaal van het merk af en de potentiële relevantie voor de doelgroep 
op dat moment. Zorg in ieder geval dat er een keuze is en maak het zo interactief mogelijk. 
Daar zijn menuknoppen voor en consumenten zijn tegenwoordig gewend aan interactie en 
keuzes. Het is wel ideaal als de vormgeving goed past binnen de stijl van de interface van 
de omgeving. 

3.6.3.4  Branded characters (skins)   

Gamevertising door middel van branded characters is in feite een vorm van shirtsponso-
ring. De meeste games worden gespeeld met een avatar /personage.
Het uiterlijk van zo’n personage in de game is door de ‘skins’ te veranderen. Afhankelijk 
van het soort game is dat min of meer voor de hand liggend en passend.
Aan de shirtsponsoring van een voetbal elftal zijn we immers gewend, maar het sponso-
ren van een fantasiekarakter in een fantasie omgeving is in 2010 waarschijnlijk nog wat 
prematuur. Toch is het denkbaar dat het in futuristische shooters zoals Unreal en Quake 
normaal wordt om met een aangepast karakter te spelen dat sponsoring draagt. Merken 
als Intel, Philips, Apple, Acer, maar ook Adidas en Redbull zijn in zo’n omgeving zeker ge-
loofwaardig. Het merk moet natuurlijk wel passen bij de inhoud van het spel, het gameka-
rakter en de vormgeving.
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3.6.3.5 Scripted events   

Als je als merk echt de spelcirkel durft binnen te stappen en je aan te passen aan de spel-
wereld (de cirkel) en zelfs de speelervaring verrijkt door het toevoegen van een scripted 
event kan dat leiden tot enorme brand engagement. Het eerder genoemde voorbeeld van 
NIVEA is hier goed op zijn plaats. Door het toevoegen van een puist op het gezicht van de 
avatar werd er duidelijk iets toegevoegd aan de spelbeleving voor de doelgroep. De discus-
siestroom die daarna op gang kwam, maakte de investering voor NIVEA meer dan goed 
en leverde een schat aan consumenteninzichten op en een trouwe basis van toekomstige 
ambassadeurs.
Een voorbeeld voor een scripted event binnen de game Grand Theft Auto zou voor het merk 
Axe (Lynx in de USA) de volgende situatie kunnen zijn. Als de speler zijn game wil opslaan 
(saven) binnen de game volgt op dit moment al een scenario (scripted event) dat het karak-
ter gaat slapen. Zodra je de game op een later moment weer opstart, zie je het karakter 
opstaan uit bed. Hij zou dan kunnen gaan douchen om vervolgens Axe deodorant te ge-
bruiken. De speler beweegt het karakter naar buiten en vervolgens komt er op straat een 
stoet van honderd vrouwen op hem afgerend (zoals in de televisiecommercial van 2008) en 
moet hij ze van zich af zien te schudden in een minigame. Dit zal ongetwijfeld veel rumoer 
opleveren binnen de spelers van GTA 4 die er vervolgens filmpjes van maken en dit delen 
met hun vrienden. Hiervan zullen zowel merk als gamedeveloper profiteren! 

Verder is het mogelijk met het gamekarakter restaurants en clubs te bezoeken. Het zou 
voor de speler iets toevoegen als zijn karakter door het opdoen van Axe deodorant een 
vrouw zou kunnen versieren en ze zou zelfs een striptease kunnen geven, dankzij het Axe-
effect. Ter informatie, in Grand Theft Auto 4 kun je daadwerkelijk een club bezoeken en 
stripteases laten uitvoeren mits je voldoende missies hebt volbracht en (fictief) geld ervoor 
betaald!

Een ander voorbeeld kan zich afspelen in een game als Mirror’s Edge waarbij je als je spe-
cifieke Nike of Adidas schoenen zou aantrekken ineens megasprongen zou kunnen maken 
van gebouw tot gebouw of er een dancebattle gedaan moet worden op straat om een level-
boss te verslaan.
Nogmaals, er zijn helaas nog weinig voorbeelden voorhanden, maar ik ben ervan overtuigd 
dat merken hierdoor enorme impact kunnen maken zowel binnen de game als daarbuiten 
binnen digitale communities, zoals Youtube. Mijn organisatie BrandNewGame bedenkt dit 
soort concepten voor merken en begeleid de productie ervan. 
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3.6.3.6  Branded levels   

Een verdergaande vorm dan scripted events is het bouwen van een volledige gamearena 
in de stijl van een specifiek merk. Afhankelijk van het soort game en merk is dit in meer of 
mindere mate logisch. Een eigen stadion in een voetbalgame is al snel logisch, maar een 
volledig ‘branded level’ in een WOII shooter minder. Bovendien beschikt niet elke game 
over ‘levels’. Dit zal voor elke situatie afzonderlijk bekeken moeten worden.
Toch zou het voor een virtuele cybersport als ‘Speedball’ goed denkbaar zijn dat er diverse 
verschillende game arena’s zijn die, afgezien van visuele verschillen, specifieke speelei-
genschappen zouden hebben. Dan neigt een level echter wel al snel zich te ontwikkelen 
naar een mod (een modificatie op de bestaande gameplay), wat in de volgende paragraaf 
wordt besproken.

	

Afbeelding	3.42
Speedball	2	en
Rexona	advertentie
Artwork	

Als je kijkt naar het gameconcept van Speedball 2, een futuristische mix van handbal en 
American Football en met name haar visuele stijl, dan zouden zowel Puma als Rexona 
hier prima tussen passen met een eigen level, gedacht vanuit de futuristische campagne 
die beide ooit gevoerd hebben. Zo zijn er uiteraard meerdere merken te bedenken waar de 
‘brand fit’ visueel (en inhoudelijk) erg sterk is.
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Afbeelding	3.43
Puma	Advertising
‘Until	Then’

Het stadion zou dan kunnen worden ingekleed met speciale power ups die effect hebben 
op het harnas, de snelheid (visueel gemaakt door ‘verstuiving van de spray’), het maken 
van supersprongen, tijdelijke onzichtbaarheid, etc. In feite min of meer productgerela-
teerde eigenschappen (binnen de spelcirkel). Uiteraard zouden de teams ook gesponsorde 
kleding aan kunnen hebben en diverse Puma Power ups. Dit soort toevoegingen maken 
het concept zoals eerder opgemerkt dan wel eerder tot een mod.

3.6.3.7   Branded Mod (modification)   

Het verschil van een mod met een level is dat een level eigenlijk slechts een visuele 
aanpassing is van de omgeving waarbinnen een game plaatsvindt en een mod vooral een 
aanpassing is op gameplay elementen. Dit kan bijvoorbeeld door de variabelen van de 
gameplay aan te passen zoals snelheid, zwaartekracht, impact van wapens of eigenschap-
pen van objecten en materialen binnen de game. Een eerdergenoemde en zeer bekende 
modificatie is ‘Counter Strike’, gebaseerd op de game
‘Half Life’ van Valve. Het originele spel was een singleplayer shooter die vooral leunde 
op een enorm goede verhaallijn. De mod was een team-based tactical shooter waarbij 
opdrachten en samenspel de basis vormen van missies. Dit was voor die tijd een totaal 
vernieuwende vorm binnen het shootergenre. De eerdere varianten waren vooral geënt 
op persoonlijk succes. Na Counter Strike zijn er diverse spelvarianten bijgekomen in het 
shooter genre, zoals capture the flag (vlaggen veroveren van de tegenstander en die op het 
eigen terrein plaatsen), team deathmatch (gezamenlijk de meeste frags/kills realiseren) 
en domination (het bezet houden van zoveel mogelijk checkpoints).
Zo’n nieuwe spelvorm zou je een mod mogen noemen. Een mod voor Redbull zou bij-
voorbeeld een shooter kunnen zijn waar je door het nemen van een blikje Redbull (door er-
overheen te lopen) vijftien seconden kan zweven, of een level ontwikkelen waar überhaupt 
geen zwaartekracht aanwezig is, maar waar je kunt voortbewegen door het opzuigen van 
Redbull bubbels.
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Afbeelding	3.44
Unlockable	outfits	van
Diesel	in	Devil	May	Cry	2
(2002)

Andere ‘power-ups’ in games zijn bijvoorbeeld tijdelijke onzichtbaarheid, sneller kunnen 
rennen, dubbele impact van je wapens, etc.
Een modificatie op een bestaande racegame zou bijvoorbeeld een level zijn met alleen 
klassieke Volvo’s of alle generaties van Citroën (ik zie de Snoek al door de chicane gaan).
Een goede mod vergt wel behoorlijk veel creativiteit en kennis van techniek, vooral van de 
techniek van het origineel. Opdrachten voor het maken van een mod zullen dan ook snel bij 
de ontwikkelaars van het origineel worden neergelegd.

3.6.3.8  Unlockable specials & easter eggs   

Deze twee vormen van in-game branding zijn tot nu toe al regelmatig toegepast bin-
nen games. Het eerste betreft speciale content die alleen vrij te spelen als je het spel 
bijvoorbeeld helemaal uitspeelt. Of het is content die geleidelijk vrijkomt als ‘beloning’ 
gedurende de voortgang van het spel. Deze rewards leveren een positieve bijdrage aan 
de speelflow, want feitelijk is het elke keer een beloning. Afgezien van de voldoening een 
bepaald level doorgekomen te zijn, krijgt hij of zij ook nog eens een, min of meer tastbare, 
beloning. Denk hierbij aan content als extra afbeeldingen (game art), extra abilities (mo-
gelijkheden van het karakter), outfits, video’s, ringtones etc. Unlockables uit het verleden 
zijn Diesel outfits in Devil May Cry2 en de stickerset om je auto mee te pimpen van 55DSL 
in Need for Speed Carbon.
Easter eggs zijn verborgen schatten, vaak in de vorm van animaties, power ups of tex-
tures (outfits van Diesel bijvoorbeeld). Een voorbeeld van een easteregg is een aantal 
animaties van Axe in ‘Rainbow Six: Vegas’ in de vorm van een unieke in-game commercial 
(zie weblog www.gamingandbranding.com). 
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3.6.3.9  Cheats & Walkthroughs   

Ik heb er nog geen voorbeelden van kunnen vinden, maar kan me heel goed voorstellen 
dat sommige adventures of role playing games een gesponsorde ‘walkthrough of cheat-
guide’ krijgen, aangeboden door Fanta, Lays of Domino’s Pizza. Of een ander merk dat 
dicht bij de doelgroep van de betreffende game staat.

Afbeelding	3.45
Arcadehal
airhockey	game

3.6.4  Visually adapted game   

Onder het mom ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ wordt er in advergame land nog wel 
eens leentjebuur gespeeld. Hier kunnen adverteerders natuurlijk ook gebruik van maken, 
want waarom zou je een nieuwe game maken als er inmiddels al meer dan 60.000 be-
schikbaar zijn? Een bestaande game in een nieuw jasje heet ook wel een visually adapted 
game. In feite wordt een bestaande game omgekat naar de huisstijl van het merk zoals 
bijvoorbeeld het biermerk Grolsch heeft gedaan met de arcade game ‘air hockey’ (zie 
afbeelding 3.46). Het is een prima voorbeeld van een game op de iPhone voor een publiek 
van 18-40 jaar dat nog actief van het uitgaansleven geniet. Het is ontwikkeld met als doel 
‘wachtverzachter’ te zijn voor in de kroeg als je vrienden weer eens te laat komen op een 
afspraak. Je hoeft dan niet verveeld om je heen te zitten staren, maar kunt lekker bezig 
zijn met het spelen van de game, die ook een multiplayer functie heeft, mocht de eerste 
vriend inmiddels gearriveerd zijn.
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Afbeelding	3.46
Grolsch	airhockey
game	voor	iPhone

De kosten om een game visueel aan te passen staan niet in verhouding tot het ontwikkelen 
van een nieuwe game, maar moeten ook weer niet worden onderschat. Vaak moet de game 
namelijk sowieso helemaal opnieuw worden geprogrammeerd en vormgegeven, alleen 
hoeft het concept niet te worden bedacht.
Deze air hockey game zal naar schatting ongeveer rond de twintigduizend euro hebben ge-
kost. De game is in 2008 beschikbaar gesteld en binnen een maand tijd meer dan twintig-
duizend keer gedownload via diverse websites. Eind 2009 stond de teller op vijftigduizend 
en dat zal alleen maar toenemen. Het voordeel van een visueel aangepast spel gebaseerd 
op een bewezen concept, is dat het ontwerp en de gameplay onbeperkt houdbaar zijn, dit 
in tegenstelling tot campagne- of seizoensgerelateerde games.

3.6.5  Advergames   

Vrumona (de grootste frisdrank leverancier in Nederland, onderdeel van Heineken) lan-
ceerde in 2009 in Nederland de nieuwe frisdrank Vitaminwater van Sourcy. De drank is sa-
mengesteld uit mineraalwater met natuurlijk toegevoegd vruchtconcentraat en vitamines. 
De totale categorie van Vitaminwater bestaat uit zes verschillende smaken. De drank is ge-
richt op mannen 18-35 jaar. De reden dat het expliciet op mannen gericht is, is omdat als 
het drankje een vrouwelijke positionering zou krijgen, mannen het nooit zouden drinken. 
De gerichtheid op mannen weerhoudt vrouwen er niet van het te drinken en stelt mannen 
in elk geval gerust geen ‘meisjesdrankje’ te drinken. Op dit moment is zestig procent van 
de gebruikers vrouw.
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Afbeelding	3.48
Speluitleg	in
Moodboard

	

Afbeelding	3.47
Fles	Vitaminwater
van	Sourcy

Bij de introductie van Vitaminwater van Sourcy in 2009 is gebruikgemaakt van de techniek 
augmented reality. Deze techniek legt met behulp van een ‘marker’ via een camera de kop-
peling tussen de echte wereld en de virtuele wereld. De zogenoemde marker is een object 
of afbeelding (idealiter 11 bij 11 centimeter in verband met de ‘leesbaarheid’) die, wanneer 
je hem voor de camera houdt, verandert in een virtuele afbeelding op het beeldscherm. 
Er wordt verwacht dat augmented reality in de komende tien jaar zal uitgroeien tot een al-
ledaagse methodiek om informatie uit databases te koppelen aan beelden uit de werkelijke 
wereld en op die manier dus iets toevoegen aan ons alledaagse leven.
Een goed voorbeeld van gebruik van AR is hoe het bedrijf Layar door middel van AR extra 
informatie toevoegt aan huizen die te koop staan. Consumenten die langs een huis lopen 
dat te koop staat kunnen door middel van hun mobiele telefoon (als die Layar ondersteund) 
extra informatie krijgen over de prijs, het bouwjaar, de makelaar, vergelijkbare huizen in 
de buurt, etc. De functionaliteiten zijn tot in het oneindige uit te breiden, hoewel de gouden 
regel is om een niche te vinden, daarbinnen te focussen en te excelleren. 
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Afbeelding	3.49
Promotie	uitleg
via	flyer	met
“marker”

Omdat vernieuwing een van de kernwaarden van Vitaminwater is, heeft ‘Woedend’ (het 
fullservice reclamebureau voor Vitaminwater van Sourcy) ervoor gekozen de techniek te 
gebruiken voor een gameconcept. Hun interactieve partner Soepel heeft op basis van het 
concept van W! de game ontwikkeld met behulp van augmented reality, volledig in Flash. 
De game werd in juni 2009 gelanceerd.

Het gameconcept bestaat uit de interactie van een kaart met daarop een afbeelding 
(de marker) in relatie met de webcam van personal computers van consumenten. De 
gamesoftware maakt een vertaling van het beeld op de kaart en zet dit om in een interac-
tief speelveld. Op dit speelveld wordt de ‘marker’ omgezet in een flesje Vitaminwater. Ver-
volgens moet de gamer met het flesje zo veel mogelijk fruit en water opvangen om de fles 
te vullen. Er zijn in totaal zes levels beschikbaar, elk in de kleuren van de diverse smaken. 
Elk level heeft dezelfde speeltijd van een minuut.
De levels worden alleen steeds ingewikkelder omdat je de fles moet draaien wil je de juiste 
kleur druppels in de juiste kleur fles opvangen. Tevens wordt de moeilijkheidsgraad ver-
hoogd doordat er steeds meer ‘gevaren’ opduiken zoals haaien en onderzeeërs. Dit laatste 
was in mijn ogen een turn-off vanuit merkperspectief. Als ik aan vitaminewater denk wil ik 
geen associatie met vissen of onderzeeschepen. Echter om de gameplay te verrijken was 
dit volgens de ontwikkelaars toch een cruciaal onderdeel van de game.
Dit soort afwegingen en discussies horen bij een ontwikkelproces en tegenstrijdige inzich-
ten en belangen moeten worden besproken.
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Afbeelding	3.50
Website	ontwerp	-
Uitleg

Het primaire doel van de campagne en de game in het bijzonder was om Vitaminwater van 
Sourcy neer te zetten als een innovatieve drank met een bijbehorende innovatieve promo-
tie. De secundaire doelstelling was het genereren van leads door het opbouwen van een 
database van geïnteresseerden.

Van het totaal aantal bezoekers dat gedurende de actieperiode op de site kwam, heeft 56% 
de game gespeeld en daar was Sourcy tevreden mee. Omdat niet iedereen in Nederland 
een webcam heeft geïnstalleerd en het webcam gebruik nog niet ingebrugerd is in ons 
online gedrag, was de game ook zonder marker en webcam te spelen.
De doelstelling om op een innovatieve manier de doelgroep kennis te laten maken met dit 
nieuwe drankje is volgens brand manager Jan Willem Paans van Vrumona voor honderd 
procent gelukt.
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Afbeelding	3.51
Website	ontwerp	-
Einde	spel

Expliciete do’s en don’ts zijn volgens beide partijen het vinden van een juiste balans in de 
toegankelijkheid van de game ten opzichte van de hoeveelheid informatie die je van de 
consument verlangt.
Ook de complexiteit van de game is een aandachtspunt. Hou het simpel en werp niet teveel 
drempels op. Verdere do’s zijn de beloning van de spelers, idealiter door het weggeven 
van grote prijzen, maar ook gratis producten of aanverwante relevante artikelen of korting 
op productaanschaf kan werken. De hoogte van de korting kun je bijvoorbeeld afhankelijk 
stellen van de tijd dat de consument de game speelt of het aantal punten dat wordt be-
haald.
Verder moet een game goede hackchecks bevatten. Als er een mooie prijs ter beschikking 
wordt gesteld, willen er nog wel eens wat programmeurs en techneuten proberen de game 
te hacken. Dit is in dit geval ook regelmatig geprobeerd. Daarom is het verstandig dit soort 
interactieve concepten uit te besteden aan specialistische bureaus en niet door (traditio-
nele) reclamebureaus te laten optuigen.
Ten slotte is het belangrijk een game goed te seeden (onder de aandacht te brengen) en 
zeker niet alleen op de eigen website. Afhankelijk van het budget voor de game en de 
viraliteit (mate van automatische verspreiding via het web, aangejaagd door consumen-
ten), moet de verhouding tussen de ontwikkelingskosten en kosten van seeding 70:30 zijn. 
Goede games worden eerder met anderen gedeeld dan minder goede games, maar dat is 
op voorhand moeilijk in te schatten.
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BP Caravan Race

Een ander goed voorbeeld van een effectieve advergame is de BP Caravan race, waarbij 
consumenten kans maakten op een jaar lang gratis tanken (tot € 1.250). In Nederland is 
het op vakantie gaan met een caravan naar Duitsland, Frankrijk of Spanje zeer gebruike-
lijk. Hierop is ingespeeld met deze game. 

Afbeelding	3.52
Moodboard	BP
Caravan	Racegame	

De opdracht was om een game te ontwikkelen die in de vakantiemaanden juli en augustus 
gespeeld kon worden en kans gaven op een jaar gratis tanken. De doelgroep waarop BP 
zich met de game richtte was tussen de 18 en 50 jaar oud.
Elke consument die meer dan dertig liter tankte bij een van de BP stations kreeg een 
voucher met daarop een unieke speelcode waardoor thuis de game gespeeld kon worden. 
Elke week werd er een winnaar bekendgemaakt zolang als de actieperiode liep. Het was 
ook mogelijk de game te spelen zonder de voucher, alleen dan maakte je geen kans op een 
jaar gratis tanken.
Uiteindelijk hebben ongeveer 350.000 consumenten de game gespeeld (dat is ongeveer 10 
% van de Nederlandse bevolking binnen de doelgroep) en hebben er 112.000 consumenten 
meer dan dertig liter getankt en zich vervolgens geregistreerd. Het gemiddelde tankbe-
drag was rond de dertig euro, wat dus in totaal vier miljoen euro omzet tijdens de actie 
opleverde.
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Afbeelding	3.53
Landingspagina
Pritt	Knutselwereld

Pritt Knutselwereld

Als laatste voorbeeld voor advergames wordt nog kort de Pritt Knutselwereld aangestipt. 
Pritt is (onder andere) een kindvriendelijke lijm die vooral geschikt is om mee te knutselen. 

De gameportal stelt kinderen in staat om in een virtuele wereld geïnspireerd te raken en 
minigames te spelen met een duidelijke real-life koppeling, door het uitprinten van blauw-
drukken en sjablonen om vervolgens met de producten van Pritt te knutselen.
Wat zo sterk is aan het concept is dat het ten eerste honderd procent aansluit bij de merk-
beleving van Pritt van hun jonge consumenten, namelijk het faciliteren van knutselplezier. 
Bovendien werkt het creativiteit in de hand door de koppeling met het ‘echte knutselwerk’ 
en kan de wereld continu worden gevuld met nieuwe sjablonen en nieuwe uitdagingen. 
De gameportal kan continu vernieuwd worden met kleurplaten en knutselblauwdrukken 
al naar gelang het jaar zich voltrekt. Naast specifieke thema’s als Pasen en Kerst kan er 
worden ingespeeld op de seizoenen.
Via een ontwerp tool kunnen kinderen bovendien hun eigen knutselkosmonauten ontwer-
pen. Het mooiste zou zijn als kinderen foto’s van hun creaties kunnen uploaden en erop 
kunnen (laten) stemmen. Op die manier creëer je nog meer rumoer onder de fanatieke 
knutselaars!

Resultaat: Binnen drie maanden waren er rond de 10.000 virtuele knutselkosmonauten en 
100.000 unieke bezoekers.
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Afbeelding	3.54
Knutselkosmonauten

	

Afbeelding	3.55
Game-inspired
advertising	van
Coca-Cola

Games zijn vaak inspiratie voor creatieve sectoren zoals de mode, muziek- en reclamewe-
reld. Een opmerkelijk voorbeeld van een reclame is die van Coca-Cola die duidelijk door 
Grand Theft Auto is geïnspireerd.

Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat er ook steeds meer kanalen ontstaan
waarbinnen (adver)games kunnen worden gespeeld. Het was al bekend dat het mogelijk is 
games op internet te spelen via digital communities (Facebook) en zogenoemde gamepor-
tals, zoals de websites van de Spilgroup (meer dan honderdtwintig miljoen unieke bezoe-
kers per maand), Pogo, Zylom en Gamepoint. Maar ook zijn games steeds vaker speelbaar 
binnen een banner.
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3.7   Key Learnings   

1.  Een game moet leuk zijn (fun) anders wordt hij niet gespeeld en behaal je de beoogde 
 marketingdoelstelling sowieso niet. Dit lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Een  
 prachtige interactieve commercial is geen game. Bij een goed spel gaat het om de  
 gameplay die boeiend blijft. De herspeelbaarheidsfactor van een game is heel  
 belangrijk. Bovendien is een leuke game easy to learn en difficult to master.

2.  Een game maken is specialistisch werk. Laat dit niet doen door een reclamebureau 
 en ga het ook niet zelf bedenken. Er zijn uitstekende (inter-) nationale organisaties die  
 het maken van games al meer dan tien jaar tot hun specialisme mogen rekenen.

3.  Een game spelen is als het binnenstappen van een cirkel. Binnen die cirkel gelden 
 andere doelen en regels dan in het echte leven. Vaak zijn de regels in een game over 
 zichtelijker en maken ons leven daarom zolang we de game spelen minder complex.  
 De gameplay wordt bepaald door het doel, de regels en een goede flow (de balans  
 tussen uitdaging en verveling). Dit bepaalt of we de game langer dan dertig seconden  
 spelen of niet. Goede games worden jaren gespeeld en hoe langer en intensiever de  
 game wordt gespeeld, hoe beter de investering tot zijn recht komt.

4.  Verbrand je huisstijl manual! Een game wordt niet leuker door er heel veel logo’s in te 
 plaatsen. Het gaat bij een leuke game er ook niet om of de huisstijl van een merk tot  
 op de millimeter nauwkeurig wordt gevolgd. Vergeet die richtlijnen dan ook als je iets  
 met games wilt doen. Je zult als adverteerder moeten accepteren dat consumenten en  
 game-ontwikkelaars jouw merkidentiteit creatief interpreteren en vertalen naar de  
 spelwereld. Als je deelneemt aan een game of een eigen game ontwikkelt, probeer dan  
 het bureau uit te dagen zo creatief en voor de consument zo relevant mogelijk het merk  
 neer te zetten, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de Pritt Knutselwereld.

Nogmaals: het is voor een consument niet relevant of er logo’s van merken in zitten. Pro-
beer de consument eerder emotioneel te bewegen met een goed merkverhaal of iets toe te 
voegen aan de spelervaring in de game.

Om aan te tonen dat het niet heel belangrijk is logo’s te gebruiken in games, omdat de af-
zender ook herkend zal worden door vooral gebruik te maken van de visuele stijl, volgt hier 
een kleine test. Kijk maar of je de merken in de volgende logo’s herkent ondanks dat de 
namen zijn veranderd. Als je de logo’s herkent, maakt dat hoop ik duidelijk dat je niet bang 
hoeft te zijn dat de consument bepaalde merken binnen een game niet herkent.
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5.  Een game is geen commercial, geen advertentie, geen radiospotje of internet banner. 
 Beschouw het dus niet als zodanig en kopieer geen televisie commercial door naar een  
 game. Het uitgangspunt van een game is gebaseerd op de merkidentiteit, de  
 geschiedenis (reputatie) van een organisatie of op elementen uit de propositie.

6.  Zorg voor een passende (zie vorige punt) en relevante beloning.

7.  Pas je aan, aan de omgeving en belevingswereld van de persoon die de game speelt: 
 treed de spelcirkel gepast binnen, verstoor de spelwereld niet. Dit geldt ook binnen  
 sociale netwerken. Positioneer je naast de consument en nooit erboven. In plaats van  
 een boodschap te pushen, wil je consumenten verleiden (pull) om interactie aan te  
 gaan met jouw merk of product.

8.  Bouw een bijzonder goede anti-cheat factor in, dit weten de specialisten. Zorg ook voor 
 voldoende bandbreedte zodra de game gelanceerd wordt. Mooie beloningen en prijzen  
 haalt ook het slechte in mensen naar boven en vals spelen gebeurt helaas nog steeds.

9.  Games moet je ook promoten. Het alleen op de website zetten is niet voldoende. Zoek 
 de consument online op waar hij logischerwijs en binnen twee clicks zich kan  
 onderdompelen in een te gekke spelervaring, die de moeite waard is om door te  
 vertellen aan vrienden.
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10.  Maak de game eenvoudig ‘deelbaar’ (doorstuurbaar) om spontane verspreiding aan te 
 moedigen.

11.  Koppel het zo mogelijk aan reallife communicatie of voordelen. Bijvoorbeeld toegang 
 tot een evenement, korting in de winkel of een exclusieve gunst voor de top 20 spelers.

12.  Ten slotte, plan alles op tijd in en houd rekening met twintig procent vertraging door 
 usability tests en debug tests. Games zijn geen commercials die na een paar takes  
 staan. Soms gebeuren er softwarematig dingen die zelfs de knapste programmeurs  
 niet kunnen voorzien.
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3.8  Samenvatting   

In dit hoofdstuk is een gestructureerd overzicht gepresenteerd hoe games op dit moment 
door diverse organisaties en merken worden ingezet.
Op basis van de 5 P’s Product, Prijs, Personeel, Plaats en Promotie is inzicht gegeven 
hoe games op dit moment een bijdrage leveren aan doelstellingen. Die doelstellingen zijn 
onder te verdelen in korte termijn, vaak traffic- of conversie- of sales gerelateerd, en lange 
termijn merkdoelstellingen. Doelstellingen moeten altijd een kwalitatieve en kwantitatieve 
component hebben, zodat het enerzijds uitvoerig en duidelijk omschreven is en er anders-
zijds achteraf gemeten kan worden en beoordeeld kan worden of het succes is behaald. 
Ten aanzien van de variabele ‘Product’ is uiteengezet hoe games kunnen worden gebruikt 
voor cocreatie, testen, sampling van producten in games en het stimuleren van virtueel 
gebruik. Vervolgens is ook nog een productinnovatiemodel gepresenteerd op basis van een 
continu dialoog met de gebruikersgroep – het BIT Model.
Op prijsniveau zijn vier strategieën besproken waarbij games een rol kunnen spelen. Pro-
ducten gratis ter beschikking stellen, spelen voor korting, spelen voor prijzen of spelen 
voor punten.  
Daarnaast zijn in de eerdere paragraaf nieuwe verdienmodellen gepresenteerd aan de 
hand van het productinnovatiemodel, op basis van product +, add-ons, abonnementen en 
service. Toepassing van games op personele aangelegenheden zoals werving, training, 
cultuur en vitaliteit is daarna besproken. De eerste ontwikkelingen zijn al zichtbaar, maar 
zullen op dit vlak in de toekomst pas echt doorbreken. Bij de ‘P’ van Plaats zijn met name 
nieuwe afzetkanalen besproken binnen virtuele werelden en ‘in-game economy’.
Het laatste marketinginstrument, Promotie (gamevertising) is onderverdeeld in product 
placement, in-game advertising, branded content, visually adapted games en advergames. 
Ten slotte is in dit hoofdstuk uiteengezet welke key learnings er zijn volgens de vele bedrij-
ven die al actief en succesvol met gaming aan de slag zijn.
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4.1      Inleiding   

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe games in de praktijk een bijdrage leveren aan 
marketingdoelstellingen. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het branding spectrum 
eruitziet en hoe games daarbinnen een rol kunnen spelen.
Verder wordt het Brand Play-model gepresenteerd dat aanknopingspunten biedt om te 
bepalen welke soort game het beste past bij de doelstelling van het merk of de organisatie. 
Hoe meer aanknopingspunten worden gevonden, hoe beter de game zal passen als verbin-
dende schakel tussen mens en merk. Dit model is handig voor opdrachtgevers om tot een 
goede briefing te komen. 
Voor de creatieve bureaus is het Cocha-model ontwikkeld dat een manier van concept-
ontwikkelen biedt door de kanaalkeuze af te laten hangen van de consument, de context 
waarin hij zich bevindt op het moment van communicatie en bepalend is voor de content 
die wordt ontwikkeld (text, beeld, geluid/muziek, bewegend beeld of software) binnen de 
community waarbinnen die consument beweegt. 
Ten slotte wordt er iets dieper ingegaan op de inzet van games en social media als drager 
in vergelijking met traditionele media. Opeenvolgend worden nu besproken:

4.2.  Generieke merkdoelstellingen in het digitale tijdperk 
4.3.  De Branding checklist 
4.4.  Het Brand Play-model 
4.5.  Digitaal denken 
4.6. Verspreiding van content
4.7.  Concepten ontwikkelen met behulp van het Cocha-model 
4.8.  Waarom games zo goed werken 
4.9.  Toekomstige trends
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4.2 Generieke merkdoelstellingen in het digitale tijdperk    

Als je kijkt naar de afgelopen honderd jaar marketing dan is het vak in de loop der tijd 
ontwikkeld vanuit een productgerichte economie (het bieden van commodities), naar een 
merkgerichte ecomonie (onderscheidend door middel van een etiket, label of logo), naar 
massaproductie (de industriële revolutie waaardoor het mogelijk werd overal ter wereld 
producten aan te bieden) tot de jaren ‘70, naar productinnovatie (nieuwe producten en 
nieuwe features) tot de jaren ’90, naar een promotiegerichte economie (fantastische be-
loftes die niet altijd werden waargemaakt), het bieden van toegevoegde waarde in de vorm 
van merkbeleving en service (promotie en personeel) tot 2000, naar prijsgerichte economie 
tot 2010 (goedkoopste aanbieders winnen, met als extremen de ‘free’ producten als de 
krant de ‘Metro’ en heel veel digitale producten, bijvoorbeeld van Google). 
Na de cycle doorlopen te hebben van productgericht, plaatsgericht (distributie en mas-
saproductie), promotiegericht, personeel- en prijsgericht, zijn we naar mijn mening weer 
aanbeland bij het product. 
In het digitale tijdperk kun je als organisatie het niet meer veroorloven om producten te 
maken die de merkbelofte niet nakomen. Op internet zijn voorbeelden te over te vinden, 
waaronder het voorbeeld van het Kryptonite slot dat niet open te breken zou zijn. Op You-
tube staan diverse filmpjes van particulieren die het slot met behulp van een BIC balpen 
open krijgen. Doordat bijna twee miljard mensen wereldwijd verbonden zijn door internet 
kunnen verhalen vanaf de ene kant van de aarbol razendsnel (nog steeds in zeven stap-
pen) aan de andere kant van de aardbol zijn. Bovendien breekt de keten minder snel dan 
in de tijd dat we nog brieven schreven naar elkaar en er soms wel eens een poststuk kwijt 
raakte. Als een consument iets op zijn weblog of op Twitter heeft gepost, blijft het daar 
staan en is het dus altijd toegankelijk en vindbaar. Dit besef leidt ertoe dat organisaties en 
merken in het digitale tijdperk zich meer bewust moeten zijn dat wat ze zeggen de waar-
heid is (‘walk your talk’ en ‘practise what you preach’). 
Om organisaties en merken te helpen zijn er vijf generieke doelstellingen gedefinieerd 
die elke organisatie zou moeten nastreven. De doelstellingen die zijn gedefinieerd komen 
voort uit diverse managementboeken (zie literatuurlijst) en de beschouwing van marketin-
gevenementen en conversaties in de afgelopen vijf jaar. Ze zullen vervolgens stap voor stap 
worden toegelicht. 

1. Be Real (Authentiek) 
2. Behave Righteously
3. Remain Remarkable 
4. Remain Relevant 
5. Reward Relationships 

1. Be Real (Authentiek)

Om je als organisatie en merk te kunnen onderscheiden van anderen is het goed om te 
weten wie je bent, hoe je dingen doet en waar je extreem goed in bent (of kunt worden). 
Vertaald in termen van branding gaat het hier respectievelijk om merkidentiteit, merkper-
soonlijkheid en kerncompetenties. Ook reputatie (handelingen in het verleden) bepalen 



148DE PLEK VAN GAMES BINNEN BRAND MANAGEMENT

in sterke mate in hoeverre je als merk ‘authentiek’ bent, aangezien het handelen in het 
heden zal worden vergeleken met het handelen in het verleden. Joseph Pine beschrijft 
merken die dit goed doen in zijn boek ‘Authenticity’.  
Het is belangrijk om als merk je sterkten (kerncompetenties) te kennen, maar vooral 
ook je zwakheden. Je kunt nu eenmaal niet alles goed doen en een goede focus maakt je 
positionering alleen maar duidelijker. Die positionering kan dan vervolgens extern worden 
gecommuniceerd in een merkbelofte of pay-off. 

2. Behave Righteously 

Tegenwoordig kun je het niet meer permitteren om onzin te verkopen aan consumenten. 
Als je dit wel doet zal de (digitale) consument dit afstraffen zoals in het voorbeeld van 
Kryptonite en Wikileaks in 2010 heeft aangetoond met het naar buiten brengen van wan-
praktijken van diverse regeringen wereldwijd.  
Rik Riezebos noemt merken die rechtschapen zijn ‘personality brands’. Dit zijn merken 
die hun externe beloftes inlossen met behulp van hun interne competenties en niet meer 
beloven dan ze kunnen waarmaken. Daarnaast is het van belang om consistent te zijn in 
bedrijfsvoering (het handelen). Hiermee bouwt een organisatie of merk een herkenbare 
reputatie op die de basis vormt voor merkloyaliteit en aanbeveling (conversational ma-
nagement).  
Rechtschapen handelen heeft ook te maken met het managen van verwachtingen. Daarbij 
is de leidraad: beloof nooit meer dan je waar kunt maken en doe meer dan je beloofd.  
Om rechtschapen te kunnen zijn is het belangrijk om een beeld te vormen van de toekomst 
(visie), een pad uit te stippelen om invulling te gaan geven aan die toekomst (missie, doelen 
en strategie) en te bepalen welke competenties nodig zijn en hoe de huidige identiteit en 
merkcultuur een bijdrage kan leveren aan de geformuleerde missie. Vervolgens moet dit 
doorklinken in de positionering en propositie. Dit zal verderop worden toegelicht aan de 
hand van de Branding checklist. 

3. Remain Remarkable 

Met opmerkelijk blijven wordt bedoeld dat je als merk moet willen opvallen. Als je niet 
onderscheidend bent, wordt je inwisselbaar en dat kan nooit de bedoeling van een merk 
zijn. Positionering draait dan ook juist volledig om een aparte plek innemen in de markt 
ten opzichte van de concurrentie. Je kunt onderscheidend zijn op het gebied van merki-
dentiteit, cultuur, strategie,  kerncompetenties, maar ook op onderdelen van de propositie. 
Dit zal later worden toegelicht aan de hand van de Branding checklist. Het is wel opvallend 
dat veel merken juist helemaal niet lijken op te willen vallen, maar veelal kopiëren wat hun 
concurrent doet. Dit is vreemd omdat kopiëren ten eerste een achterstand betekend en ten 
tweede het onderscheidend vermogen (en dus de merkpositionering) juist verzwakt. Als 
de consument een moeilijker onderscheid kan maken tussen merk A of B worden merken 
inwisselbaar en zullen ze geneigd zijn voor het goedkoopste merk te kiezen. Lage prijs 
betekend slechte marge en uiteindelijk dus dat de hele bedrijfskolom zal worden uitgehold 
om toch groei te kunnen realiseren (ten koste van de winstgevendheid).  
Hoe merken opmerkelijk kunnen zijn op basis van een duidelijke focus op één van de on-
derdelen van de marketingmix wordt duidelijk als je de volgende vijf merken beschouwt die 
allemaal op een onderdeel van de propositie excelleren en zich dus onderscheiden: 
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Product : Apple (met name op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit) 
Prijs  : Easy Company (easyJet) 
Plaats  : Coca-Cola (focus op een uitgekiende distributiestrategie) 
Personeel : United Airlines of Zappos (dankzij de medewerkers een unieke 
   servicegerichtheid) 
Promotie : Redbull (als je voor branded events een toegangprijs kunt rekenen doe je 
   het goed) 

Het voert te ver om elk merk toe te lichten en je kunt er over discussieren of een merk in-
derdaad honderd procent productgericht is of ook andere onderdelen van de marketingmix 
excellent uitvoert, maar bepaalde onderdelen zijn wel dominanter dan andere. 
Apple slaagt er al jaren in om anders te denken over computers, namelijk niet zozeer van-
uit de technische prestaties van het apparaat, maar wat de consument er mee zou moeten 
kunnen. 
De Easy company slaagt erin om door een focus op operational excellence bestaande 
markten te penetreren en te domineren als duidelijke prijsvechter die services en produc-
ten uitkleed tot de essentie en daar een overeenkomstige prijs voor vraagt. 
Van Coca-Cola is bekend dat de strategie gericht is op de verkrijgbaarheid, letterlijk om op 
armlengte verkrijgbaar te zijn, ofwel dat een consument altijd en overal ter wereld ‘Coca-
Cola’ moet kunnen kopen. 
Zowel United Airlines als Zappos (eBay) staan erom bekend dat de servicegraad erg hoog 
is en honderd procent gericht is op klanttevredenheid. 
Redbull tenslotte slaagt erin om rondom hun enige product (energiedrank) een beleving 
op te tuigen van extreme uitdagingen op sportief vlak. Tegenwoordig moeten consumenten 
zelfs toegangskaarten kopen voor sommige evenementen (Redbull Air-race bijvoorbeeld). 

4. Remain Relevant 

Het al dan niet als relevant worden beschouwt is in feite een beslissing van de consument 
en is sterk context gerelateerd. De boodschap in veel reclamemedia waren tijdens de 
afgelopen twintig jaar lang niet voor iedereen relevant, omdat de content vaak een een-
heidsworst was die massamediaal werd ingezet op basis van allerlei mooie berekeningen, 
onderzoeken en modellen. De kans dat iemand die in de auto zit daadwerkelijk geinteres-
seerd is in een aanbieding van een voedingsconcern waarbij hij bij aankoop van drie pak-
ken chili con carne kans maakt op duizend euro is klein, maar toch wordt ervoor geadver-
teerd. Een groot deel van de consument zal het spotje als ‘niet-relevant’ beschouwen en er 
geen aandacht aan besteden of alleen, omdat ze denken duizend euro te kunnen winnen 
(met een geschatte winkans van één op de miljoen). De vraag is of je klanten aan je merk 
wilt of kunt binden die alleen maar interesse hebben in het winnen van een prijs of een 
merkvreemd product. 
Relevantie wordt vooral bepaald door de volgende factoren: 

1. Juiste aanbod 
2. Juiste tijdstip 
3. Juiste plaats  
4. Juiste context 
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Om relevant te kunnen zijn betekent het dat we weten wat de consument aan het doen is 
op het moment dat we hem of haar storen met onze merkboodschap. Over het algemeen 
kiest een consument er niet voor om met ons te communiceren, behalve in het geval van 
een bezoek aan een winkel, een evenement, de website (meestal als er een probleem is), 
het installeren van een branded utility of het spelen van branded games. Met name digitale 
middelen lenen zich er uitstekend voor om ons aanbod af te stemmen op de doelgroep, 
vanwege de mogelijkheid om interactie aan te gaan (en alles ondertussen te meten).  
Het begint met het stellen van een vraag. Bijvoorbeeld op de website van een supermarkt: 
“Wat wil je vanavond eten?” Als ik dan ‘pasta’ invul op de website, dan zou een automtisch 
bericht via de website of branded utility uit de database van het productaanbod direct een 
reactie kunnen geven met producten in die categorie. Of het systeem kan alternatieven 
bieden voor ‘pasta’ die toch in de buurt komen van die smaak. Het tijdstip is afhankelijk 
van het inzicht op welk moment van de dag iemand denkt aan avondeten. Voor sommigen 
(huisvrouwen) is dat wellicht in de ochtend, direct na het wegbrengen van de kinderen naar 
school. Voor anderen is dat juist rond 16.00 uur als iemand op kantoor trek krijgt en denkt 
“Wat zal ik vanavond eens gaan eten”. Maar in ieder geval niet om 8.00 uur ‘s ochtends als 
ik in de auto zit onderweg naar een zakelijke afspraak (zoals in het geval van de reclame 
voor chili con carne)! 
Om goed te kunnen scoren op relevantie moeten we een continue dialoog aan willen gaan 
met onze consument en ondanks dat er inmiddels diverse middelen beschikbaar zijn (bij-
voorbeeld Facebook) doen organisaties en merken dit nog veel te weinig. Zoals het BIT-
model eerder heeft laten zien stelt een continue dialoog met je doelgroep je ook in staat 
voortdurend te blijven innoveren. 
Zowel de doelstelling ‘opmerkelijk blijven’ als ‘relevant blijven’ kan worden gehaald door 
te innoveren op basis van de continue dialoog met de consument. Die dialoog levert altijd 
die altijd consumer insights op over productgebruik en nieuwe behoeften. Klachten zouden 
in die zin ook een voedingsbodem voor innovatie moeten zijn, omdat de meest innovatieve 
producten vaak voortkomen uit onvrede met de huidige situatie. 

5. Reward Relationships 
 
Het klinkt zo logisch, maar toch zijn er weinig merken die hun consumenten constant 
belonen voor trouw aan hun merk. Gek genoeg willen we wel investeren in nieuwe klanten 
door ze over de streep te trekken met een compleet branchevreemd product (een plasma 
scherm bij aankoop van een auto of een navigatiesysteem bij afname van digitale televisie 
en breedband internet), maar niet in het behoud van klanten en klanttevredenheid. Vooral 
omdat word-of-mouth nog steeds de sterkste vorm van aanbeveling is. 
Als we consumenten willen binden aan ons merk zullen we ze moeten blijven boeien en 
moeten we ook de relatie met de consument blijven belonen. In games is het beloningssys-
teem een cruciaal onderdeel van de gameplay. Meestal gebeurt dit in de vorm van punten, 
bonussen en steeds meer in de vorm van ‘badges’ of ‘achievements’ die we vervolgens 
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weer kunnen delen met onze digitale contacten, bijvoorbeeld op Facebook. 
Het fenomeen ‘Four-square’ voor de iPhone draait vooral om het halen van punten door 
in te checken op fysieke locaties om uiteindelijk uit te kunnen groeien tot ‘burgemeester’ 
van een bepaalde locatie, bijvoorbeeld een club of restaurant. Het is eigenlijk niets anders 
is dan ‘vaste klant’ zijn, alleen wordt het nu vastgelegd door middel van een softwarepro-
gramma. Als de consument in de toekomst door die locaties ook nog beloond wordt, bij-
voorbeeld in de vorm van een gratis welkomstdrankje als je met vier vrienden komt eten, 
dan is het nog steeds niet anders dan het vroeger al was. Ik kwam als student regelmatig 
bij dezelfde bar iets drinken en kreeg vaak als vanzelfsprekend na het vierde rondje een 
gratis rondje van de barman van het etablissement.  
Verderop in dit hoofdstuk zal ik toelichten dat ons interpersoonlijke gedrag in het alge-
meen überhaupt niet is veranderd, er staan alleen meer (digitale) middelen ter beschik-
king om informatie vast te leggen en te delen met elkaar. 
Het continu waarderen van bestaande relaties en het consistent delen van informatie 
(content) is een manier om de relatie tussen de consument en jouw organisatie of merk te 
versteken. Een puntensysteem, zoals het sparen van Airmiles is een gedoodverft effectief 
voorbeeld, zolang het relevantie biedt voor de consument.  
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4.3  De Branding checklist   

Brand management wordt bedreven op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De 
meer strategische stappen bevinden aan de bovenkant van de checklist, van visie tot en 
met merkidenteit. Deze dienen minimaal drie tot vijf jaar stabiel te zijn. 
De positionering kan voordurend in beweging zijn, vanwege toetreders op de markt, een 
veranderende concurrent, nieuwe technieken (innovatie), overheidsbemoeienis of een ver-
anderde behoefte aan de kant van de consument, maar de merkidentiteit en persoonlijk-
heid moeten relatief stabiel zijn in verband met het opbouwen van een consistente reputa-
tie. 
De Branding checklist toont het spectrum van activiteiten en overwegingen waarmee reke-
ning dient te worden gehouden in de relaties tussen de organisatie, haar merkportfolio en 
de consument.
De inhoud van de propositie en doelstellingen kan zowel voor een langere termijn als korte 
termijn worden beschreven. Met ‘korte termijn’ worden jaarplannen bedoeld. 

	

Afbeelding	4.1
De	Branding
Checklist

Strategie
Doelen realiseren met 
behulp van aanwezige

 kerncompetenties

Missie
Gebruikmakend van middelen, mensen

methoden, machines, om omzet, winst en contïnuiteit
te realiseren voor de stakeholders

Visie
Gebaseerd op een eeuwigdurend toekomstbeeldA

B

C

D

E

F

G

H

De eigenschappen en aandachtspunten van de Branding checklist worden per onderdeel 
een voor een kort behandeld.
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A Visie - Een beschrijving van toekomstige ontwikkelingen binnen de markt waarin de or-
ganisatie opereert en waarop ze wil inspelen. De markt moet worden opgevat in de ruimste 
zin van het woord en heeft dus betrekking op de relatie van de organisatie met alle stake-
holders12. De visie moet minimaal vijf jaar richting geven aan de koers van de organisatie, 
zoals de Noorderster op zee. De visie moet inspirerend zijn en een helder toekomstbeeld 
schetsen. Ze geeft dus inzicht in mogelijke nieuwe markten en toekomstig te ontwikkelen 
competenties.

B Missie - De missie is in feite de organisatiedoelstelling van het Management Team ge-
richt op het beschikbaar maken van resources en het aansturen van mensen, machines, 
middelen, methoden en plannen van de juiste momenten in lijn met de visie. De missie 
moet minimaal drie jaar een bijdrage leveren aan de geformuleerde visie. Het bepaald in 
grote mate de te voeren strategie. 

C Doelstellingen - Definiëren van SMART doelstellingen (kwalitatief en kwantitatief) voor 
elke afdeling (midden management) en een beschrijving van de inzet van alle marketing-
middelen (de propositie):

 I.  Product: Kunnen we met onze toekomstige product behoeften bevredigen en bieden 
  we toegevoegde waarde op het gebied van functionele en emotionele relevantie?  
  Welke innovaties zijn nodig om over vijf jaar marktleider te zijn?;  
 II.  Prijs: Deze variabele is afhankelijk van de kostprijs, de gewenste marge en de te 
  voeren merkstrategie. Willen we een premium pricing of de markt juist penetreren  
  met een basisproduct bij introductie en later upgraden met rijkere producten voor  
  een hogere prijs?;
 III. Personeel: Welke kernwaarden bepalen onze cultuur en welke competenties 
  hebben medewerkers nodig om onze missie te laten slagen? Moeten we  
  medewerkers bijscholen of laten gaan? Kunnen we de betrokkenheid optimaal  
  beïnvloeden door een goede beloningstructuur die bestaat uit waardering  
  (complimenten), opleiding en salaris?; 
 IV. Planning: Welke belangrijke momenten zijn er om onze producten op een relevante 
  manier onder de aandacht te brengen bij onze doelgroep. Is de markt klaar voor ons  
  product, welke factoren bepalen ons optimale momentum?;
 V.  Plaats: Hoe stemmen we het distributiebeleid optimaal af op onze merkstrategie?  
  Hoe moet ons product worden verkocht, via welke kanalen en bij hoeveel? We  
  baseren de distributiestrategie op kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen in  
  overleg met de afdeling Verkoop;
 VI. Promotie: Hoe kunnen we de doelgroep op de hoogte stellen van ons merk en onze 
  producten en hoe kunnen we haar optimaal een relatie aangaan? Welk concept is  
  opmerkelijk, relevant, onderscheidend en zorgt ervoor dat er een levenslange  
  relatie kan ontstaan tussen mens en merk? Welke content moeten we creëren zodat  
  de doelgroep ons opmerkt en waardeert op het moment dat we hem of haar lastig  
  vallen met onze merkboodschap? Hoe managen we verwachtingen tussen de  
  merkbelofte en de inlossing daarvan door middel van onze producten en diensten? 

12		Stakeholders	zijn	volgens	Ron	van	der	Jagt	(consultant	en	docent	reputatiemanagement,	partner	bij		adviesbureau	Boer	&	
	Croon):	Overheid,	Leveranciers,	Personeel,	Opinieleiders,	Pers,	Klanten	(tussenhandel),	Consumenten	(koper	en/of	gebruiker).
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D Strategie - Generieke strategieën zijn product leadership, customer intimacy, operati-
onal excellence, vertical integration en diversification. Een goed inzicht in de visie, missie 
en  kerncompetenties van de organisatie kan leiden tot nieuwe strategieën. De gevoerde 
strategie zou idealiter worden gestuurd door unieke kerncompetenties van de organisatie. 
Als een bedrijf bijzonder sterk is in een bepaalde competentie levert dit onderscheidend 
vermogen op. 
Als voorbeeld wordt het merk BIC vaak aangehaald. Het is een organisatie die bijzonder 
goed is in het creëren van plastics met specifieke eigenschappen. Dit stelt het bedrijf 
in staat producten te maken met bijzondere eigenschappen in uiteenlopende branches, 
zoals wegwerpbalpennen, wegwerpaanstekers, wegwerpscheermesjes en producten met 
uitzonderlijk goede drijfeigenschappen zoals surfplanken en kanos. De kennis en kunde 
rondom het toekennen van specifieke eigenschappen aan plastics geeft dit bedrijf strate-
gisch voordeel. Het is wellicht interessant om in de gaten te houden hoe deze organisatie 
zal omgaan met de groeiende behoefte aan duurzame producten (MVO). 

E Identiteit - Het hoofddoel van dit onderdeel van de Branding checklist is de identiteit van 
de organisatie te bewaken die wordt gevormd door de merkwaarden, merkpersoonlijkheid, 
cultuur, leiderschapsstijl en het niveau van betrokkenheid van de medewerkers. Er zijn 
diverse modellen beschikbaar om de merkidentiteit in kaart te brengen, onder andere door 
middel van een betekenisstructuuranalyse. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 4.3.2.1.
Bij dienstverlenende organisaties heeft vooral de directie hierin een voorbeeldfunctie, ze 
zou bijvoorbeeld haar leiderschapstijl goed kunnen inrichten aan de hand van de zeven ei-
genschappen van Stephen Covey (proactiviteit, begin met het einde voor ogen, prioriteiten 
stellen, denken in win-win, eerst een ander proberen te begrijpen, dan pas begrepen willen 
worden, synergie zoeken en wederzijdse afhankelijkheid). Het zeer succesvolle Unilever 
(bekend van onder andere lichaamsverzorging producten van het merk Dove) hanteert al 
decennia de principes van effectief leiderschap binnan haar organisatie. 

F Management van reputatie en imago - De reputatie die een organisatie of merk door 
haar handelen opbouwt, wordt ook wel ‘heritage’ genoemd en is in feite het merkverhaal 
dat een organisatie opbouwt. Reputatie is een gegeven dat voortvloeit uit het handelen in 
het verleden en kan worden beïnvloed door het gewenste imago (gericht op de toekomst) 
stap voor stap te creëren. Het verschil tussen imago en reputatie is dat imago zich vanaf 
het heden richt op de toekomst en reputatie is opgebouwd door acties in het verleden en 
een optelsom is van opgebouwde merkbeleving en beoordeling daarvan in de hoofden van 
consumenten (perceptie). Reputatiemanagement is in het kader van de digitalisering van 
de samenleving een steeds belangrijk wordend onderwerp. Op weblogs en social media als 
Twitter kunnen verhalen over bedrijven en kritische kanttekeningen immers snel worden 
gedeeld. Als organisaties en merken hier geen grip op houden kan de vlam wel eens in de 
pan slaan. Hoofddoelstelling voor een smetteloze reputatie-opbouw is de rechtschapen-
heid waar ik eerder over sprak. Beloof niet meer dan je waar kunt maken en kom na wat je 
belooft. Het draait in de relatie met de doelgroep vooral om het managen van verwachtin-
gen op een open en transparante manier. 

G Positionering - Een goede positionering (vrij vertaald ‘plek binnen de markt’), kenmerkt 
zich door relevant te zijn voor consumenten en onderscheidend ten opzichte van andere 
spelers in die markt. De positionering staat in direct verband met de identiteit, kerncompe-
tenties en propositie en vloeit voort uit de visie, missie en doelstellingen en strategie. 
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H Propositie - De propositie moet een unieke combinatie van de marketingmix zijn die 
voortvloeit uit de positionering. Idealiter voldoet de propositie aan een toekomstig groei-
ende vraag van de consument en speelt zij in op specifieke consumenteninzichten (zowel 
emotioneel als functioneel) op het gebied van product, prijs, plaats, planning, personeel 
en promotie. De geformuleerde proposities zijn het antwoord op de doelstellingen van het 
midden management. 

De Branding checklist geeft hopelijk een goed inzicht hoe merkmanagement en marketing 
zich tot elkaar verhouden. Waar branding (merkmanagement) vooral uitgaat van een cen-
trale merkidentiteit (van binnenuit de organisatie richting laten geven aan een visie door 
middel van een strategie), richt marketing zich vooral op de markt en de propositie die ze 
aanbiedt (een meer - externe gerichtheid). Een goede aansluiting van beiden en een con-
tinue dialoog met de belangrijkste stakeholders als drijfveer voor innovatie maakt merken 
sterk en onsterfelijk (zie het BIT-model). 

Alle cases van Hoofdstuk 3 en de aspecten van merkmanagement in de Branding checklist 
beschouwd hebbend, wordt duidelijk dat games vooral geschikt zijn om een bijdrage te 
leveren aan doelstellingen op het gebied van:

1.  Naamsbekendheid en merkimago: games kunnen de naamsbekendheid van merken 
 vergroten door deelname in games met een groot bereik. Daarnaast kunnen games  
 merken een vernieuwende associatie geven of op een innovatieve manier onder de  
 aandacht brengen of specifieke waarden interactief laten ervaren
2.  Identiteit: voor wat betreft cultuur, competenties, vaardigheden en betrokkenheid van 
 medewerkers en ook voor verandertrajecten zijn games een uitstekende tool voor een  
 interactieve merkervaring en een zeer effectief leermiddel
3.  Positionering: het communiceren en herbevestigen van een eenduidige positionering 
 die grotendeels wordt gevormd door de visie, missie, doelstellingen, merkidentiteit en  
 uiteindelijk de propositie
4.  Propositie: Het behalen van concrete doelstellingen gerelateerd aan Product, Prijs,  
 Personeel, Plaats en Promotie (Hoofdstuk 3)

Het ontwikkelen van een, voor de gebruiker, opmerkelijke en relevante game die aansluit 
bij de merkessentie vergt aandacht, tijd en budget. Daarom is de inzet ervan vooral effec-
tief (zowel in kosten als in resultaat) als het wordt gezien als een tactisch en strategisch 
middel. Idealiter worden games op internationale schaal ingezet, omdat dit de ROI verbe-
terd en games nu eenmaal de bijzondere eigenschap hebben dat ze worden begrepen door 
verschillende culturen.  

Het Brand Play-model is tot stand gekomen door te kijken naar typerende kenmerken van 
organisaties en de meest nadrukkelijke onderdelen van brand management. Het invullen 
van dit model helpt bij het ontwikkelen van digitale interactieve concepten en games in het 
bijzonder om merkdoelstellingen te realiseren.
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Afbeelding	4.2
Brand	Play
Model

Doelstelling

1. Organisatie / Merk

1) Merkessentie
2) Merkverhaal
3) Visuele stijl
4) Propositie

2. Consument

1) Profielschets
2) Speelbehoefte

3) Consumer Insights
4) Context

3. Concept

1) Platform & Genre
2) Thema

3) Gameplay

4.4 Brand Play-model   

Het Brand Play-model biedt aanknopingspunten voor het ontwikkelen van een concept dat 
merken en mensen via (interactieve) content verbindt, in feite is het ingevulde model een 
goede basis voor een briefing.
Het model bestaat uit drie onderdelen die ingevuld dienen te worden om de juiste keuzes 
te maken voor ontwikkeling van het ultieme concept. Uitgangspunt voor elk concept is een 
centrale doelstelling. De onderdelen van het model worden hierna besproken.

4.4.1  Doel   

Het vertrekpunt voor een te ontwikkelen concept is de centrale organisatie-, marketing- of 
merkdoelstelling. Zoals eerder aangegeven kunnen games (vooral) een bijdrage leveren 
aan doelstellingen op het gebied van:

1.  Naamsbekendheid en merkimago
2.  Identiteit: voor wat betreft cultuur, competenties, vaardigheden, begeleiden van 
 verandertrajecten en creëren van betrokkenheid van medewerkers
3.  Positionering zolang er een juiste ‘brand fit’ is met het gameconcept 
4.  Propositie: Product, Prijs, Personeel, Plaats en Promotie (Hoofdstuk 3). 

Elk spel heeft een doel en regels. Elke gezonde organisatie heeft ook een doel voor ogen 
(of meerdere) en regels (cultuur, huisregels en processen die de werkstructuur bepalen).

Als overwogen wordt om games in te zetten als marketingmiddel is het belangrijk om 
vooraf duidelijk te omschrijven welke kwalitatieve en kwantitatieve doelen voor ogen staan.
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Dit kan bijvoorbeeld zijn: het verzamelen van feedback op een prototype, het vergroten 
van de naamsbekendheid, het intern delen en versterken van het merkverhaal (internal 
branding), het versterken van de relatie met de afnemersgroep of het genereren van traffic 
naar de winkels.
Naast de kwalitatieve omschrijving is het belangrijk te duiden op welke termijn het resul-
taat behaald moet worden en hoe groot de gewenste verandering is. Een concreet voor-
beeld hoe doelstellingen omschreven kunnen worden is:

Kwalitatief:  de nieuwe merkwaarden van ons merk delen met de doelgroep
Kwantitatief:  (SMART) een groei van de naamsbekendheid van twintig procent ten opzichte 
   van 2010, te bereiken binnen de komende drie jaar.

4.4.2 Organisatie/Merk   

In de volgende paragrafen worden de vier stappen omtrent organisatie en merk verder 
toegelicht. Zodra duidelijk is wat de doelstelling van het merk of de organisatie is, kan 
worden ingevuld wat de kenmerkende essentie van de organisatie is, door het opschrijven 
van een associatienetwerk (de brand cloud). Die brand cloud moet worden geclusterd om 
dit vervolgens samen te vatten in de ‘merkessentie’. 
Een tweede aanknopingspunt is het merkverhaal dat de organisatie of het merk de afge-
lopen jaren heeft opgebouwd in de hoofden van de consument. Dit is te vergelijken met de 
reputatie van het merk.
Ten slotte zijn de visuele stijl en de propositie aanknopingspunten voor een goed concept.

4.4.2.1 Merkessentie   

De merkessentie zou idealiter duidelijk doorklinken in de merkbelofte of pay-off van een 
merk. Dit verduidelijkt namelijk in het kort waar een merk voor staat. Het vroegere ‘enjoy’ 
van Coca-Cola impliceert ‘genieten’ en dat zou dus de kern moeten zijn waar alle activitei-
ten en communicatie van Coca-Cola om draaien. Een goede pay-off zegt expliciet wat de 
drijfveer is voor organisatie of waar het merk voor staat. 
Om te komen tot de merkessentie wordt vaak gebruikgemaakt van betekenisstructuur-
analyse. Dit is een vrij complexe methodiek die attributen vertaalt naar betekenissen die 
vervolgens worden vertaald naar ‘waarden’.
In dit boek is ervoor gekozen om de merkessentie te bepalen door het noteren van 
merkassociaties die vervolgens worden geclusterd in een zogenoemde ‘merkwolk’ (brand 
cloud). Een merk is in feite niet meer dan een verzameling van associaties in het hoofd 
van de consument. Omdat de associaties voor elk individu net iets anders kunnen zijn, is 
het verstandig deze methode met minimaal vijf personen te ondernemen. Een groep van 
tien personen zou voor een merk een goed uitgebalanceerde merkwolk moeten opleveren, 
ervan uitgaande dat de personen niet allemaal van de afdeling marketing zijn. Het beste 
wordt een zo gemêleerd mogelijk gezelschap gevormd.

Om te illustreren hoe dit proces zich voltrekt, is het hierna uitgelegd met als voorbeeld het, 
van origine Zweedse, modemerk Björn Borg dat vooral vanwege het ondergoed bekend is 
geworden in, met name, Europa.
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Afbeelding	4.3
Brand	cloud
Björn	Borg

Björn Borg
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Comfortable

Colorful

Young
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De merkassociaties rondom Björn Borg zijn door middel van ‘vrij associëren’ in een brain-
storm met vier personen tot stand gekomen. Vervolgens zijn de associaties geclusterd 
naar groepen die bijvoorbeeld iets zeggen over de gewenste consument (young minded), de 
merkpersoonlijkheid (fun, urban, tongue in cheek) en de kern van de propositie (fashion, 
underwear, comfortable, colorful). Deze merkassociaties kunnen ook (grotendeels) worden 
gebruikt als Google adwords om te zorgen dat de website van het merk wordt gevonden op 
internet.
Uiteindelijk is gekozen om Björn Borg in één woord te omschrijven als ‘comfortabel’. Dit 
is het centrale uitgangspunt voor het te ontwikkelen concept en de content die daaruit 
voortvloeit (een game, een commercial, website, etc.). In feite zou de pay-off voor Björn 
Borg dus kunnen zijn: ‘Feeling Comfortable’, wat voldoende ruimte geeft voor eventuele 
toekomstige line extensions. 

Een ander voorbeeld: De pay-off van Nespresso is op dit moment ‘What else?’ waarbij het 
merk zich lijkt af te zetten tegen andere koffiemerken. Maar de merkessentie van Nes-
presso wordt gevormd door design, gemak, goede koffie en een breed aanbod van smaken 
en dus ook individueel kunnen genieten (van koffie). Dit zou dan leiden tot een merkes-
sentie die je ‘divers design’ zou kunnen noemen, of in een pay-off: ‘delightfully diverse’ 
of specifieker op de doelgroep in relatie met het merk: ‘tasteful & creative’. Dit zegt veel 
meer over het merk dan ‘What else?’. 
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Afbeelding	4.4
Website
Johnnie	Walker

4.4.2.2  Merkverhaal   

Mocht de merkessentie nu al zijn omschreven in een merkdocument, dan kan het verder 
helpen om het merkverhaal op te schrijven als (tweede) aanknopingspunt voor het con-
cept. Veel organisaties hebben een prachtige geschiedenis (en reputatie) opgebouwd die 
voor consumenten relevant kan zijn. Hoe rijker de geschiedenis, hoe meer aanknopings-
punten er kunnen zijn.
Een voorbeeld van een goed merkverhaal is dat van Johnnie Walker dat te zien is op de 
website van het merk http://www.johnniewalker.com en gaat over ‘the walk’. De organi-
satie heeft het feit dat ze zelf een sterk merkverhaal hebben, aangepakt als uitgangspunt 
voor het concept dat wereldwijde bekende publieke figuren hun eigen persoonlijke ‘merk-
verhaal’ laat vertellen via de website van Johnnie Walker. Dit merkverhaal is ook terug te 
vinden op Youtube, genaamd ‘The Man Who Walked Around The World’. Het filmpje is in 
één take geschoten en verteld het merkverhaal op een unieke manier. 

Met name sprookjes en animatiefilms hebben de basis gelegd voor een goed, spannend 
verhaal. Vragen om tot een goed merkverhaal te komen zijn:

1.  Wat was het idee waardoor de organisatie of het merk ooit is ontstaan?
2.  Hoe is dat consequent in de loop der jaren bewezen?
3.  Wat maakt ons zo anders dan anderen, wat maakt ons bijzonder?
4.  Welke metafoor zou van toepassing zijn op ons? Welke held?
5.  Welke extreme successen hebben we meegemaakt?
6.  Welke hindernissen of tegenslag hebben we overwonnen?
7.  Hoe willen we blijven hangen in de hoofden van de consument?

Een goed merkverhaal begint altijd met ‘er was eens’. Daarin wordt uitgelegd hoe alles dat 
de consument nu kent tot stand gekomen is. Bovendien is in het begin alles goed, de held 
gaat aan de slag en bouwt iets moois op. Dan gaat er iets fout en dreigt al het opgebouwde 
negatief beïnvloed te worden (of ten onder te gaan). De held weet echter de tegenslag te 
boven te komen, daarom profiteert de consument nog steeds van zijn bestaan. En we leef-
den nog lang en gelukkig…

Een merkverhaal kan uitstekend worden verteld via Youtube. Maar ook een gratis podcast 
op iTunes of een Facebook pagina (of andere communities) is geschikt om het verhaal te 
delen met de doelgroep. Johnnie Walker had er ook nog voor kunnen kiezen om alle inter-
views op te nemen en uit te zenden of ze hadden er een boek van kunnen maken. Wellicht 
volgt dat nog. 
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Afbeelding	4.5
Voorbeelden
visuele	stijl
indicatie

4.4.2.3  Visuele stijl   

Het derde aanknopingspunt voor een goed concept wordt geboden door de visuele stijl van 
het merk. Dit moet echter alleen kansen bieden en geen restricties opwerpen voor crea-
tiviteit. Zowel de huisstijl als campagnevormgeving kunnen aanknopingspunten bieden. In 
het voorbeeld van Rexona eerder in dit boek belicht, is er vooral gelijkenis met Puma en de 
game Speedball door de identieke futuristische sportstijl. Uiteindelijk komt de merkessen-
tie ook heel goed overeen, namelijk ‘future of sports’ waarin merkwaarden als innovatie en 
techniek doorklinken. Een merk moet wel de controle over de huisstijl uit handen durven 
geven aan de game-ontwikkelaar. Het is namelijk voor een consument die een game speelt 
niet belangrijk of een logo exact de juiste pms-kleur rood is die in het merkdocument 
gedefinieerd is, of dat de afmetingen van het logo exact acht bij vier centimeter zijn in de 
game. Wat wel belangrijk is om visuele stijl als aanknopingspunt te gebruiken, is bijvoor-
beeld het gebruik van kenmerkende kleuren, symbolen of vormen. Bijvoorbeeld het geel 
en blauw in het geval van IKEA, of de sierletters van het logo van Coca-Cola en de ‘swirl’ in 
het rood en wit.

4.4.2.4 Propositie   

Het vierde en laatste aanknopingspunt voor het gameconcept gezien vanuit het merk, kan 
worden ingegeven door de propositie of gedeelten daarvan. Kenmerkende eigenschappen 
van het merk op het gebied van product, prijs, personeel, plaats of promotie kunnen wor-
den opgepakt als inspiratie voor het concept. 
Veel succesvolle organisaties claimen een onderdeel van de propositie waarin ze uit-
zonderlijk goed zijn, wat een scherpe positionering oplevert. In het geval van het bedrijf 
Zappos is dit bijvoorbeeld ‘service’. Ze beschouwen zichzelf als een serviceorganisatie die 
toevallig ‘online’ schoenen verkoopt. Inmiddels is het assortiment dan ook uitgebreid tot 
kleding en accessoires voor zowel mannen, vrouwen als kinderen.
Als gameconcept is het denkbaar dat een consument een servicemedewerker speelt van 
Zappos en alle consumentenverzoeken moet inwilligen in een steeds hoger tempo. Dit 
geeft niet alleen goed inzicht in werkelijke verzoeken van consumenten, maar ook direct 
wat deze organisatie allemaal doet om de consument tevreden te stellen. Het concept is 
vergelijkbaar met het opnemen en uitvoeren van bestellingen in een fastfood restaurant, 
maar dan dus op servicevlak.
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Activiteiten zijn bijvoorbeeld de juiste laarzen selecteren, een passende outfit erbij advi-
seren, de goederen verpakken en zorgen dat ze op het juiste moment worden verzonden, 
retourgestuurde goederen in behandeling nemen en klanten tevreden houden. Hoe minder 
fouten de consument maakt, hoe meer punten hij verdient, die vervolgens kunnen worden 
omgezet in korting op een (volgende) bestelling.

4.4.3 Doelgroep   

Zodra de aanknopingspunten vanuit het merk gedefinieerd zijn, is het goed te beoorde-
len in welke mate ze relevant door te vertalen zijn naar de doelgroep. De doelgroep en de 
context waarin zij zich bevindt is te omschrijven aan de hand van de vraag: wie koopt wat, 
wanneer, waar en waarom? Dit is gebaseerd op de 5W’s van Mark Sherrington (Added Va-
lues, Palgrave 2003) en geeft een goede en volledige omschrijving van de consument voor 
wie het concept wordt ontwikkeld. De volgende eigenschappen van de consument worden 
in kaart gebracht:

•  Profielschets (Wie) 
•  Drijfveren en speelbehoefte (Waarom) 
•  Consumer Insights (meer Waarom’s) 
•  Context (Wanneer, Waar en in Welke state of mind) 

4.4.3.1 Profielschets   

In relatie met de doelstelling is het verstandig de doelgroep kwalitatief en kwantitatief te 
omschrijven. Een voorbeeld van een goede profielschets is:

Kwalitatief: actieve mannen van vijfendertig jaar met interesse in sport en technologie die 
zijn producten over het algemeen in het weekend bij de specialist koopt, omdat hij een se-
rieuze sparringpartner wil die alternatieven voorstelt. Daarnaast overweegt hij vooraf zelf-
standig altijd minimaal een alternatief door gebruik te maken van vergelijkingswebsites.

Kwantitatief: bereiken van tien procent van de kwalitatieve doelgroep (11.900 personen) 
zonder rekening te houden met de specifieke voorkeuren.
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Afbeelding	4.6
Aantal	mannen
van	35	jaar	in
Nederland	(in	2009)

Leeftijdsopbouw Nederland 2011

4.4.3.2  Speelbehoefte   

Consumenten hebben verschillende drijfveren en behoeften in het leven. Er zijn wel be-
paalde homogene groepen te ontdekken, maar er zijn veel variabelen waarom we dingen 
doen en er is niet een universele waarheid op het gebied van consumentensegmentatie op 
basis van waarden en motivatie.
De speelbehoefte en motivatie verschilt ook per game en is niet noodzakelijkerwijs af-
hankelijk van sekse of leeftijd. Zo kunnen vrouwen net zo fanatiek zijn (of nog erger) dan 
mannen, afhankelijk van het moment, de beloning, de soort game en tegen wie er wordt 
gespeeld. Om toch aanknopingspunten te bieden is de onderstaande verdeling gemaakt, 
gebaseerd op de archetypes van Pearson, consumentenonderzoek van TNS-NIPO (het Win-
model) en het onderzoek van David Nichols en collegae (Brands & Gaming, Palgrave 2006). 
Achter de motivaties zijn direct merken geplaatst die goed zouden passen bij die drijfveren.
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Drijfveren en redenen waarom consumenten games spelen zijn:

•  Plezier (Fanta, Durex, Chup a Chup)
•  Uitdaging (Nuon, Nike)
•  Sociale factor (Nokia, Burger King)
•  Verkennen (Discovery Channel, Wereld Natuur Fonds)
•  Regeren (Philips, Dyson) 
•  Ontspanning (HBO/elk Filmkanaal, Nespresso, diverse Spa’s)
•  Verzamelen (Hello Kitty, Disney)
•  Kennis (MIT, Enceclopedia Brittanica, BBC World News)

Deze motivaties kunnen aanknopingspunten zijn voor een gameconcept om aansluiting te 
vinden bij specifieke doelgroepen zelfs als de relevantie van een bepaald product voor de 
doelgroep ontbreekt. Als de motivatie bij de doelgroep, het concept en het merk past, is er 
sprake van een supersterke brand fit.

4.4.3.3  Consumer Insights   

Om een nog beter beeld van de consument te krijgen over wat hem of haar beweegt, kan 
het zinvol zijn op zoek te gaan naar specifieke inzichten over de doelgroep, bijvoorbeeld 
over de huidige merkattitude of hoe vaak het merk wordt aanbevolen aan anderen (de Net 
Promotor Score). Het voert te ver om de Net Promotor Score uitvoerig te beschrijven, maar 
naast de eerder aanbevolen continue dialoog die leidt tot meer inzicht in de doelgroep is 
onderzoek op zich een methode om meer kennis op te doen. Specifieke inzichten kunnen 
ook worden gevonden door te kijken hoe consumenten omgaan met onderdelen van de 
propositie. Hoe gebruiken ze het product, zijn ze prijsgevoelig, waar kopen ze het product 
vooral (20-80 regel) en wat vinden ze belangrijk ten aanzien van personeel en promotie?

In sommige gevallen is het ook aan te raden de verschillende belangen in kaart te bren-
gen, met name als de doelgroep uit verschillende stakeholders bestaat (personeel, of 
branchegenoten binnen een bedrijfskolom). Wat zijn hun beweegredenen en belangen? 
Deze vraag is vooral belangrijk bij overheidsaanbestedingen waarbij games bijvoorbeeld 
worden ingezet om draagvlak te creëren bij verschillende marktpartijen binnen een 
branche of regio. Als er veel tegenstrijdige belangen zijn, is het zaak op zoek te gaan naar 
minimaal een gemeenschappelijk belang en daar op te focussen.

4.4.3.4  Context (wanneer, waar en in welke state of mind)   

Een game die een consument game thuis, alleen, achter de computer speelt, biedt andere 
kansen en geeft een andere ervaring dan diezelfde game die onderweg in de trein op een 
iPhone wordt gespeeld. Het simpelweg doorvertalen van PC games naar andere platfor-
men is meermaals niet per definitie succesvol gebleken, omdat er geen rekening werd 
gehouden met de context waarbinnen die game werd gespeeld. Dit wordt duidelijk door de 
volgende beschrijving.
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Afbeelding	4.7
Activiteiten
van	consumenten

Activiteiten

“Als ik met de trein aan het reizen ben wil ik een game die eenvoudig tussendoor te ‘sa-
ven’ is en waarbij de gameplay me korte uitdagingen biedt zonder een al te ingewikkelde 
verhaallijn. Er is immers om me heen voldoende afleiding en ik moet ook nog in de gaten 
houden welke halte ik eruit moet. Bovendien kan ik tussendoor gestoord worden door de 
conducteur of iemand die iets omroept via de speakers van het station.” 

Sommige organisaties spelen slim in op contextafhankelijke situaties, bijvoorbeeld door 
dienstverlening te bieden op het juiste moment op de juiste plek. De zonneradar van het 
witbier Wieckse Witte (onderdeel van Heineken) is hiervan een goed voorbeeld. Door heel 
Nederland zijn destijds mini-weerinstallaties geplaatst bij kroegen en restaurants met een 
terras waar Wieckse Witte werd geschonken. Deze installaties geven door wat de kans op 
zonneschijn is in Nederland via de website (en applicatie voor de iPhone)  
www.zonneradar.nl. Deze online service is voor aanvang van de zomer gelanceerd en toont 
consumenten op welke terrassen in Nederland er kan worden genoten van de zon op het 
terras (onder het genot van een glas witbier). De context als aanknopingspunt is een prima 
methodiek voor servicegerichte toepassingen als branded utilities.

De context kan worden gevormd door activiteiten die de consument onderneemt in het 
dagelijks leven. Deze zijn gepresenteerd in het volgende figuur.
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Doelstelling

1. Organisatie / Merk

1) Merkessentie
2) Merkverhaal
3) Visuele stijl
4) Propositie

2. Consument

1) Profielschets
2) Speelbehoefte

3) Consumer Insights
4) Context

3. Concept

1) Platform & Genre
2) Thema

3) Gameplay

Activiteiten

De activiteiten in het model zijn gebaseerd op top 10 lijsten van diverse onderzoeken onder 
consumenten over hun tijdsbesteding, waaronder het SPOT onderzoek 2009 en de ‘Harris 
Poll’ in de Verenigde Staten.
Ook hier zijn er diverse manieren om digitaal invulling te geven aan de activiteiten. De ac-
tiviteit ‘Wandelen en sporten’ gebeurt inmiddels al vaak op de Wii (getuige de meer dan 50 
miljoen exemplaren van Wii Sports en Wii fitness). Socialiseren (sociaal contact, al dan niet 
fysiek) doen we niet meer alleen via de telefoon en op verjaardagen, want Facebook, Hyves, 
Skype en de webcam brengen mensen wereldwijd dichter bij elkaar.
Winkelen kan tegenwoordig eigenlijk op elk moment van de dag als je maar toegang hebt 
tot internet via de televisie, computer, laptop, gameconsole of mobiele telefoon. Lezen gaat 
in de toekomst via e-readers als Kindle en ga zo maar door.
De kernboodschap van deze paragraaf is dat je er als merk of organisatie rekening mee 
moet houden in welke context de consument bezig is met jouw content en hoe je daar ef-
fectief gebruik van kunt maken, of de context zelfs als uitgangspunt kunt nemen. Het gaat 
dus om de vragen waar en wanneer ga ik een dialoog aan en in welke state of mind is de 
consument dan hoogstwaarschijnlijk. 

4.4.4 Gameconcept   

Zodra duidelijk is wat de essentie van het merk is en welke kenmerken en behoeften de 
doelgroep heeft, kan de brug worden geslagen tussen mens en merk door middel van een 
interactief concept. Sommige keuzes over de inhoud en structuur van het concept worden 
bepaald door het profiel van de consument en andere vloeien voort uit de merkessentie, 
het merkverhaal en/of de propositie.

Ten behoeve van een gameconcept moeten de volgende keuzes worden gemaakt:

1. Platform (inclusief het apparaat en de interface) en genre
2. Thema
3. Gameplay
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4.4.4.1  Platform en genre   

Het platform waarop de game speelbaar moet zijn, wordt enerzijds bepaald door het pro-
fiel van de doelgroep en anderzijds door de gewenste inhoud van de game.
Als het profiel van de doelgroep bijvoorbeeld ‘vrouwen van vijftig plus’ is, is het raadzaam 
een browser based game te ontwikkelen (speelbaar op de iPad, PC of digitale TV) idealiter 
binnen de omgeving van gamepoint.com (daar zitten veel 50+ers), waarbij niets gedown-
load of geïnstalleerd hoeft te worden. Deze doelgroep is minder vertegenwoordigd op de 
PlayStation 3 of Xbox en het is prettig als er niks geïnstalleerd hoeft te worden om toegang 
tot de game laagdrempelig te houden. Bovendien biedt de grootte van het scherm meer 
kansen op leesbaarheid dan een game op een handheld device. Als de game grafisch zeer 
realistisch moet zijn, ligt de keuze voor de PlayStation 3 juist weer wel voor de hand.
Naast het profiel van de doelgroep kan de gewenste gameplay van de game ook bepalend 
zijn voor het te kiezen platform. Als interactie met een camera of ‘multiplayer’ een belang-
rijk onderdeel vormt van de gameplay, moet daar rekening mee worden gehouden bij de 
keuze van het platform.
Er is niet een eenduidige schifting te maken tussen consumenten op basis van het plat-
form waarop ze spelen. Meer dan zeventig procent van de consumenten die games spelen, 
bezitten minimaal een computer (en of laptop), een console en een smartphone.
Beschikbare platformen op de PC zijn, naast de genoemde client-, server- en browser 
based games ook digital communities (Youtube, Digg, Facebook, Linkedin, Myspace en 
iTunes, etc.) en lenen banners op websites zich ook voor het spelen van games, ook zijn 
widgets en apps vormen waarbinnen games kunnen worden gespeeld. 
Het is lastig te beoordelen welke nieuwe platformen gaan ontstaan. Wel is duidelijk dat 
internet via platformen (sociale netwerken) als Facebook (waarbij eind 2010 meer dan 600 
miljoen mensen zijn aangesloten - dat is meer dan 10% van de totale wereldbevolking…) 
enorme mogelijkheden bieden om door middel van een game in relatief korte tijdspanne 
een miljoenenpubliek te bedienen. Het aantal mensen dat games speelde via Facebook is 
in twee jaar tijd gegroeid van 60 miljoen naar 200 miljoen eind 2010! 
Als voorbeeld om duidelijk te maken wat de potentie van Facebook is bespreek ik kort 
FarmVille op Facebook. De game wordt nog niet specifiek gebruikt als marketingmiddel. 
Het is wel een op zichzelf staande multiplayer moneymaker, terwijl het spel in basisvorm 
gratis is.
Het doel van FarmVille is om een stuk land uit te laten groeien tot een agrarisch imperium. 
Je kunt dit doen door elke dag met zorg zaden te planten en te oogsten om vervolgens met 
de verdiende credits steeds verder uit te breiden. Er is ook een snellere manier om aan 
credits te komen en dat is door extra zaden, exclusieve planten en land te kopen via Paypal 
of credit card (of credits bij de supermarkt 7-Eleven in de vorm van een pre-paid card). Het 
wordt al snel leuk om echt een mooie boerderij met omheining te creëren en naast akker-
bouw ook veeteelt te bedrijven. Zo groeit een stuk land dus uit tot een prachtig boerenim-
perium. Het verdienmodel is volledig gebaseerd op microtransacties.
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Afbeelding	4.8
FarmVille
op	Facebook

Het spel werd in 2009 door meer dan tachtig miljoen mensen gespeeld (meer dan dat er op 
dat moment aan Twitter accounts waren) en doordat een klein deel (minder dan 1% van het 
aantal spelers, maar dat zijn nog steeds achthonderdduizend consumenten) regelmatig 
voor een paar dollar een item of credits kopen, wordt een gigantische omzet gegenereerd 
(100 miljoen dollar in 2009).  
Op 16 december 2009 heeft investeringsgroep Digital Sky Technologies 180 miljoen dollar 
geïnvesteerd in het bedrijf Zynga dat deze games maakt. Dit zegt wel wat over het vertrou-
wen van professionele venture capitalists in deze innovatieve verdienmodellen. In 2010 is 
er wederom tientallen miljoenen geïnvesteerd in het bedrijf door venture capitalists. 

De mogelijke genres waarvoor een merk kan kiezen en welke platformen in combinatie 
daarmee het meest geschikt zijn, staan hierna vermeld (als PC eerder vernoemd staat dan 
bijvoorbeeld console, dan heeft PC voorkeur boven console en andersom).

1.  Platform (handheld, mobile en browser games)
2.  Sport (console, PC, browser, handheld)
3.  Puzzel/Quiz (handheld, mobile en browser)
4.  Adventure (PC en console)
5.  Roleplaying (PC en console)
6.  Strategie (PC)
7.  Actie
 - Driving (console en PC)
 - Fighting (handheld en mobile)
 - Shooting (PC en console)
8.  Simulatie (PC)
9.  Digitale tafelspellen (browser based games)
10.  Special interest (alle mogelijke platformen)
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Plan van aanpak

Helaas is er niet eenduidig aan te wijzen welk genre geschikt is voor welk merk. Dit hangt 
in eerste instantie van de doelstelling af. Wordt een game gebruikt om doelstellingen te 
realiseren op product-, prijs-, personeel-, plaats- of promotievlak? Vervolgens wordt de 
keuze beïnvloed door de merkessentie, het merkverhaal, de visuele stijl (eventueel) en de 
propositie. Wel kan worden gesteld dat de keuze voor een bepaald genre ten eerste beïn-
vloed wordt door het gekozen platform om de doelgroep te bereiken en op basis daarvan 
wordt gekeken welke genres het meest geschikt zijn. Het gekozen genre moet immers 
aansluiten bij de speelbehoefte van de consument. 
Vervolgens moet de organisatie bepalen of de doelstelling kan worden gerealiseerd binnen 
een bestaande game of dat dit moet geschieden binnen een volledig eigen game, of een 
mengvorm (bijvoorbeeld een visueel aangepast spel).
De derde variabele is het beschikbare budget. Hoe groter het budget, hoe eenvoudiger een 
groot publiek bereikt kan worden en hoe groter de kans is dat er een (uniek) volledig maat-
werkspel ontwikkeld kan worden. Een grote investering kan op lange termijn uitstekend 
renderen, maar het vereist wel de toewijding van de volledige organisatie in de keuze een 
game te gebruiken als marketingmiddel. In 2010 ben ik gestart met adviestrajecten voor 
onder andere de ABN AMRO, Schiphol Airport en de Haven van Amsterdam die games in-
zetten als strategisch middel rondom verandertrajecten en daar zowel budget als manuren 
voor vrij hebben gemaakt. In het geval van de ABN AMRO is er zelfs een project manager 
vrijgemaakt per game die ontwikkeld is. 
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4.4.4.2 Thema   

De merkessentie en het merkverhaal (reputatie) kunnen een bijdrage leveren aan het 
thema en het plot. Hoe rijker de geschiedenis, hoe meer er te vertellen is binnen een ga-
meconcept. In feite zal een zeer consequent gecommuniceerde merkessentie de reputatie 
van een organisatie of merk continue versterken. 
Als voorbeeld zou een merk met een duidelijke sportgeschiedenis die geschiedenis prach-
tig kunnen laten (her-)beleven in de vorm van een sportgame. Een sportgame kan vanwe-
ge de speelmotivaties ‘het sociale aspect’ en de ‘uitdaging’ prima gespeeld worden op een 
console of PC – al dan niet browser based.
In de eerste twee gevallen kan het merk gebruikmaken van de aanwezige communities van 
bijvoorbeeld PlayStation of de fanbase rondom FIFA voetbal.
In het geval van een browser based game kan de game onder de aandacht worden ge-
bracht van specifieke sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Hyves, Facebook, GoSupermo-
del of een van de portals van Spilgames, de grootste dedicated gamesportal van de wereld.
Het maken van een sportgame is, afhankelijk van de sport, wel een kostbare aangelegen-
heid om het er realistisch uit te laten zien en om de gameplay te optimaliseren en te laten 
aansluiten bij de regels van het spel. In dat geval is het in veel gevallen waarschijnlijk 
verstandig in te haken op een bestaande game, bijvoorbeeld FIFA 2010 of This is Football 
en daar een speciaal kampioenschap of level voor te laten ontwikkelen in samenwerking 
met de ontwikkelaars van het oorspronkelijke product. Hiervoor zijn specifieke partijen te 
benaderen die dit soort trajecten kunnen opstarten als concept ontwikkelaar, zoals mijn 
bedrijf BrandNewGame.

4.4.4.3 Gameplay   

De uitgeklede essentie van een spel wordt gevormd door een doel, regels, variabelen en 
een beloningsstructuur. Het gereedschap dat ter beschikking staat inclusief de te realise-
ren doelen bepaald in grote mate de ‘gameplay’ van het spel. Het zijn de variabelen waar-
door een game de juiste balans tussen inspanning en frustratie oplevert. En dus uiteinde-
lijk zorgt of we wel of niet in de flow komen. Om duidelijk te maken hoe een goede game is 
opgebouwd, volgt een korte toelichting van de drie centrale onderdelen van een game, te 
weten doel, regels (inclusief variabelen) en beloning.

Doel

Marcus Aurelius (121-180) was de laatste twintig jaar van zijn leven keizer van het Romein-
se Rijk. Hij zei over doelstellingen:

“Wordt je aandacht afgeleid door wereldse zaken? Geef jezelf rustig de tijd de dingen te 
ontdekken en leer hoe je een einde moet maken aan deze rusteloosheid. En zorg ervoor 
dat je niet een andere fout begaat: de dwaasheid van hen die hun leven in de weer zijn, 
zonder met een bepaald doel te handelen of te denken. Een doelloos leven, zonder iets te 
bereiken, is betekenisloos.”

Elk mens heeft doelen nodig, in het gezinsleven, op school, op het (vrijwilligers) werk en 
bij het bedrijven van sport en spel. Doelen moeten een uitdaging vormen en zijn op die 
manier de drijfveer voor ontwikkeling. Een spel zonder doel is als een leven zonder bete-
kenis. Naar de mening van velen die zijn geïnterviewd voor dit boek is dat de voornaamste 
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reden dat Second Live gedoemd is te mislukken. Er is geen gemeenschappelijk doel en 
er zijn geen regels. Omgekeerd is dat de voornaamste reden voor het succes van de game 
World of Warcraft. Er zijn veel duidelijke doelen en het regelsysteem is bijzonder goed 
opgebouwd en uitgebalanceerd. Een doel motiveert net als het voorhouden van een stukje 
worst of een stukje koek waarin je net niet kunt happen. Het creëert verlangen en de ‘wil’ 
om het doel te bereiken. Na verloop van tijd moet het aas worden gegeven (beloning), 
omdat de speler anders gefrustreerd zal raken en zal opgeven. De opbouw van de gestelde 
doelen moet bovendien goed in balans zijn met de regels en variabelen die de speler kun-
nen helpen het doel te bereiken. 

Regels & Variabelen

De regels zijn in feite de manier waarop we hindernissen mogen nemen om doelen te 
bereiken. In het dagelijkse leven zijn de regels bijvoorbeeld normen en waarden (cultuur), 
maar ook het huishoudelijk reglement van een organisatie en de wetten die gelden binnen 
een land. Vreemd genoeg maken regels het spel leuk en nog leuker is het als de regels in 
jouw voordeel te manipuleren zijn (het zogenaamde ‘buigen’ van de regels). 
Bij een spel als Pac-Man moeten alle punten worden opgesnoept in een bepaald doolhof. 
Als er geen muren zouden zijn, zou het spel een stuk minder leuk zijn, omdat je dan wil-
lekeurig dwars door het doolhof zou kunnen gaan. Een ‘cheat’ (veranderen van de regels) 
die je onsterfelijk maakt, verpest ook de lol van het spel, doordat een belangrijk gedeelte 
van de uitdaging wegvalt (niet gepakt worden door de spoken). De regels zijn bovendien 
nodig om het spel steeds iets moeilijker te maken door, bijvoorbeeld, de complexiteit van 
het doolhof gaandeweg te vergroten, de toegestane tijde te verkorten, het aantal op te eten 
punten vergroten, meer spoken en de snelheid waarmee de spoken en Pac-Man zich kun-
nen verplaatsen.  
Variabelen stellen de speler in staat zijn doel juist wel te halen, het zijn eigenlijk hulp-
middelen. In het geval van Pac-Man bijvoorbeeld het aantal punten in het veld, het aantal 
spoken, de snelheid waarmee ze bewegen en de koekjes die jou als speler in staat stellen 
tijdelijk de spoken te verjagen. 

Beloning

Als we doelen bereiken is dat soms al beloning genoeg, maar bevestiging in de vorm van 
een schouderklopje is altijd prettig. Een essentieel onderdeel van een goede game is de 
beloningsstructuur. De speler moet worden gemotiveerd om verder te gaan na het over-
winnen van een hindernis. Als beloningen te snel worden gegeven zal de speler het gevoel 
krijgen dat de beloning niet veel voorstelt, omdat het te makkelijk is. De beloningen moe-
ten dus op tijd worden gegeven en rechtvaardig zijn. Rechtvaardig betekend dat alles in de 
juiste verhouding is, met andere woorden in verhouding tot de geleverde inspanning of het 
behaalde resultaat. Bovendien moeten de beloningen aansluiten bij het gameconcept, het 
merk en de behoeften van de consument. 
Het weggeven van korting op een kilo groente, terwijl het merk noch het spel iets met 
groente te maken heeft werkt vervreemdend. Als een groentenhandel of supermarkt ech-
ter tien procent korting aanbiedt op een kilo groente aan elke gamer die in FarmVille een 
waarde van 100.000 punten heeft bereikt voor zijn boerderij, is dat logisch en zowel binnen 
als buiten de spelcirkel relevant.
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Doelstelling

1. Organisatie / Merk

1) Merkessentie
2) Merkverhaal
3) Visuele stijl
4) Propositie

2. Consument

1) Profielschets
2) Speelbehoefte

3) Consumer Insights
4) Context

3. Concept

1) Platform & Genre
2) Thema

3) Gameplay

Resumerend kan worden gesteld dat een goed gameconcept drie zaken op orde heeft. 
De keuze voor een bepaald platform en genre dat aansluit bij de speelbehoefte van de con-
sument. Een aansprekend thema in lijn met de reputatie van de organisatie of het merk en 
goede gameplay zodat het spel lang leuk blijft (de herspeelbaarheidsfactor).
De onderlinge ‘fit’ tussen mens, merk en gameconcept bepaalt in welke mate de doelstel-
lingen van de organisatie worden gehaald. Hoe sterker de onderlinge relatie, hoe sterker 
het concept.

Ter herinnering nog eens het Brand Play-model dat zojuist is behandeld. Het centrale 
vertrekpunt is altijd de doelstelling. Vervolgens moeten de pijlers organisatie/merk en 
consument in kaart worden gebracht om uiteindelijk een (game)concept te ontwikkelen dat 
de brug kan slaan tussen die twee werelden. Ten aanzien van dat concept moeten keuzes 
worden gemaakt omtrent platform, genre, thema en gameplay. 

In de loop van 2010 heb ik een model ontwikkeld dat – met name – creatieve bureaus zal 
helpen middelenvrij te denken en (digitale) concepten te ontwikkelen vanuit de context 
waarin de consument zich bevindt, gebruik makend van zijn of haar community om virale 
verspreiding te bevorderen. Het concept wordt gebaseerd op de doelstelling en merkes-
sentie om vervolgens content te creëren die voor de consument opmerkelijk en relevant is, 
gericht op het opbouwen of versterken van de relatie tussen mens en merk en eenvoudig 
te verspreiden is via zijn of haar communities. 
De stappen van concept tot consument worden geïllustreerd in het Cocha-Model, waarbij 
elke fase even belangrijk is en gelijktijdig bij het ontwikkelen van een concept zou moeten 
plaatsvinden. 
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Als je het model van binnen naar buiten volgt, is het centrale startpunt het concept. Op ba-
sis van het concept wordt diverse content gecreëerd (bijvoorbeeld games), die vervolgens 
via specifieke kanalen binnen een bepaalde context wordt gedeeld met consumenten. 
Het verschil met de traditionele zienswijze is dat in dit model de kanalen anders zijn ge-
definieerd dan bij de huidige ‘traditionele’ media-indelingen. Content in de vorm van een 
commercial kan de consument namelijk bereiken via de kanalen CBS (een televisiezender), 
Youtube (een webchannel), Uitzending gemist en iTunes of via een email of tekstbericht van 
een vriend! 
De interfaces die consumenten voor het bekijken van de content kunnen gebruiken zijn te-
levisie, computer en mobiele telefoon of iPod. Dit vereist een andere manier van denken en 
een andere manier van content verspreiden die hierna nog uitgebreider wordt toegelicht. 
Een ander essentieel verschil met het ‘traditionele mediadenken’ is dat er in dit model 
nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de context waarin een consument zich bevindt 
op het moment dat aanraking met de content plaatsvindt. Het model wordt op de volgende 
pagina’s verder toegelicht, maar eerst wordt wat dieper ingegaan op de herindeling van het 
medialandschap waardoor dit model tot stand gekomen is.
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4.5 Digitaal denken   

Elk concept zal uiteindelijk met de doelgroep moeten worden gedeeld en aan moeten slui-
ten bij zijn of haar interesseveld. De stappen van concept tot consument worden geïllus-
treerd in het CoCha-Model, waarbij elke fase even belangrijk is en gelijktijdig zou moeten 
plaatsvinden. Er kan zowel van binnen naar buiten worden gedacht als andersom.
Als je het model van binnen naar buiten volgt, is het centrale startpunt het concept. Op 
basis van het concept wordt diverse content gecreëerd (in dit geval games), die vervolgens 
via specifieke kanalen binnen een bepaalde context wordt gedeeld met consumenten. 
Het verschil met de traditionele zienswijze is dat in dit model de kanalen anders zijn
gedefinieerd dan bij de huidige ‘traditionele’ media-indelingen. Content in de vorm van een 
commercial kan de consument namelijk bereiken via de kanalen RTL4, Youtube, Uitzen-
ding gemist en iTunes of via een email van een vriend.
De interfaces die consumenten voor het bekijken van de content kunnen gebruiken
zijn televisie, computer en mobiele telefoon of iPod. Dit vereist een andere manier van 
denken en een andere manier van content verspreiden die hierna nog uitgebreider wordt 
toegelicht. Een ander essentieel verschil met het ‘traditionele media-denken’ is dat er in 
dit model nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de context waarin een consument 
zich bevindt op het moment dat aanraking met de content plaatsvindt. Het model wordt op 
de volgende pagina's verder toegelicht, maar eerst wordt wat dieper ingegaan op de herin-
deling van het medialandschap waardoor dit model tot stand gekomen is.  

	

Afbeelding	4.9
Het	Cocha-model:
Van	Concept
tot	Consument
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Afbeelding	4.10
Besturingssystemen,
apparaten
en	platforms

Digitale Interactieve Branding

Vanaf 2010 zal de consument meer en meer in verbinding komen te staan met interactieve 
vormen van communicatie en branding. In feite kan digitale interactieve branding gebruik-
maken van alle bits en bytes aan content die door de consument worden gebruikt.

Internet is geen medium

Internet wordt door veel organisaties nog gezien als een apart medium naast televisie en 
radio, maar het is achterhaald om dat te blijven zeggen. Via internet kun je immers ook 
alle radiostations van de wereld beluisteren en ook series en films bekijken. De nieuwe 
definitie van internet is: de verbinding tussen alle content in databases wereldwijd. Hoe 
consumenten de interactie aangaan met die content wordt bepaald door de interfaces van 
de apparaten en platformen waarover we kunnen beschikken. Of we content bekijken in 
een bioscoop, op televisie, via internet op een PC (met LCD-scherm) of mobiele telefoon 
maakt voor een consument niet uit, afgezien van de context. De ene consument kijkt liever 
in een bioscoop met vrienden en ziet het als een avondje uit, terwijl een andere consument 
liever ongestoord alleen kijkt achter de televisie of computer. Weer een andere consument 
kijkt liever in het vliegtuig op z’n iPhone naar die zelfde film.
Het zijn dus bedrijven als Microsoft en Google die voor een groot gedeelte bepalen wat 
we op internet vinden en (dus) te zien krijgen. Op dit moment is het al mogelijk om via de 
PlayStation, Wii of Xbox films on-demand te bekijken.
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Afbeelding	4.11
Activiteiten
Consumenten
vóór	het	jaar	2000

Re

Herindeling medialandschap

De indeling van het medialandschap is in het kader van het voorgaande sterk verouderd. 
De indeling die tot 2010 heerste is gebaseerd op de ontstaansgeschiedenis. Er is in de pe-
riode van 2000 tot 2010 echter zoveel gebeurd rondom digitale producten dat het tijd wordt 
om alles opnieuw een plek te geven. 
De plek van internet wordt door veel mediabureaus nog niet in het juiste perspectief ge-
plaatst in vergelijking met traditionele media als televisie, radio, dagbladen, tijdschriften 
en outdoor. Internet biedt tegenwoordig nagenoeg dezelfde vormen van content als televi-
sie, radio, kranten, magazines en dergelijke bij elkaar.
Daarom zou het centrale vertrekpunt van alle communicatie met consumenten ‘content’ 
moeten zijn. Alle content die wordt gecreëerd op basis van het centrale concept kan via 
diverse kanalen worden gedeeld met de consument.
Startend vanuit een concept dat past bij de merkessentie, kerncompetenties van de or-
ganisatie en het merkverhaal (opgebouwde heritage) wordt er content (foto’s, bewegend 
beeld, geluid, tekst of software) gecreeerd die voor de consument relevant is en zal worden 
verspreid (gecommuniceerd) via bepaalde kanalen.
De consument komt in aanraking met deze kanalen doordat hij zich op het moment van 
communiceren op een bepaalde plek bevindt (voor de televisie bij een bepaald programma, 
in een winkel op een bepaalde locatie, achter de computer op een bepaalde website) en is 
op dat moment in een bepaalde state of mind (context) die ook sterk afhankelijk is van het 
moment (bijvoorbeeld tijdens Kerst of op Moederdag). Deze laatste twee punten creëren 
met name kansen voor adverteerders om daarop in te haken, omdat het een gevoel van 
inzicht en begrip oplevert. Het haakt namelijk in op de twee meest gestelde ‘mobiele vra-
gen’: “Waar ben je?” en “Wat ben je aan het doen?” Op basis daarvan is het eerder getoon-
de Cocha-model tot stand gekomen.
De activiteiten die we als mensen ondernemen zijn de laatste dertig jaar eigenlijk niet 
zoveel veranderd. De manier waarop we die activiteiten ondernemen is veranderd, door 
productinnovatie en het toepassen van interactiviteit en schermen in allerlei producten. De 
meeste ontwikkelingen zijn erop gericht om activiteiten te versimpelen en versnellen. Het 
toevoegen van gemak in de levens van consumenten is een kans voor branded utilities van 
merken, zoals bijvoorbeeld digitaal inchecken voor een vlucht van luchtvaartmaatschappij 
KLM. 

Naar muziek 
luisteren
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Afbeelding	4.12
Activiteiten	van
Consumenten
sinds	het	jaar	2000

Zochten we vroeger iets op in een woordenboek of encyclopedie, nu raadplegen we Google 
of Wikipedia. Gingen we vroeger bij onze verre neef op bezoek, schrijven we nu een krabbel 
op z’n Facebook-pagina. Vroegen we vroeger de weg aan een willekeurige voorbijganger 
of keken we in het 100.000 stratenboek, nu vertrouwen we op Google Earth, Tom-Tom of 
Navman. Lazen we vroeger de krant, nu kijken we op onze newsreader, Digg, RSS-feeds, 
volgen we het via Twitter of bepaalde websites en vanaf 2010 zullen we vaker en meer boe-
ken lezen via tablets. 

Het voornaamste (digitale) gedrag van consumenten rondom content kan worden onder-
verdeeld in de volgende hoofdvormen van gedrag:

1.  Creëren (<1%) – (pro-) Actief
2.  Beïnvloeden (<9%) – Interactief
3.  Consumeren (>90%) – Passief (weinig actief)

Uit onderzoek blijkt dat minder dan een procent van de digitale consumenten verantwoor-
delijk is voor het creëren van content. Die content wordt vervolgens door minder dan negen 
procent van de wereld beïnvloed door die content te waarderen, aan te raden, commentaar 
te geven, compileren, verbintenissen aan te gaan of handel te drijven. Vervolgens is er een 
groep van 90% van alle consumenten die vooral kijken, vergelijken en (ver)kopen.
De verdeling 1-9-90 varieert per organisatie, merk, de soort content, de kanalen en con-
text. Dit heeft te maken met de betrokkenheid van de consument bij het onderwerp en de 
hiervoor genoemde redenen.
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Afbeelding	4.13
Onderverdeling	van
consumenten
op	basis	van	digitaal
gedrag

Het is belangrijk te bepalen welke communicatiestrategie het beste bij de organisatie 
past gezien het verleden, de huidige kerncompetenties en/of de gewenste toekomst. Het 
opbouwen van een relatie van binnenuit vereist authenticiteit, transparantie en een dialoog 
gebaseerd op gelijkheid. Er is geen plek voor ego’s en de organisatie moet zich kwetsbaar 
(open) durven opstellen.
Het voordeel van deze groeistrategie is dat er actief gebruik wordt gemaakt van merkfans 
en de natuurlijke verbindingen tussen sociale groepen. Uit alle onderzoeken blijkt nog 
steeds dat mond-tot-mondreclame de meest betrouwbare vorm van reclame is.
Deze groeistrategie heeft over het algemeen minder snel effect, maar is wel langduriger 
en levert op lange termijn een stevigere relatie op met de doelgroep doordat er gebruik 
wordt gemaakt van de sterke onderlinge verbindingen. Bovendien zorgt de dialoog voor 
voortdurende terugkoppeling en inzichten die alleen maar kunnen leiden tot verbeterin-
gen, zodat het product uiteindelijk geperfectioneerd is zodra het de massa bereikt.

4.6 Verspreiding van content   
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Content

Een verfijning van het digitaal gedrag dat consumenten in meer of mindere mate vertonen, 
levert het volgende overzicht op:

•  Creating (vanuit niets, iets maken) 
•  Commenting (bekritiseren, commentaar leveren, waarderen)
•  Compiling (samenstellen)
• Comparing (vergelijken)
•  Commerce (handel drijven: kopen en verkopen)
•  Communicating (communiceren en delen van informatie)
•  Connecting (verbintenissen aangaan en contactgegevens achterlaten)
•  Consuming (content tot zich nemen)

Zoals gezegd is slechts een heel klein percentage van alle consumenten actief content 
aan het creëren. Als dit merkgerelateerd is, zijn het over het algemeen fanatiek betrokken 
consumenten (of betaalde buzzers).
Consumenten die content beïnvloeden (influencers) waarderen de content (door een re-
actie te geven bijvoorbeeld), plaatsen het op hun eigen webpagina of profiel (bijvoorbeeld 
op Twitter of Facebook), sturen content door, voegen het toe binnen bepaalde groepen 
(bijvoorbeeld een afspeellijst) en praten erover met contacten.
De (nu nog) grootste groep consumenten is echter vooral bezig met het consumeren van 
content, vergelijken, of (ver)kopen van producten.

Controle

Een extra C die belangrijk is bij het bespreken van het bovenstaande rijtje is de C van Con-
trole. Voor sommige content is controle en verificatie van essentieel belang (bijvoorbeeld 
bij contactgegevens), maar voor andere is controle juist een killer (creativiteit). Voor het 
stimuleren van wenselijk gedrag, moet controle soms juist worden vrijgegeven om creatie 
van content te laten ontstaan, zoals in het geval van cocreatie en crowd sourcing.
Ten slotte is controle soms simpelweg niet mogelijk. Als je kijkt naar de hoeveelheid be-
schikbare content op internet is het onmogelijk om dat allemaal te lezen en bij te houden. 
Er worden per minuut meer filmpjes op YouTube geupload dan er in honderd mensenle-
vens kunnen worden teruggekeken.  
Als je goed zoekt zijn er per land voldoende illegale praktijken te ontdekken. In het ene 
land is dat het uiten van kritiek op de heersende politiek via een weblog en in een ander 
land is dat een tutorial hoe je bijvoorbeeld illegaal films kunt downloaden. Het is belang-
rijk hoe we als consumenten en controle uitoefenende instanties (overheid, politie, ouders) 
daarmee omgaan. Er moeten per land regels worden opgesteld die voorkomen dat we 
onderling elkaar schade berokkenen. 
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Het Cocha-model 

Dit model lijkt wellicht vreemd binnen een boek dat vooral over games gaat, maar het is 
voortgekomen uit een gevoel van onvrede met de huidige indeling van marketingcommu-
nicatiemiddelen. Het nodigt uit om breder te denken dan in termen van ‘above the line’ en 
‘below the line’ en doorkruist de huidige indeling bij opdrachtgevers en bureaus in vormen 
als ‘online’ en ‘offline’. Als merkstrateeg wilde ik het medialandschap opnieuw indelen 
en dit model zal organisaties en bureaus helpen een nieuwe zienswijze te ontwikkelen op 
alle beschikbare middelen, kanalen en mogelijke content. Het model helpt om een brug 
te slaan tussen mens en merk door ‘middelenvrij’ te denken. Het gaat uit van consumen-
teninzichten, bestaande verbindingen (communities) en beschouwt heel basaal mogelijke 
vormen van content.  
Je zal merken dat bij het gebruik ervan, dat er ook product-, prijs- of plaats (distributie) 
concepten uit voort kunnen komen. Hopelijk biedt het handvatten voor conceptontwikke-
ling in het digitale tijdperk en hopelijk werpt het een nieuw licht op branding in het alge-
meen en worden digitale interactieve mogelijkheden optimaal benut. 

Voordat een concept wordt ontwikkeld moet duidelijk zijn waar dat concept aan moet 
voldoen. Over het algemeen volstaat een goed beeld van de doelstelling, doelgroep en 
merkessentie. Overige aanknopingspunten worden gevormd door het merkverhaal, de 
visuele stijl en eventueel de propositie van de organisatie of het merk, zoals beschreven in 
het Brand-Play model. 

4.7  Concepten ontwikkelen m.b.v. het Cocha model    
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Concepten worden ontwikkeld voor doelgroepen. Dat kan ook overheid of personeel zijn, 
dus ‘de doelgroep moet in die zin ruim worden opgevat en liever nog spreken we van de rol 
van de doelgroep binnen de communities waarin ze actief zijn. 
Wat zijn specifieke interesses, behoeften, welk taalgebruik wordt gehanteerd en in welke 
sociale groepen bevindt de doelgroep zich? Is de kerndoelgroep overwegend creërend, 
beïnvloedend of consumerend? Binnen welke groepen is hij of zij het meest actief (of het 
meest ‘delend’) en hoe zouden we dat kunnen gebruiken? 

Consumenten bevinden zich afhankelijk van hun omgeving in verschillende rollen. Naast 
medewerker in loondienst kan diezelfde consument bijvoorbeeld voorzitter zijn van de 
sportvereniging en in die zin zeer bepalend zijn. Of wellicht is hij tevens penningmeester 
van de vereniging van huiseigenaren of lid van een politieke partij. Het loont de moeite de 
doelgroep scherp te omschrijven en diep te analyseren alvorens het concept volledig in te 
vullen. Op basis van de juiste scherpe inzichten zal het concept uitgesprokener zijn en dus 
spraakmakender. Vervolgens zal de community de boodschap binnen de doelgroep ver-
spreiden, mits het concept binnen de context relevant is. 

De context wordt gevormd door de omstandigheden waarin de consument zich bevindt 
op het moment van contact. Dit is niet alleen de fysieke tijd en plaats, maar kan ook de 
state-of-mind van de consument zijn, een activiteit die de consument op dat moment on-
derneemt, of een behoefte die op dat moment leeft. Centrale vragen die moeten worden 
beantwoord zijn: wanneer gaan we contact zoeken (op welk moment), wat is de doelgroep 
op dat moment aan het doen, waar doet hij of zij dat en (vooral) met wie en wat moeten ze 
over onze organisatie of merk gaan roepen? 
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De activiteiten die in de cirkel worden genoemd, zijn gebaseerd op de Harris-poll in de 
Verenigde Staten en het SPOT onderzoek in Nederland. Het laat zien welke activiteiten we 
als consument in ons leven ondernemen. Sommige concepten kunnen heel goed gebruik 
maken van de digitale sociale omgeving van de doelgroep. Nespresso gebruikt Facebook 
bijvoorbeeld als omgeving om inzichten te verkrijgen over de doelgroep in relatie met haar 
merk, bijvoorbeeld over het productgebruik en de favoriete smaken koffie. Op basis van 
die inzichten zouden nieuwe smaken kunnen worden ontwikkeld (product concept) of zou 
een nieuw distributiekanaal kunnen worden gestart (nieuwe verkooppunten). Als je ervan 
uitgaat dat consumenten tijdens het reizen vaak koffie drinken zou Nespresso kunnen 
overwegen om koffie en cups te verkopen via automaten op treinstations. Je zou dan naast 
een koffie automaat een geautomatiseerd distributieloket kunnen openen waar de consu-
ment zijn cups uit de muur kan halen. Op het moment van schrijven (2011) had Nespresso 
al meer dan een miljoen fans op Facebook. 

Naast de fysieke omstandigheden kunnen organisaties en merken ook proberen in te spe-
len op de emotionele omstandigheden van de doelgroep. Met name bij een interne aange-
legenheid zoals bij overnames en fusies zijn de emotionele omstandigheden vaak redelijk 
goed bekend (bijvoorbeeld onzekerheid en dus angst om je baan te verliezen). Emoties 
kunnen helpen het contact met de doelgroep te versterken als er erkenning en begrip 
wordt getoond voor die emoties, zolang het maar oprechte betrokkenheid is. 
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Zodra duidelijk is binnen welke context de consument in aanraking zal komen met de 
merkboodschap, kan er een besluit worden genomen over de te ontwikkelen content. Maar 
leent het concept zich daar dan ook voor? Is de consument vooral gevoelig voor informatie 
of moet er een beleving worden overgebracht? En zal die informatie of beleving zich dan 
uiten in tekst, geluid, beeld, bewegend beeld of een combinatie daarvan? Op basis van deze 
vragen kunnen er keuzes worden gemaakt ten aanzien van de te gebruiken kanalen die de 
viraliteit van het concept mogelijk versterken. 

De laatste stap in het concept ontwikkelingsproces is de keuze voor het meest geschikte 
kanaal om de boodschap over te brengen. Voor veel opdrachtgevers is dit vaak de eerste 
stap. Vreemd genoeg wordt er nog te vaak uit standaardmiddelen een keuze gemaakt en 
vervolgens ook daarop gebriefd door de opdrachtgever. Dat sluit helaas diverse middelen 
vaak uit, terwijl sommige kanalen of interfaces misschien veel geschikter zijn, dan bij-
voorbeeld het televisiescherm. De indeling die het Cocha-model hanteert ten aanzien van 
kanalen stelt een opdrachtgever in staat te kiezen voor ‘zenden’ of interactie, die verfijnt is 
in real-time of turn-based interactie. De keuze is sterk afhankelijk van de interne orga-
nisatie en of men in staat is een dialoog te voeren met de doelgroep. Zoals eerder opge-
merkt wordt dat laatste wel aanbevolen, omdat het vaak inzichten geeft in productgebruik 
of de mening van de doelgroep omtrent de organisatie of het merk. De doelgroep kan ook 
worden gebruikt als ‘kanaal’ op zich in de vorm van ‘word-of-mouth’, dit wordt vaak een 
‘viral’ genoemd, aangezien virussen zich ook van persoon tot persoon verspreiden en een 
persoon in staat is meerdere personen te infecteren. 
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Om het Cocha-model te verduidelijken is hierna een aantal voorbeelden gegeven.

Voor een productconcept is de content bijvoorbeeld het product, de bijbehorende acces-
soires en een serviceabonnement. Het kanaal is over het algemeen de winkel die al een 
bepaalde context met zich meebrengt. De consument bezoekt de winkel immers op een 
bepaald tijdstip, waarop de medewerkers in een bepaalde stemming zijn die het verkoop-
proces al dan niet beïnvloeden. De context wordt verder gevormd door de zintuigen van 
de consument die worden geprikkeld door de etalage, de inrichting, het lichtgebruik, de 
geur, de muziek en dergelijke, maar ook door de state of mind waarin de consument zich 
bevindt. Komt hij kijken, vergelijken (proberen) of kopen? Heeft hij net ruzie gehad met zijn 
vriendin of is hij vrolijk en opgewekt?
Voor intellectueel eigendom is de content bijvoorbeeld de muziek, video’s en T-shirts. De 
kanalen die worden ingezet zijn bijvoorbeeld i-Tunes, Last-FM, Spotify, YouTube, een appli-
catie voor mobiele telefoons en optredens in stadions. De context wordt vervolgens ener-
zijds gecreëerd door de kanaalkeuze en anderzijds door de consument en de state of mind 
waarin hij of zij zich bevindt.
Voor een campagneconcept is het centrale vertrekpunt een idee, soms in de vorm van een 
pay-off zoals ‘Serving the planet’ van Heineken. Vervolgens wordt daaromheen allerlei 
content (commercials, advertenties, evenementen) gecreëerd die via allerlei kanalen de 
weg naar de consument vindt.
Voor een gameconcept bestaat de content bijvoorbeeld uit de game zelf en alle promotio-
nele uitingen, zoals banners, een e-mail template, de website en een MSN karakter van de 
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game. Vervolgens worden de juiste kanalen gezocht om de game in contact te laten komen 
met de doelgroep. Het platform voor de game is bijvoorbeeld een browser game voor PC 
en iPhone en de juiste promotionele kanalen zouden iTunes en de portals van Spilgames 
kunnen zijn. Er dient per platform rekening worden gehouden met de context. Een game 
op een iPhone levert een andere beleving op dan binnen Facebook achter de PC of lap-
top. Als de consument de game tegenkomt binnen een gameportal heeft hij of zij wellicht 
al diverse games gespeeld. Een game die wordt gedownload naar de iPhone via iTunes 
geeft kansen om naast een game andere content te bieden (bijvoorbeeld een podcast met 
‘de making of’ en een link naar een shopping pagina). Goede interactieve bureaus weten 
precies via welke kanalen en met welke content de consument binnen de juiste context te 
vinden is.



185DE PLEK VAN GAMES BINNEN BRAND MANAGEMENT

4.8 Waarom games zo goed werken   

Als een-na-laatste onderdeel van dit boek wil ik nog een keer terugpakken waarom games 
nu zo’n geweldig middel zijn om marketingdoelstellingen te bereiken.  
Er zijn diverse onderzoeken waaruit blijkt dat games een zeer effectief middel kunnen 
zijn om doelstellingen te realiseren op het gebied van opbouwen van naamsbekendheid, 
communiceren van merkinhoud, genereren van trial en bijvoorbeeld prospects omzetten 
in klanten. Newzoo heeft in 2009 door onderzoek aangetoond dat de tijd die wordt besteed 
aan games in de top 5 mediabestedingen staat (na televisie, internet en radio). In de doel-
groepen tot twintig jaar staan games zelfs in de top 3 na internet en televisie. Het voordeel 
van games is dat het spelen van een game honderd procent aandacht vereist en er dus 
sprake is van een maximale attentiewaarde die geen enkel ander medium kan bieden.
Microsoft Xbox heeft inmiddels ook verschillende onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat 
in-game advertising bijzonder goed werkt, met name op het gebied van opbouwen van 
naamsbekendheid en creëren van merkvoorkeur. De resultaten van diverse onderzoeken 
zijn terug te vinden op het weblog www.gamingandbranding.com. 

Na elk onderzoek dat ‘pro-gaming’ is, komt er altijd een onderzoek dat ‘hiertegen’ is en 
het ontbreken van effect zal aantonen. Om die reden zijn beide resultaten niet opgenomen. 
Verschillende mediapartijen zullen altijd resultaten van onderzoeken bezitten die aantonen 
dat een bepaalde mediamix het meest geschikt is om bepaalde doelstellingen te realise-
ren. Er zijn genoeg onderzoeken die bewijzen dat televisie nog steeds een zeer geschikt 
middel is om naamsbekendheid op te bouwen. De vraag is alleen of zeventig procent van 
de consumenten niet wegzapt (onderzoek van de Nederlandse krant, de Telegraaf in 2009), 
naar het toilet gaat, de televisie zachter zet of iets te drinken gaat halen. Het voordeel van 
het gebruiken van games als marketingcommunicatiemiddel is dat de gebruiker (consu-
ment) op dat moment niets anders kan doen dan bezig zijn met de game. Dit levert dus een 
honderd procent aandacht op in plaats van versnipperde aandacht bij andere media.
Een van de vele redenen waarom ik honderd procent overtuigd ben dat games een zeer ge-
schikt middel zijn om marketingdoelstellingen te realiseren is het feit dat het Amerikaanse 
leger inmiddels deel 3 heeft ontwikkeld van hun game America’s Army waarmee dagelijks 
20.000 individuen bezig zijn en-groupe speldoelstellingen te realiseren. Ze hadden hier 
nooit miljoenen in geïnvesteerd en over een periode van acht jaar doorontwikkeld tot deel 
3 (in 2010) als het niet significant zou bijdragen aan het realiseren van hun marketingdoel-
stellingen.
Het Nederlandse leger heeft tegenwoordig ook een game om hun doelgroep te informeren 
en de praktijk van de Landmacht te laten ervaren. 
Ter afsluiting van deze paragraaf volgen nu de belangrijkste redenen waarom games ge-
schikt zijn als marketingmiddel en waarom je gek bent als je de mogelijkheden niet benut 
voor jouw merk of organisatie!
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4.8.1  Games zijn leuk   

Het lijkt een hele basale reden, maar dit is een van de meest gehoorde redenen waarom 
consumenten games spelen, het is leuk. Zelfs advergames worden als ‘leuk’ ervaren zo-
lang het logo of de reclameboodschap niet te opdringerig wordt opgevoerd. Ook trainingen 
die via het spelen van een game worden gegeven, worden als leuk en ‘spannend’ ervaren 
en versterken de onderlinge band tussen medewerkers door de competitie die ontstaat. 
In feite blijft spelend leren, of ‘leren door te proberen’ (binnen een veilige omgeving) het 
leukst. Doordat games in het algemeen door consumenten als ‘leuk’ worden ervaren, kun-
nen merken gebruikmaken van die positieve gemoedstoestand en de consument mee-
nemen in de merkbeleving die ze willen bieden. Dit betekent wel dat merken binnen de 
spelcirkel iets moeten toevoegen dat bijdraagt aan de spelervaring en niet alleen een logo 
of commercial moeten pushen. De tijd van opdringen (push) is voorbij, het gaat om uitge-
nodigd te worden in de spelcirkel en creatieve interactie aan te gaan (pull)! 

4.8.2  Interactieve beleving   

In een van de eerste interviews die ik had, met Henk Hoogendoorn, managing director 
van Take Two Interactive Benelux, gaf hij de omschrijving ‘lean forward entertainment’ als 
definitie van games in vergelijking met films. Een game geeft je het gevoel in de ‘driver’s 
seat’ te zitten en het verloop van het spel te kunnen bepalen. Ook kun je in een game 
dingen doen die je in het echt niet kunt doen en je bent de hoofdfiguur van je eigen film. 
Het gevoel de controle te hebben over de dingen waarmee je bezig bent geeft een prettig 
gevoel. Die positieve actieve beleving kan goed worden gebruikt door merken om in die 
specifieke setting een positieve merkervaring te geven. Naast het gevoel van controle zijn 
games ook een interactieve beleving. De consument krijgt terugkoppeling van zijn acties 
in de vorm van een dialoog. Nieuwe content die wordt voorgeschoteld, een nieuw level, 
beloning in de vorm van punten, extra mogelijkheden, power-ups, of zelfs korting op echte 
fysieke producten zijn allemaal een stimulans voor de consument om door te gaan en dus 
een verlengde (merk)beleving te ervaren.
Bovendien bieden de multiplayer mogelijkheden van games een zeer rijke, direct gedeelde, 
speelervaring met vrienden of volstrekt onbekenden die uitgroeien tot vrienden, terwijl ze 
wellicht aan de andere kant van de wereld wonen en twee keer zo oud of jong zijn als de 
speler.
Interactiviteit en een actieve dialoog zijn ontwikkelingen die in een breder kader aan het 
ontstaan zijn. Er zijn al veel boeken en artikelen geschreven over de consument die te-
rugpraat en activiteiten als crowd sourcing en cocreatie worden inmiddels door diverse 
merken actief ingezet. Nu geloof ik niet dat elke consument een prosumer (producerende 
consument) wordt, maar de dialoog is wel de nieuwe standaard van communiceren en op-
gedrongen monologen zijn echt niet meer van deze tijd.
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4.8.3 Zintuigen en focus   

Een van de hulpmiddelen bij effectief leren is het inschakelen van meerdere zintuigen, bij-
voorbeeld door een tekst hardop te herhalen, zie je de tekst (zien), spreek je het uit (spre-
ken) en hoor je het ook (horen). Bij het spelen van een game worden ook meerdere zintui-
gen ingeschakeld. Je verricht een handeling met vingers, armen of benen, je ziet op het 
scherm wat je doet, je hoort feedback en je hersenen verwerken het in je hoofd. Dit maakt 
het spelen van een game tot een virtuele beleving, want wat binnen de spelcirkel gebeurt, 
is voor de consument werkelijkheid. De consument is bezig een doel te realiseren zo goed 
en zo kwaad als dat lukt binnen de set regels die zijn gedefinieerd. Daarbij wil hij zo veel 
mogelijk zintuigen inschakelen, waardoor de beleving nog intenser is, op het hoogste psy-
chologische niveau.
Bovendien is de consument met volle aandacht bij de game, omdat het onmogelijk is tij-
dens het spelen van een game iets anders te doen. Bij het kijken van een televisieprogram-
ma of het luisteren naar de radio kun je nog altijd de krant of een tijdschrift lezen of praten 
met een vriendin aan tafel of aan de telefoon. Daarom moeten cijfers over mediagebruik 
mijns inziens met een flinke korrel zout worden genomen. Natuurlijk staat de radio gemid-
deld vijf uur aan per dag aan. Een consument zit namelijk gemiddeld twee uur per dag 
in de auto en luistert in veel gevallen ook op het werk naar de radio, op de achtergrond. 
Uiteraard is reclame op radio en televisie wel zeer geschikt om top of mind te blijven bij de 
consument, maar de impact is kleiner.

4.8.4  Alles is meetbaar   

Veel marketeers en managers willen tegenwoordig alles uitgemeten hebben. Als een on-
derzoek maar bevestigt dat we op de juiste koers zitten dan kunnen we altijd terugvallen 
op cijfers bij tegenvallende resultaten. Er lijken weinig marketingmanagers te zijn die nog 
zelf nadenken over wat leuk of relevant kan zijn voor de consument, terwijl we toch alle-
maal zelf ook consumenten zijn. Bovendien zouden we door een continue dialoog met onze 
afnemers toch moeten weten wat ze van onze merken, de organisatie en de service vinden. 
Helaas ontbreekt het vaak aan die continue dialoog.
Het voordeel is dat games in feite eentjes en nullen zijn (bits) en dus volledig program-
meerbaar zijn en dus ook alles te meten is. Bijna alle platformen waarop games worden 
gespeeld zijn verbonden met internet en er kan dus een dialoog worden opgezet tussen 
zender en ontvanger, of liever tussen de provider van content en de actieve gebruiker 
daarvan. Bij games is het zelfs zo mooi dat er allerlei zaken gemeten kunnen worden 
zonder dat de consument dat door heeft. Bijvoorbeeld na welk dialoogscherm iemand de 
browser sluit, hoelang hij de game speelt, naar wie hij het doorstuurt, met wie hij speelt, 
hoeveel punten hij haalt, maar ook of hij de voucher uitprint en of hij naar de winkel komt. 
En achteraf zouden we nog actief en bewust kunnen vragen wat hij van de speelervaring 
vond, wat hij van onze organisatie of ons merk vond, wat hij zou veranderen, wat hij mist 
en wanneer we hem of haar eventueel weer een leuk spel mogen aanbieden. Er is een vol-
ledige CRM strategie los te laten op een consument die een game heeft gespeeld, zolang 
we maar luisteren en de dialoog aangaan. Ondertussen kunnen we ons sufmeten om ons 
te verzekeren van positieve resultaten of om achteraf te bepalen wat we beter hadden 
moeten doen.
Games kunnen uiteraard ook uitstekend worden ingezet om traffic naar winkels te gene-
reren en conversie tot stand te brengen. Het voorbeeld van Sport 2000 heeft dit duidelijk 
gemaakt. Consumenten kunnen korting verdienen door het spelen van een spel. Ze printen 



188DE PLEK VAN GAMES BINNEN BRAND MANAGEMENT

 

 

vervolgens een voucher uit, gaan ermee naar de winkel (inmiddels zijn de contactgegevens 
van de consument bekend en gekoppeld aan het CRM). De aankoop wordt geregistreerd 
(bijvoorbeeld Nike gympen) en een week later krijgt dezelfde consument een e-mail waar-
bij hij wordt geattendeerd op een bijpassend trainingsjack bij zijn nieuwe Nike gympen. Of 
een uitnodiging voor een gratis onderhoudsbeurt op zijn gympen. Zolang de verkopen wor-
den bijgehouden en er een continue relevante dialoog is met de klant en er in hem of haar 
wordt geïnvesteerd, zal de klant terug blijven komen en zal de organisatie geen kortings-
klant krijgen, maar een klant voor het leven.

4.8.5 Games ontsluiten specifieke en generieke doelgroepen   

Het mooie, maar ook ingewikkelde van games is dat gemiddeld de helft van de wereldwijde 
bevolking games speelt (Derde Wereldlanden niet meegerekend) en gaming dus van alle 
rangen, standen, leeftijden en seksen is. Je ziet dat sommige doelgroepen in aantal enorm 
hard stijgen (vijftigplussers en moeders) en anderen jaar na jaar gelijk blijven, zoals het 
geval is bij jongeren tot 20 jaar, waarvan al tien jaar lang, jaar na jaar bijna 90% games 
speelt).
Er zijn wel subtiele verschillen per platform, genre en thema die populair zijn bij specifieke 
doelgroepen. Helaas is het niet eenduidig genoeg om generalistisch te segmenteren, dus 
zal er altijd een specialistisch bureau, zoals BrandNewGame, nodig zijn om te adviseren 
hoe specifieke doelgroepen het beste te ontsluiten zijn.  
Games die wereldwijd verkopen bij een gemêleerd miljoenenpubliek zijn een prima voe-
dingsbodem om producten te testen of onder de aandacht te brengen.

4.8.6 Kosteneffectief   

Juist op een groot bereik kan een investering heel effectief zijn. Afhankelijk van het game-
concept is de kans op een groot bereik goed in te schatten. Deelnemen in een bestaand 
intellectueel eigendom, bijvoorbeeld Need for Speed, garandeert een bereik van vijftien 
miljoen consumenten, gezien de verkopen van de voorgaande versies. Als er een totaal 
eigen game wordt ontwikkeld, zal de game eerst nog bekend moeten worden gemaakt aan 
de doelgroep. Dit kan organisch groeien (van binnen naar buiten) door gebruik te maken 
van natuurlijke verbindingen van de kerndoelgroep (merkfans) of op gang worden ge-
bracht door een promotiecampagne. Het eerste duurt over het algemeen langer, maar is 
wel geloofwaardiger en op lange termijn sterker, doordat de communicatie via natuurlijke 
verbindingen verloopt. Het tweede werkt goed als op korte termijn een reactie gewenst is 
of ter ondersteuning van een campagne.
Het ontbreken van garanties op een bepaald bereik weerhoudt veel adverteerders nog 
grote budgetten vrij te maken op de inzet van games als marketingmiddel. Maar welke ga-
ranties zijn er bij een advertentie in de krant, een tijdschrift, op radio of televisie? De cijfers 
vertellen ons dat een bepaald aantal mensen de krant of het tijdschrift koopt, de radiozen-
der beluistert of televisie kijkt, maar wat is het effectief bereik van die media in vergelijking 
met een game die honderd procent aandacht opeist en in sommige gevallen een merkbe-
leving van tien minuten kan geven binnen een positief umfelt van prestatie en beloning? 
Wanneer heb je voor het laatst een consument tien minuten schreeuwend en vloekend 
naar een televisiereclame zien kijken omdat hij bezig was een doel te bereiken binnen die 
merkomgeving?
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4.8.7 Everlasting love   

Een goede game kan weken, maanden, soms zelfs jarenlang leuk zijn. Het concept van 
Pac-Man was zo sterk dat het nog steeds leuk is om te spelen. Hetzelfde geldt voor con-
cepten als Donkey Kong, Tetris en ga maar door. De herspeelbaarheidsfactor is van es-
sentieel belang of een game vaker dan één keer wordt gespeeld en wordt bepaald door de 
gameplay. Als de route naar de uitkomst van de game elke keer hetzelfde is zal de game 
waarschijnlijk niet vaker dan één keer gespeeld worden, maar als niet alleen de weg naar 
het doel, maar ook het doel variabel is dan krijgen games een schier oneindig leven (afge-
zien van gedateerde graphics).
Daarom is een puntentelling in een game ook zo belangrijk. Dit zorgt ervoor dat de uit-
komst sowieso variabel is. Als ik mijn score vervolgens ook nog kan delen met vrienden 
dan wordt de gameplay verrijkt door toevoeging van het competitieelement (uitdaging, een 
van de spelmotivaties).

Helaas zijn er nog wel eens advergames die meer lijken op interactieve commercials of 
diapresentaties dan dat ze goede gameplay bevatten. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit 
soort concepten vaak afkomstig is van reclamebureaus en niet bedacht zijn door gameont-
wikkelaars of interactieve bureaus.
Voor veel games kan het ook goed werken om in de loop der tijd nieuwe onderdelen toe 
te voegen. Dit gebeurt in de gamesindustrie al sinds het begin door bijvoorbeeld nieuwe 
varianten van hetzelfde spel uit te brengen (Pac-Man, Pac-Man Junior, Pac-Girl, Pac-Man 
versus Donkey Kong), of door middel van add-ons. Hierin worden bijvoorbeeld extra speel-
velden verkocht voor de helft van de prijs van het volledige spel. Dit zorgt ervoor dat een in 
beginsel eenvoudige game in de loop der tijd kan uitgroeien tot een bijzonder rijk spel met 
oneindig speelplezier. Deze tactiek is ook eerder genoemd in Hoofdstuk 3 bij de paragrafen 
over Product en Prijs als innovatieve verkoopstrategie.

4.9  Toekomstige trends   

Als afsluiter van dit hoofdstuk worden verwachtingen geschetst van ontwikkelingen waar-
mee we in de toekomst meer te maken gaan krijgen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd 
op het volgen van ontwikkelingen die in 2008 en 2009 zijn besproken in bladen als MT, Tijd-
schrift voor Marketing, Adformatie, nieuwsbrieven van Emerce, Science of the Times, TNO 
en diverse weblogs.
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4.9.1 Van de experience economy gaan we over in de entertainment  
  economy waar intellectueel eigendom centraal staat   

De economie van de toekomst draait om nieuwe verdienmodellen rondom concepten. Het 
intellectueel eigendom van die concepten zal maximaal worden benut door innovatieve 
digitale verdienmodellen. Deze modellen variëren van het aanbieden van content als bezit, 
(bijvoorbeeld door middel van microtransacties en add-ons) tot slechts toegang kunnen 
verkrijgen tot die content in de vorm van (tijdelijke) rechten in de vorm van abonnementen. 
Als voorbeeld kan dit het recht op toegang tot alle Nederlandstalige muziek van de jaren 
’80 voor een jaar zijn, voor tien euro per maand. Het kan ook een abonnement op een tele-
visiekanaal zijn, zoals CNN, voor een euro per maand. De (verkoop)kanalen zijn initiatieven 
als iTunes, Steam, YouTube of Nu.nl.

4.9.2 Overgang van bezit naar toegang krijgen tot content   

De afgelopen dertig jaar zijn consumenten erg ingesteld geweest op het fysieke bezit van 
content (muziek, films, video, foto’s). In de toekomst worden alle data verder veilig gesteld 
op stabiele servers op niemandsland (voormalige olieplatforms, kaaimaneilanden, etc.), 
zie het als een virtuele kluis. Er zal een verschuiving plaatsvinden van bezit naar ‘toegang 
kunnen krijgen tot’. Diverse online accounts stellen ons in staat bij de content te komen 
waarover we willen beschikken.
Ditzelfde model zal worden gebruikt in de muziek, televisie en de filmindustrie. Een con-
sument kan in de toekomst betalen per kanaal (pay per channel), per programma (pay per 
view) of in de vorm van een abonnement (subscription). Bij het laatste verdienmodel zijn 
de mogelijkheden eindeloos. De consument heeft de keuze tussen het bezitten, eenmalig 
toegang krijgen tot of abonneren op alle afleveringen van comedyserie Friends en dit voor 
de periode van een week, een maand, of een jaar.
Het is mogelijk een abonnement te nemen op filmklassiekers van de jaren ‘60, een abon-
nement op de films van een bepaalde regisseur, acteur etc. Het ontbreekt de filmindustrie 
vreemd genoeg nog aan creativiteit om het Amazone en iTunesmodel te kopiëren. Als alles 
digitaal wordt, moeten contentproducenten hun eigen kanalen gaan creëren.

4.9.3 Real-time & Turn-based relaties   

Afhankelijk van de relatie die het betreft, gebruiken we een real-time of turn-based vorm 
van communiceren via de mobiele telefoon, die inmiddels het enige betaalmiddel en de 
meest gebruikte interface om toegang tot het internet te krijgen is. Zakelijke contacten on-
derhouden we via Linkedin en we bellen via Skype. Privé contacten bellen we mobiel of we 
chatten ermee via Hyves of MSN. We werken meer en meer vanuit huis via gezamenlijke 
documenten op internet. Als het nodig is, loggen we in op het netwerk voor een videocon-
ference en we wonen afdelingsvergaderingen bij via de webcam.
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4.9.4  Samengroeien van privé en werksfeer en collectieve ZZP- ers   

In het verlengde van het voorgaande delen we nog meer onze eigen tijd in. We kunnen 
overal waar we willen werken, tenzij het fysieke aanwezigheid vereist op een bepaalde 
locatie. Steeds meer mensen werken voor zichzelf binnen een collectieve omgeving 
(Seats2meet.com) en krijgen loon naar prestatie of worden betaald zodra ze aan een be-
paald project meewerken. Dit soort organisaties zijn in feite collectieve ZZP-ers.

4.9.5  Brand bots, branded channels en gebruiksvriendelijke utilities   

De consument krijgt steeds meer keuzes voorgeschoteld en het onderscheidend vermogen 
tussen producten wordt steeds kleiner. Keuzestress wordt voor de consument weggeno-
men door het gebruik van brandbots die de meest relevante producten op een rij zetten. 
Daarnaast zullen organisaties en merken eigen kanalen (branded channels) ontwikkelen 
die consumenten op basis van hun profiel het meest passende product aanbieden. Aan-
koopsuggesties worden gedaan op basis van onze aankoopgeschiedenis. Unilever is met 
Yunomi al een eind op weg met een eigen branded channel (owned media). Dit biedt het 
merk de gelegenheid directe communicatie met de gebruikersdoelgroep aan te gaan, 
producten te testen, feedback te ontvangen en regelmatig contact te leggen waardoor de 
relatie verstevigt.
Naast productinformatie kunnen er allerlei diensten, al dan niet betaald, worden aangebo-
den zoals iTunes in feite ook doet.
Organisaties zullen steeds geïntegreerder producten ontwikkelen waarbij koppeling tussen 
hardware, software en gebruiksgemak voorop staan. Connectiviteit en open-source produ-
ceren wordt gemeengoed. Los van de producten is er een softwarematige servicecompo-
nent in de vorm van branded utilities. Deze applicaties maken het leven van consumenten 
steeds eenvoudiger tot in het onbenullige. De kunstmatige intelligentie zal leiden tot men-
selijke domheid in de zin dat we steeds minder hoeven na te denken over de boodschappen 
die we moeten doen, welk product thet meest geschikt is voor ons, of welk merk het beste 
bij mijn persoonlijkheid past en het hipst is binnen een specifieke subcultuur.

4.9.6  Integratie van virtuele en echte wereld  
  door augmented reality & 3D beleving   

Augmented Reality verbindt de werkelijkheid door middel van een camera en vormherken-
ningssoftware met content die beschikbaar is op databases via netwerken (met in het bij-
zonder internet). Het is niet ondenkbaar dat consumenten in de toekomst continu een bril 
dragen (met oordopjes) die continu informatie, feedback en advies geeft over de te lopen 
route, aanbiedingen van winkels waar iemand langs loopt, het nieuws op basis van onze 
persoonlijke interesses, informatie over gebouwen waar we langs lopen, onze favoriete 
muziek afspelen, contactinformatie geven over mensen die we op straat tegenkomen en lid 
zijn van dezelfde sociale netwerken als de brildrager. 
Dit toekomstbeeld is al gedeeltelijk geschetst in de film Minority Report, alleen kwam de 
informatie daar nog steeds ‘schreeuwend’ op ons af, doordat wij werden herkend door de 
winkels en bots. Ik verwacht eerder dat het verkeer precies andersom plaatsvindt, name-
lijk vanuit de consument naar de rest van de wereld, gebruikmakend van een bril of mobiel 
multi-purpose apparaat. Als we ervoor openstaan, zetten we het aan en als we niet ‘gevon-
den’ willen worden, zetten we het uit.
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4.9.7 Connectivity   

Organisaties en merken koppelen steeds meer en meer platforms en databases aan 
elkaar. Deze integratie zie je al bij Google, die op iGoogle naast een zoekmachine, meer-
dere diensten levert, zoals, navigatie en location based input (Google Earth), weblog tools 
(Blogger), navigatiesoftware (Google Earth), foto-opslag (Picassa) en verbintenissen aan-
gaat met onder andere Youtube dat op zijn beurt weer gekoppeld is aan iTunes, dat weer 
content (muziek, video, film, boeken) biedt vanuit diverse concepten en kanalen. Dit zou 
een voorbeeld kunnen zijn voor organisaties in andere branches om werkelijk wederzijds 
afhankelijke strategische relaties aan te gaan om de consument nog beter te dienen en 
aan alle behoeften te voldoen. Als ik een nieuwe auto koop, wil ik die ook kunnen betalen 
(financiering), verzekeren, van benzine voorzien, laten onderhouden, accessoires kunnen 
kopen, me aansluiten bij een sociaal netwerk van mensen die dezelfde auto rijden, op de 
hoogte blijven wanneer het nieuwe model uitkomt en tips over hoe ik het beste met het 
product kan omgaan. Er zijn nog weinig bedrijven die door samenwerking met andere be-
drijven in al deze behoeften voorzien, maar dat gaat naar verwachting wel komen.

	

Afbeelding	4.13
Augmented
Reality	bril
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4.9.8 Privacy en bezit van IE   

De laatste aspecten die zullen gaan veranderen, zijn intellectueel eigendom en privacy. Om 
met het eerste te beginnen. Bezitters van intellectueel eigendom stellen op dit moment 
alles in het werk om dat bezit af te schermen. Internet heeft de consument veel macht 
gegeven over content waardoor content snel gedeeld kan worden met anderen. In plaats 
van specifiek gedrag (illegaal downoaden) van miljoenen consumenten te verbieden of 
proberen te controleren, hetgeen onmogelijk is, zouden organisaties er slimmer aan doen 
bepaald massaal gedrag juist te omarmen en dat gedrag te gebruiken om hun producten 
of diensten verder te ontwikkelen (innoveren).  
Het begint vervelend te worden om weer iTunes aan te halen, maar Apple is wel een van de 
organisaties geweest die slim heeft ingespeeld op dit massale gedrag. Het belangrijkste 
dat iTunes heeft gedaan is het legaal downloaden eenvoudig te maken (klantvriendelijk) 
om in het bezit van muziek te komen. Daarnaast is het commercieel slim geweest door dit 
te koppelen aan een stuk hardware (iPod en iPhone en iPad). Hierdoor hebben ze een unie-
ke plek ingenomen in de entertainment branche. Het blijft opmerkelijk dat een organisatie 
als Sony met Sony Pictures, Sony Music, Sony Vaio, Sony PlayStation en PSP niet heeft 
ingespeeld op de wens van consumenten om eenvoudig in het bezit te komen van content. 
De PlayStation 4 zal ongetwijfeld een echte multimediamachine worden waardoor toegang 
kan worden verkregen tot alle digitale content van de wereld van Sony (Sony Music, Sony 
Pictures, PlayStation).  
Naast iTunes is er voor de PC gamescommunity al enige tijd Steam beschikbaar. Door deze 
software kunnen PC-bezitters eenvoudig games downloaden, vrienden online vinden en 
tegen elkaar spelen. Bovendien kan er via het Steam netwerk via koptelefoons met elkaar 
worden gesproken, zodat het niet nodig is via Skype een groepsgesprek aan te gaan voor 
team-based games. 
De Nintendo Wii, PlayStation 3 en Xbox 360 zijn tegenwoordig ook al grotendeels aange-
sloten op internet waardoor er binnen een ‘beveiligde omgeving’ kan worden gezocht naar 
nieuwe games, televisieseries, films en andere content.
De overheid heeft in 2009 in Nederland een campagne gevoerd om consumenten erop te 
attenderen niet alle informatie van zichzelf prijs te geven via internet. Met name pincodes 
en passwords zijn gevoelige persoonlijke gegevens. Daarnaast is het discutabel of het slim 
is op elk weblog een mening te ventileren of vakantiefoto’s te tonen. Privacy en de wetge-
ving daaromtrent is in beginsel bedacht om gegevens van consumenten te beschermen 
voor wat betreft juridische, financiële of fiscale aangelegenheden. Dat soort zaken zullen in 
de toekomst ook nog steeds beschermd blijven. Door de toename van camera’s op straat, 
Google earth, sociale netwerken, filmpjes op Youtube, foto’s op Flickr en websites als 
123people (die elke naamregistratie op internet opsomt), is onze visie op privacy beïnvloed. 
Inmiddels is er al zoveel van consumenten bekend en staan we in zoveel databases gere-
gistreerd dat de discussie over welke gegevens wel of niet mogen worden gebruikt nogal 
achterhaald lijkt. Als je niets te verbergen hebt is privacy toch geen issue?
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Bovendien hebben consumenten er in veel gevallen zelf voor gekozen om informatie over 
zichzelf naar buiten te brengen via een aantal van de bronnen die zojuist zijn genoemd. 
De discussie over privacy zou zich vooral moeten richten op spammers en criminelen die 
onrechtmatig of ter kwader trouw gebruikmaken van informatie over consumenten. Het 
lijkt me logisch dat ik nooit op Twitter zal aankondigen wanneer ik op vakantie ben (overi-
gens is er altijd iemand in ons huis als we op vakantie zijn om op onze drie katten en zeer 
waakzame en onvermoeibare Doberman pincher te passen...).
Zolang informatie over consumenten wordt gebruikt om het leven van consumenten mak-
kelijker en aangenamer te maken, zal niemand er moeite mee hebben dat zijn aankoopge-
schiedenis wordt bijgehouden, gekoppeld aan naam, woonplaats en (bijvoorbeeld) vrien-
dengroep.
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4.10  Samenvatting   

In dit hoofdstuk is uiteengezet welke generieke doelstellingen elke organisatie en merk in 
het digitale tijdperk zouden moeten nastreven. Verder is aangegeven welke aspecten deel 
uitmaken van brand management en hoe games daar een bijdrage aan kunnen leveren. 
Vervolgens zijn aanknopingspunten gegeven voor het ontwikkelen van een goed game-
concept. Hierbij worden, naast de doelstelling, drie onderdelen in kaart gebracht, die zijn 
gepresenteerd in het Brand Play-model. 

Het Brand Play-model

Verder is aangegeven hoe het Cocha-model kan worden gebruikt om opmerkelijke en rele-
vante concepten te ontwikkelen als brug tussen doelgroep en organisatie of merk.

Doelstelling

1. Organisatie / Merk

1) Merkessentie
2) Merkverhaal
3) Visuele stijl
4) Propositie

2. Consument

1) Profielschets
2) Speelbehoefte

3) Consumer Insights
4) Context

3. Concept

1) Platform & Genre
2) Thema

3) Gameplay
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Ten slotte zijn de voordelen aangegeven van het inzetten van games als marketingmiddel 
en is er een visie gegeven op de toekomst.
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GAME OVER
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Gameverslaving?

Ter afsluiting van dit boek het fenomeen gameverslaving. Het is een veelbesprokenonder-
werp, maar er is inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat games an-sich niet versla-
vend zijn. De gevoeligheid voor verslaving in het algemeen is bij de ene persoon groter dan 
bij de andere. Het is wel raadzaam duidelijke afspraken te maken (spelregels) met, met 
name kinderen tot zestien jaar.
Als je ziet dat je zoontje elke dag alleen maar games speelt, dan moet je daarover praten 
(verbieden heeft vaak geen zin), want vaak is er een diepere, onderliggende, oorzaak voor 
het gedrag.
Het onderzoek van Jeroen Lemmers, onder 851 jongeren, over gameverslaving is terug te 
vinden op internet (onder andere op www.gamingandbranding.com). 

Tips (spelregels) die worden aanbevolen om gameverslaving te voorkomen zijn:

•  Bepaal duidelijk wanneer, hoeveel en welke games er gespeeld mogen worden
•  Leef deze regels na en stel beperkingen als de regels worden overtreden
•  Laat jongeren voor het spelen eerst hun huiswerk maken en controleer dat
•  Laat geen games toe in de slaapkamer
•  Probeer samen spelen te bevorderen, maar niet alleen online
•  Speel ook zelf games met of tegen uw kind
•  Laat kinderen tenminste op een meter afstand van het scherm zitten
•  Zorg voor voldoende licht
•  Laat kinderen niet spelen vlak voor het slapen

Deze tips zijn ontleend aan het boek van Jeroen Lemmens 
(Gameverslaving - Probleemgebruik herkennen, begrijpen en overwinnen. SWP, 
ISBN 978 90 6665 805 9).
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Slotwoord

Hartelijk dank voor het lezen van mijn boek. Hopelijk was het inspirerend.

Meer informatie over de totstandkoming van dit boek kun je lezen op mijn weblog
www.GamingAndBranding.com waar ook dagelijks nieuwe berichten worden gepost over 
digitale interactieve branding in het algemeen.
Je kunt je ook aansluiten bij de Linkedin groep op www.Linkedin.com genaamd BrandNew-
Game als je geautomatiseerde wekelijkse updates van mijn weblog wilt ontvangen.

Voor presentaties of advies aan merken en organisaties hoe games kunnen worden ge-
bruikt als marketingmiddel, kun je een email sturen naar info@BrandNewGame.nl of meer 
informatie vinden op www.BrandNewGame.nl 

Uiteraard is er ook een website waar de informatie in dit boek digitaal is terug te vinden
op het verrassende webadres www.brandnewplayground.com ;-)

Blijf spelen!

Bart Hufen
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Dit boek is mede tot stand gekomen dankzij input van mijn vader, vrienden, zakenrelaties, 
kennissen, online specialisten en de volgers van mijn weblog. Hartelijk dank daarvoor! Blijf 
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Internetpublicaties

Er zijn legio internetpublicaties geraadpleegd, maar het gaat te ver om alle weblinks op te 
voeren. Links naar alle artikelen (en diverse cases) zijn terug te vinden op www.gamingan-
dbranding.com en www.laatmetjemerkspelen.nl

Documentaires van Holland Doc op Nederland 2  
(via Uitzending gemist.nl)

Beyond the game 3 september 22:50 uur – De wereld van Warcraft.
Documentaire van Jos de Putter. Er is een nieuwe wereld die op geen enkele kaart staat 
waarin een nieuwe generatie opgroeit. De wereld van Warcraft. We volgen Sky en Grubby, 
twee topspelers van het computerspel Warcraft, in de aanloop naar en tijdens het Wereld-
kampioenschap in Seattle. Beiden zijn de idolen van een hele generatie gamers. De film 
toont de weg naar de top en de onsterfelijke roem in de cyberwereld. Maar ook de offers 
die daarvoor moeten worden gebracht. Met gebruikmaking van technieken uit de gamewe-
reld biedt de film inzicht in deze bij de jeugd mateloos populaire industrie en in de psyche 
van de spelers. De negentienjarige Li Xiaofeng verlaat zijn familie om in Peking onder de 
naam Sky professioneel gamer te worden. Hij is een typisch Chinese speler: hardwerkend 
en bereid om zijn leven in dienst te stellen van het verbeteren van zijn spel. Hij vindt zich-
zelf te langzaam en weet dat hij harder moet werken dan anderen om dit te compenseren. 
Minstens twaalf uur per dag oefent hij. Zijn ouders hoopten dat hij dokter zou worden.
Moeder: ‘Hij wou niet luisteren. Soms sloeg ik hem met een stok maar hij bleef die spel-
letjes spelen, echt een koppig kind.’ Dorpsbewoners verbazen zich inmiddels over de 
carrie`re van Sky en zijn verworven rijkdom. Wereldkampioen Manuel ‘Grubby’ Schenkhui-
zen (22) toont zich een indrukwekkend rustige speler. Hij wordt beschouwd als de artiest 
van het spel, met een bij tijden filosofische benadering.
Thuis in Nieuwegein spreekt hij in de keuken met zijn moeder over welke toernooien 
haalbaar zijn. Met zijn Chinese vriendin bereist hij de hele wereld. Voorwaarde voor een 
verblijf is wel dat hij kan beschikken over heel snel internet. ‘De ping moet goed zijn.’ Na 
een wedstrijd evalueren ze zijn speelstijl in cybertaal, voor buitenstaanders een geheimtaal 
over Humans, Orcs en het opgeven van expansie om een hoofdbasis te verwoesten. Na vele 
toernooien en demonstratiepartijen treffen Sky en Grubby elkaar uiteindelijk op hetWereld-
kampioenschap Cybergames in Seattle.

My Second Life – Molotov Alva http://www.molotovalva.com/

Documentaire die zich geheel in de virtuele wereld Second Life afspeelt. De documentaire 
onderzoekt het online leven van Molotov Alva uit Californië, een man die spoorloos ver-
dwijnt uit het echte leven en plotseling via een serie van tien videodagboeken opduikt in de 
populaire wereld Second Life. De online dagboeken vormen de basis van de documentaire. 
De centrale vraag die de regisseur/hoofdpersoon zich stelt: Is de virtuele wereld werkelijk 
zo anders dan de echte wereld. Kun je een leven creëren of invullen precies zoals jij dat 
wilt? Eruit laten zien zoals jij het wilt? In de virtuele wereld is niets zoals je denkt, alles is 
gecreëerd. Keuzes zijn oneindig, je kunt zijn wie je wilt en elke vorm aannemen die je maar 
kunt bedenken, alles is maakbaar en te koop.
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Another perfect World

Femke Wolting en Jorien van Nes schetsen een fascinerend beeld van de opkomst van 
virtuele werelden. Voor miljoenen mensen is het virtuele universum een plek die steeds 
meer vervlochten raakt met hun echte leven. Maar wie zijn de makers van deze werelden 
en welke ideeën en ideologieën liggen eraan ten grondslag?
Mondiaal wordt er jaarlijks 1,5 miljard dollar verdiend met handel in virtuele goederen.
In 2011 wordt verwacht dat 80 procent van de mensen naast hun profiel op Hyves & Face-
book ook een avatar zullen hebben in een of meerdere werelden.
Lineage, EVE Online en Second Life zijn voorbeelden van virtuele werelden waarbij de 
makers en spelers hun eigen paradijs kunnen creëren, ver verwijderd van de echte wereld; 
nieuwe werelden geheel naar eigen inzicht ingericht, variërend van democratie tot dicta-
tuur. Hier leiden de virtuele inwoners een leven waarvan zij vroeger niet durfden te dro-
men; van warlord tot succesvol cybersex ondernemer.
Maar wie zijn de makers van deze werelden en welke ideeën en ideologieën liggen eraan 
ten grondslag? Hoe gaat het bouwen van een virtueel Utopia in zijn werk? Wat zijn de eco-
nomische en politieke regels in de virtuele wereld? Is er persvrijheid?
Hoe wordt er handel gedreven? Moeten de virtuele inwoners zich aan wetten houden, of 
zijn zij eindelijk helemaal vrij? Zijn het echt ideale werelden zonder aardse beperkingen?
Ze gaan op zoek naar antwoorden op deze vragen. Ze spreken de oprichters van de groot-
ste virtuele werelden, waaronder Philip Rosedale van Second Life, Jae-Kyung Song van 
Lineage, Hilmar Veigar Petursson van EVE Online en Raph Koster van Metaplace over de 
ideeën achter hun werelden. Maar ook over de strijd die dat oplevert tussen de makers en 
spelers.
Zoals in het geval van Peter Ludlow. In het echte leven is hij professor filosofie, maar in 
Sims Online was hij hoofdredacteur van de krant The Alphaville Herald.
Na kritische berichtgeving over misstanden in deze virtuele wereld, werd hij door de ma-
kers ‘rücksichtslos’ verwijderd uit het spel. Second Life ondernemer Kevin Alderman uit 
Florida klaagde een dief aan die zijn lucratieve virtuele seksbedden kopieerde, voor een 
‘echte’ rechtbank. En Sung Bo Yong, die samen met duizenden andere gefrustreerde spe-
lers in Lineage een heuse revolutie voor democratie en vrijheid voerde tegen de machtheb-
bers in het spel.
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Verklarende Woordenlijst

Advergame: of ‘fully branded game’, is een game die speciaal voor een organisatie of merk 
is ontwikkeld en een onmiskenbare signatuur van de afzender draagt.
Vaak haakt de game in op de identiteit van de organisatie, een merk, product, of een cam-
pagne.

Artifical/non playable characters (NPC’s): avatars binnen het spel die de speler
niet direct kan besturen of bedienen.

Augmented reality: letterlijk: veranderde realiteit, is een samensmelting van digitale in-
formatie en realiteit door het gebruik van camera(‘s) en beeldherkenning. Door de camera 
van een mobiele telefoon bijvoorbeeld op een huis te richten kan door middel van beeld-
herkenning informatie over dat huis op het beeldscherm verschijnen geput uit een data-
base waarin informatie staat over bijvoorbeeld bouwjaar, makelaar en prijs. Musea zouden 
deze technieken kunnen toepassen waar bij elk schilderij (of ander kunstwerk) een verhaal 
of minivideo volgt met informatie over het schilderij en de schilder op de telefoon.

Avatar: een in-game personage of karakter.

Battlecast server: een server die een game ‘opneemt’ zodat je hem later kunt terugzien en 
met anderen kunt delen. In de toekomst kunnen consumenten via dit soort kanalen wed-
strijden tussen gamers volgen.

Beachball: een spel dat op het strand wordt gespeeld met twee houten rackets en een bal 
vergelijkbaar met een squashbal. Het voornaamste doel is om de bal zo lang mogelijk over 
te slaan zonder dat deze de grond raakt. Verder zijn er eigenlijk geen spelregels.

Brand utilities: digitale applicaties, diensten of services van organisaties en merken om 
het leven van de consument te vergemakkelijken of aangenamer te maken.

Bugvrij: een software programma zonder fouten zodat het niet vastloopt.

Cause-effect: Elke keuze binnen de game heeft gevolgen voor het verloop van het spel. Dit 
begint al met het configureren van de avatar (het gamepersonage). Door bepaalde eigen-
schappen te kiezen zal de gameplay bijvoorbeeld meer confrontatie of juist meer dialogen 
met zich meebrengen. Het kaartspel Dungeons en Dragons heeft ooit de basis gelegd voor 
deze unieke gameplay. Games die daarop zijn gebaseerd zijn onder andere Baldur’s Gate, 
Neverwinter Nights en World of Warcraft. De
game Fallout wordt oWok al jaren geprezen om het sterke S.P.E.C.I.A.L. model dat staat 
voor de karaktereigenschappen: Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, 
Agility en Luck. Hierbij kan de persoon die speelt aan het begin van het spel zijn karakter 
naar eigen inzicht eigenschappen toebedelen waardoor er andere dialogen en keuzes wor-
den voorgeschoteld in het spel. De keuzes die gemaakt worden gedurende het spel hebben 
ook weer invloed op het uiteindelijke spelverloop. Zo zou een speler met een karakter met 
het maximale aantal punten op ‘geluk’ en ‘charisma’ vaak – zonder slag of stoot – onder 
gewelddadige confrontaties uit kunnen komen.
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Developers kit: een set aan programmeertools bestaande uit hardware en software om 
applicaties en games te maken voor specifieke platforms en apparaten, vaak aangeleverd 
of onder licentie beschikbaar gesteld door de leverancier van de hardware. Bij consoles 
kopen ontwikkelaars een developers kit waarmee ze games kunnen maken in de taal die 
past bij de specifieke console. Games voor de PC worden vaak gebaseerd op een eerder 
ontwikkelde engine (programmeertool) waarmee al eerder een game is ontwikkeld.

De Unreal engine (gebruikt voor de games Unreal en Unreal Tournament) is inmiddels 
legendarisch en al tientallen keren in licentie doorverkocht aan diverse ontwikkelaars voor 
andere games.

Embedded software: programmacode (software) die is ‘meegebakken’ op de hardware en 
dus niet op een losse drager zit, zoals een floppy disk of DVD.

episodic content: Nieuwe content die te spelen is, zolang je in bezit bent van het hoofd-
product. Door updates wordt de levenscyclus van het hoofdproduct verlengd en ontstaan 
er nieuwe gebruiksfuncties en commerciële kansen. De applicaties die voor de iPhone 
beschikbaar zijn, zijn in feite ook updates.

Freeroaming: ook wel sandbox (zandbak) games genoemd. Delta Force (1999 - PC) was 
een van de eerste games die dankzij de Voxel technologie mooie ronde landschappen en 
een schier ‘oneindig’ grote spelwereld bood. Het niveau van freeroaming verschilt per 
game, maar het duidt er met name op dat er geen ‘onzichtbare muren’ waarneembaar zijn 
binnen de game. Fans van dit genre praten vaak over sandbox games als of het een nieuw 
genre betreft.

Gameplay: de set regels en variabelen die de speler ter beschikking staan om het doel in 
de game te bereiken. In essentie bepaalt dit de herspeelbaarheid van games. Een goed 
uitgebalanceerde gameplay zorgt ervoor dat games altijd leuk blijven en het onderscheidt 
goede games van slechte.

Gamevertising: het inzetten van games als promotiemiddel.

Handheld: een apparaat (console) dat in de hand gehouden wordt om het te bedienen.

Homo ludens: letterlijk ‘de spelende mens’. Geïntroduceerd door vooraanstaand Neder-
lands historicus Johan Huizinga in 1938 in een boek over het belang van het spelelement 
binnen cultuur en samenleving.

Intellectual Property: een product dat wordt doorontwikkeld tot ‘merk’ zodat de levenscy-
clus van het product verlengd kan worden en spin offs kan krijgen (line extensions), bij-
voorbeeld in de vorm van merchandising. Een voorbeeld van IP is het personage Lara Croft 
uit Tomb Raider.
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Lan Party: letterlijk een Local Area Network Party. Een evenement waar consumenten 
fysiek samenkomen om diverse games tegen elkaar te spelen, al dan niet voor een prijzen-
pot. Uiteindelijk is hierdoor ook de World Cyber Games ontstaan, een wereldwijde organi-
satie die jaarlijks internationale tournamenten organiseert.

Leaderboards: scorelijst van teams of individuele deelnemers van een bepaalde game. 
Vaak in de vorm van een statistisch overzicht van prestaties van individuele spelers van een 
game. Afgezien van ‘ranking’ kun je vaak ook nog zien hoe goed hij of zij scoort op speci-
fieke eigenschappen. Bij een shooter als Battlefield 2 is dit bijvoorbeeld wat je favoriete 
(meest gebruikte) wapen is, hoe vaak je mensen hebt gereanimeerd of een lift hebt gege-
ven in je Hum-Vee en hoeveel munitie je hebt gebruikt.

MSN: de webportal van Microsoft waarbij leden onderling zowel real-time als turn-based 
berichten kunnen sturen als ze online zijn door middel van een chatprogramma. Inmiddels 
is de portal uitgegroeid tot een multimediaal kanaal waarop ook games kunnen worden 
gespeeld.

Postings: berichten op een weblog of forum

Real-time: gelijktijdig in tegenstelling tot Turn-based.

Seeden: het plaatsen van links (bijvoorbeeld door middel van banners) op, voor de gebrui-
kersgroep, relevante kanalen (bijvoorbeeld websites) die verwijzen naar de content (in dit 
geval de game).

Scripted events: korte stukjes voorgeprogrammeerde animaties of gameplay elementen 
die de gameplay verrijken of een hoogtepunt vormen binnen een bepaald level. Bij klassie-
ke fighting games kan het eindgevecht tegen de ‘levelboss’ worden beschouwd als scripted 
event.

Serious Games: Onder serious games worden games verstaan die tot doel hebben mensen 
iets te leren. Ze zijn meestal gebaseerd op wetenschappelijke modellen en structuren die 
achter de ‘game-interface’ allerlei data en scores bijhouden. De gebruiker is echter wel 
vaak beperkt in de invloed op de speluitkomst. Dit soort games worden veel gebruikt voor 
personeelselectie, trainingen en simulaties binnen organisaties om voorspellingen te kun-
nen doen.
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Skype: een gratis internet-telefoondienst waarbij leden onderling wereldwijd met elkaar 
kunnen bellen. In 2009 waren al meer dan 100 miljoen mensen aangesloten. Naast gratis 
bellen voor leden kun je een abonnement van vijf euro per maand afsluiten en vervolgens 
kosteloos bellen naar alle vaste nummers in Nederland, dus ook naar personen en instan-
ties die niet zijn aangesloten op Skype.

Smartphone: een mobiele – multimedia – telefoon (ook PDA genoemd) waarop, naast 
bellen en het sturen van tekstberichten, diverse applicaties te gebruiken zijn, zoals agen-
dabeheer, synchronisatie met Outlook op PC of laptop. Besturingssystemen zijn onder 
meer Symbian van Nokia, Microsoft mobile, Android van Google en Apple OS voor iPhone. 
Met name voor de iPhone en andere touch-screen telefoons zijn games erg populair. In de 
maand mei van 2009 waren zeven van de tien ‘top tien downloads’ op de appstore van Ap-
ple games en waren er reeds 25.000 applicaties beschikbaar. In december 2009 waren er 
reeds 150.000 applicaties beschikbaar en eind 2010 meer dan 250.000.

Turn-based: volgtijdig, ofwel om beurten, zoals bij schaken en de meeste bordspellen het 
geval is.

Virtuele wereld: een digitale 3D vormgegeven omgeving waarin een speler met behulp van 
een avatar (een personage of karakter) kan rondlopen.
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