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1. INLEIDING 

De impact van de videogamesindustrie is de laatste decennia sterk toegenomen en is in onze moderne 

samenleving nog moeilijk weg te denken. De sector kende de laatste jaren een samengestelde groei van 

ongeveer 9% per jaar. De wereldwijde COVID-19-pandemie heeft de populariteit van deze sector naar 

ongeziene hoogtes gestuwd. Sommige instanties schatten dat de videogamesindustrie tot 20% is gegroeid 

in 2020 tegenover het jaar ervoor. Dit document geeft een overzicht van inkomstencijfers, belangrijkste 

trends, bedrijven en organisaties uit de videogamesindustrie, met de focus op de Verenigde Staten.  

 

De term ‘gaming’ slaat ondertussen op een breed gamma aan activiteiten. De klassieke manier van 

segmenteren van gamers en gaming-activiteiten is lineair, onvolledig en biedt weinig voordelen voor de 

gamesbranche. Daarom biedt dit rapport een gedetailleerde uitsplitsing van de videogamesindustrie op het 

vlak van omzet en gamerprognoses per segment. Het verkent ook de markttrends die het gaming-landschap 

vormgeven en aansturen. Tot slot krijgt u een gedetailleerd overzicht over de nieuwste en grootste 

bedrijven, evenementen en organisaties in de Verenigde Staten per segment van de videogamesindustrie.  

2. BELANGRIJKE GAMINGTERMEN 

Augmented reality (AR): Een technologie die real-life beelden van gebruikers aanvult door computer 

gegenereerde sensorische input in de vorm van beelden en geluiden. 

 

Boxed revenues: Inkomsten gegenereerd door de verkoop van games of game-gerelateerde inhoud op 

fysieke opslagmedia (onder andere schijven of cartridges). Dit omvat ook fysieke exemplaren besteld in 

online stores.  

 

Browser PC games: Games die worden gespeeld op casual game-websites of sociale netwerken/media. 

 

Cloud gaming: Ook wel ‘’gaming on demand’’ genoemd. Cloud gaming is de mogelijkheid om een game te 

spelen op elk apparaat (computer, console, smartphone ...) zonder de fysieke hardware (bijvoorbeeld van 

de game zelf) te bezitten. 

 

Compound annual growth rate (CAGR): De constante groeisnelheid gedurende een periode van meerdere 

jaren. In deze studie focussen wij vooral op de jaren 2019-2023. 

 

Digital revenues: Inkomsten gegenereerd door de verkoop van games of game-gerelateerde inhoud 

rechtstreeks bij een online winkel. Dit is zonder een fysiek product te moeten leveren. Digitale inkomsten 

omvatten in-game-aankopen, abonnementsinkomsten en eventuele andere downloadbare inhoud en 

uitbreidingen van een game (DLC). 
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Downloaded/Boxed PC games: PC-games gedownload van websites (bijvoorbeeld via het bekende Steam of 

de Epic Games Store) of gekocht als een product in een doos (cd / dvd), inclusief client MMO- en MOBA-

games. 

 

Esports: Competitief gamen op professioneel niveau en in een georganiseerd formaat (toernooi of 

competitie) met een specifiek doel (d.w.z. het winnen van een kampioenstitel of prijzengeld) en een duidelijk 

onderscheid tussen spelers en teams die tegen elkaar strijden. 

 

Free-to-play (F2P) games: Games die (legaal) gratis te downloaden en te spelen zijn, vaak met het aanbieden 

van in-game bestedingsmogelijkheden. 

 

Game enthusiasts: Alle mensen die zich met games bezighouden door te spelen, gaming te bekijken en/of 

eigenaar te zijn van gaming hardware. 

 

Game revenues: Consumenteninkomsten gegenereerd door bedrijven in de wereldwijde games-markt, 

exclusief hardware-verkoop, belasting, business-to-business-services, advertenties en inkomsten uit online 

kansspelen en weddenschappen. 

 

Amer personas: Een nieuwe manier om game-enthousiastelingen te segmenteren in hun spel, kijk- en 

bezitgedrag. Raadpleeg het Special Focus Topic (pagina 23) om de definitie van elke persona te vinden. 

 

Online population: Alle mensen binnen een land/markt of regio die toegang hebben tot het internet via een 

computer of mobiel apparaat. 

 

Payers or paying gamers: Alle mensen die geld hebben uitgegeven om games te spelen op een pc, console 

of mobiel apparaat. 

 

Pay-to-play (P2P) games: Games waarvoor vooraf moet worden betaald of games die op een abonnement 

zijn gebaseerd. 

 

Peripherals: Gaming-gerelateerde hardwareproducten die worden gebruikt voor gaming, zoals 

gamingmuizen, toetsenborden, headsets, controllers of monitoren. 

 

Players or gamers: Alle mensen die (digitale) games spelen op een pc, console of mobiel apparaat. 

 

Spend per payer: Jaarlijkse gemiddelde inkomsten gegenereerd per betaler (game-inkomsten/ betalers). 

 

Console games: Games die rechtstreeks op een tv-scherm of via een console worden gespeeld, zoals Xbox, 

PlayStation en Nintendo, of op handheld-apparaten, zoals een Nintendo DS of PS Vita. 
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Tablet games: Games gespeeld op een tablet (bv. iPad). 

 

Smartphone games: Games gespeeld op smartphones. 

 

Virtual reality (VR): De computer gegenereerde simulatie van een driedimensionaal beeld of omgeving die 

op een schijnbaar echte of fysieke manier kan worden genereerd door een persoon die speciale 

elektronische apparatuur gebruikt, zoals een headset met een scherm erin of handschoenen voorzien van 

sensoren. 

3. SECTOROVERZICHT 

De videogamesindustrie werd anno 2020 aanvankelijk geschat op $159,3 miljard, wat een aanzienlijke 

stijging betekende van 9,3% ten opzichte van 2019. Ondertussen gaan er stemmen op die een nog sterkere 

groei verwachten in 2020 door de COVID-19-pandemie. Zo schat de organisatie Newzoo de 

videogamesindustrie al op $175 miljard. De werkelijke stijging van de sector ligt dus 10 à 20% hoger dan het 

jaar ervoor. Zelfs voor een industrie die jaarlijks met 9% groeide, was 2020 ongetwijfeld een stormachtig 

jaar (The Economist, 2020).  

 

De exponentiële groei is te verklaren omdat online gaming ongetwijfeld als een van de beste opties voor 

thuisentertainment wordt gezien. Ter vergelijking met andere entertainmentsectoren: algemene 

ticketverkoop (box office) was in 2019 goed voor 42,5 miljard dollar, terwijl de muziekindustrie goed was 

voor 20,2 miljard dollar. Rekening houdend met de huidige prognoses en trends, zal de videogamesector 

in 2023 zeker meer dan $200 miljard waard zijn. 

 

De gamingindustrie groeit voornamelijk door het algemene stijgende inkomen per capita van de bevolking, 

de stijgende belangstelling en het stijgende aantal huishoudens met twee inkomens die de transformatie 

van de wereldmarkt versterken. Dankzij het positieve effect van de aanhoudende pandemie op de game-

industrie, groeit de industrie zelf nog sneller dan voorspeld omdat heel wat mensen wereldwijd 

geconfronteerd worden met lockdowns en quarantaines. Zelfs de WHO (World Health Organization) 

moedigde mensen aan om thuis te blijven en videogames te spelen onder de globale campagne 

#PlayApartTogether.  

 

Volgens een recente studie van Verizon is er een toename van 115% in het gebruik van games in de Verenigde 

Staten alleen al, in vergelijking met een typische dag vóór COVID-19. De Verenigde Staten hebben op dit 

moment 19% van het wereldwijde marktaandeel voor games in handen. De grootste groeigebieden bevinden 

zich in Latijns-Amerika en Asia-Pacific (APAC), die naar verwachting met respectievelijk 10,3% en 9,9% zijn 

gegroeid in vergelijking met de omzetcijfers van 2019. APAC zal naar verwachting in 2020 ongeveer $78 
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miljard waard zijn, waarbij China alleen al $40,9 miljard aan consumentenuitgaven aan gaming voor zijn 

rekening neemt. Ter vergelijking: de gaming-industrie in de VS is net onder de $36,9 miljard waard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2020 waren er meer dan 2,7 miljard gamers, waarvan net onder 250 miljoen in Noord Amerika, waar de 

Verenigde Staten ongetwijfeld de grootste markt is. Dit wereldwijde aantal zal naar verwachting verder 

blijven groeien tot 3.2 miljard gamers tegen het jaar 2023. 
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4. STRATEGISCH BELANG EN DEALS 

4.1 TENCENT EN NINTENDO  

In april 2019 sloot Nintendo een nieuwe strategische deal met Tencent. Door deze overeenkomst kon de 

Nintendo Switch worden gelanceerd op het vasteland van China, één van 's werelds grootste gamemarkten. 

Elk bedrijf moet haar games ter goedkeuring in China indienen en ervoor zorgen dat de games voldoen 

aan de inhoudelijke voorschriften. Dit is een lang proces en betekent vooral dat het even zal duren vooraleer 

Nintendo een grote bibliotheek met officiële spellen in China kan aanbieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: The Verge 

4.2 EPIC GAMES 

Epic Games, de maker van het wereldwijde 

videogamefenomeen Fortnite, heeft in augustus 2020 

Apple en Google aangeklaagd wegens beschuldigingen van 

oneerlijke prijsstelling bij hun respectievelijke Android- en 

Apple-appstores. Toen Epic Games een nieuwe manier 

introduceerde om miljoenen mobiele Fortnite spelers te 

laten betalen via in-game valuta, werd hun game definitief 

verwijderd uit elke app store. Het resultaat was een 

inkomstenverlies van vele tientallen miljoenen dollar op 

maandelijkse basis voor Epic Games. 
Bron: SE7EN.ws 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 8 van 25 De gamingsector in de Verenigde Staten 

Volgens data van Sensor Tower, haalde Fortnite gemiddeld $51 miljoen dollar op per maand in de Apple 

App Store en de Google Play Store in de periode van april tot juli 2020. Tijdens die periode waren er 

gemiddeld 5,6 miljoen nieuwe downloads van de game op mobiele apparaten. Fortnite was in augustus 

2020 op schema om vergelijkbare aantallen te bereiken, totdat de game op 13 augustus 2020 uit de stores 

werd gehaald.  

 

Epic Games kaderde de rechtszaak in als een gevecht tussen eerlijke game-ontwikkelaars en grote corporate 

gatekeepers. Over het algemeen blijkt deze rechtszaak een aanzienlijk kortetermijnverlies te zijn voor alle 

betrokken bedrijven, en valt het nog te bezien of Epic Games een realistische kans heeft om het app-

commissiesysteem te verstoren.  

4.3 MICROSOFT NEEMT ZENIMAX MEDIA EN BETHESDA SOFTWORKS 

OVER 

Een dag voor de officiële start van de pre-orders voor de nieuwe Xbox Series X en Series S, versterkte 

Microsoft zijn line-up van videogames met de overname van ZeniMax Media, het moederbedrijf van 

Bethesda, de gamestudio en uitgever achter iconische franchises zoals The Elder Scrolls, Fallout en DOOM, 

om er maar een paar te noemen. De deal, ter waarde van $7,5 miljard, doet de aantrekkingskracht van 

Microsoft's Xbox Game Pass, een Netflix-achtige abonnementsservice voor videogames, verder aansterken 

door Bethesda's line-up van iconische games aan de service toe te voegen.  

 

De deal zou op lange termijn ook Microsofts belangrijkste concurrent Sony en zijn PlayStation-franchise 

kunnen schaden, aangezien toekomstige Bethesda-games, behoudens bestaande overeenkomsten, zullen 

worden uitgebracht op "andere consoles per geval", aldus Phil Spencer, hoofd van Microsoft. Xbox. Daardoor 

klinkt het aannemelijk dat veel van die games exclusief zullen zijn voor pc en Xbox. 

 

"Gedifferentieerde inhoud van hoge kwaliteit is de motor achter de groei en waarde van Xbox Game Pass - 

van Minecraft tot Flight Simulator", zei Satya Nadella, CEO van Microsoft in de officiële aankondiging van 

de deal. "Als erkend game-ontwikkelaar en uitgever heeft Bethesda succes geboekt in elke categorie games, 

en samen zullen we onze ambitie waarmaken om de meer dan drie miljard gamers wereldwijd te 

versterken." 

 

Met een waarde van $7,5 miljard is de nieuwste acquisitie van Microsoft één van de grootste M&A-deals tot 

nu toe. De softwaregigant is geen onbekende in acquisities van miljarden dollars, zoals de volgende grafiek 

laat zien. In de afgelopen twee decennia heeft het bedrijf overnames gedaan op verschillende gebieden, 

variërend van hardware (Nokia) tot videogames (Minecraft-maker Mojang) en sociale media (LinkedIn). 
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Bron: Statista.com 

https://www.statista.com/chart/22445/microsoft-s-largest-acquisitions/
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5. GAMING TRENDS  

 

Bron: Pelham Smithers - Visual Capitalist 

 

5.1 CLOUD GAMING EN DIGITALE GAMES 

Cloud gaming is een opkomende technologie over de hele industrie. Cloud gaming zorgt ervoor dat de 

gebruiker high-end games (veeleisende grafische games) met snelle netwerkconnectiviteit kan streamen over 

handheld-apparaten zoals laptops, tablets en mobiele telefoons. Cloud gaming elimineert de regelmatige 

hardware upgrades die normaalgezien nodig zijn voor gaming consoles en pc’s. Cloud gaming zal naar 

verwachting een grote positieve invloed blijven hebben op de sector. Videogamebedrijven en consumenten 

laten hoe langer hoe meer fysieke gameschijven achterwege en geven de voorkeur aan het gemak van 

digitale downloads. Grote spelers zoals Microsoft, Sony en Nintendo bieden gratis digitale games aan 

mensen die zijn geabonneerd op hun online services, en meerdere bedrijven ontwikkelen nieuwe platforms 

en diensten waar de gebruikers games kunnen kopen en spelen. 

 

https://www.visualcapitalist.com/50-years-gaming-history-revenue-stream/
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5.2 ULTRA LAGE LATENTIE 

Ultra lage latentie betekent dat een computernetwerk is geoptimaliseerd om een zeer groot aantal 

datapakketten te verwerken met een buitengewoon lage vertraging (latentie). Deze netwerken zijn 

ontworpen om realtime toegang en respons op snel veranderende gegevens te ondersteunen. Ultra lage 

latentie is dus niet alleen belangrijk voor de kapitaalmarkten, maar ook in de gamingsector.  

5.3 IMMERSIVE TECHNOLOGIES 

De toenemende toepassing van immersive technologies, zoals virtual reality, augmented reality en mixed 

reality worden almaar belangrijker binnen de game-industrie. Bedrijven zoals Unity Technologies en 

OCULUS zijn voorbeelden van prominente spelers in dit segment.  

5.4 SPRAAKOPDRACHTEN 

Computers kunnen almaar beter spraakopdrachten herkennen van gebruikers. Zo kunnen consoles niet 

alleen in- en uitgeschakeld worden met spraakopdrachten, maar kunnen die spraakopdrachten ook 

gebruikt worden bij het uitvoeren van opdrachten tijdens het spelen van de games. Dit komt tot stand door 

de vele voice commands die aan gaming systemen gegeven worden.  

5.5 LIVE STREAMING EN ESPORTS 

De betrokkenheid van consumenten bij games is de afgelopen 10 jaar drastisch veranderd. Consumenten 

zijn nu multidimensionaler en gefragmenteerder dan ooit te voren. Gamers spelen immers niet alleen games 

meer, ze bekijken ook eSports en video-inhoud van games. Live streaming op internetkanalen zoals bij 

Twitch en YouTube hebben enorm aan populariteit gewonnen de afgelopen jaren. Het gamevideo 

streamingplatform Twitch is ontstaan in 2011. Het aantal uren dat er besteed wordt aan het bekijken van 

video-inhoud van games en gamers is vooral sterk toegenomen bij games waarin er een online competitie 

platform bestaat met andere spelers. In 2020 denken we dan vooral aan spellen zoals PUBG van PUBG 

Corporation, Fortnite van Epic games, Apex Legends van Respawn Entertainment etc.  

 

Live streaming groeide namelijk enorm met de opkomst van eSports. eSports zijn een vorm van 

sportcompetitie tussen videogamespelers. We zien niet alleen een toename van publieke aandacht voor 

eSports en livestreaming, maar ook exponentieel hogere sponsoropbrengsten. Ook bij traditionele spellen 

zoals schaken, bestaan er nu livestreams en online competities.  
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5.6 NIEUWE GAMER PERSONAGE SEGMENTATIE 

De klassiek manier om gamers te segmenteren is lineair, onvolledig en biedt weinig voordelen voor de 

gamesbranche. Newzoo bedacht daarom een nieuwe manier om gamers beter te identificeren via de 

Newzoo's Gamer Segmentation. Ze bedachten zo acht unieke persona’s die de betrokkenheid van 

consumenten bij games omvatten. Elk van de acht persona’s vertegenwoordigt een uniek type game-

liefhebber op de markt. De persona’s sluiten elkaar uit, wat betekent dat een persoon slechts tot 1 persona-

groep kan behoren. 

 

Bron: Newzoo 

5.7 FUSIES EN OVERNAMES 

In 2016 bereikten de speldeals een totaalbedrag van 30,3 miljard dollar. Ongeveer 94,0% van het totale 

volume (28,4 miljard) kan worden toegeschreven aan fusies en overnames. De overige 1,9 miljard waren 

investeringen in andere technologie van mobiel, web, console, pc, AR/ VR, MMO/ MBO en eSports.  

Ongeveer 85% van de totale M & A-dealwaarde kan worden geassocieerd met de mobiele gamingsector. De 

rest is onderverdeeld in MMO/MOBA, console/pc en tech. Dat is niet vreemd, want ook 85% van alle 

opbrengsten uit de videogame-industrie komen uit free-to-play games, waar mobiele games een groot 

onderdeel van zijn (Fortunly, 2020). 
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5.8 MOBIELE GAMES 

Mobiele games (games via smartphone en tablet) blijven het belangrijkste segment, met een omzet van $68,5 

miljard of 45% van de wereldwijde gamesmarkt in 2019. 80%, of $54,9 miljard van alle inkomsten uit mobiele 

games, zijn afkomstig van smartphonegames. Gaming via tablets was goed voor de resterende $13,6 miljard. 

Ter vergelijking, de totale gamingsector genereerde $152,1 miljard aan inkomsten.  

 

De inkomstengroei uit mobiele games zal die van consoles en pc’s verder overtreffen in de komende jaren, 

wat in de prognoses zorgt voor een krimpend procentueel marktaandeel van pc’s en consoles tegen 2022. 

In de vergelijking tussen pc en console blijft het procentueel marktaandeel van consoles de komende jaren 

relatief statisch. Een reden waarom het marktaandeel van pc-games procentueel gaat dalen, is de daling 

van inkomsten uit browsergames door de overschakeling naar mobiele games. 
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5.9 Nostalgie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Newzoo 

 

Nostalgie is altijd een belangrijk verkoopargument geweest in de gamesmarkt. Enkele voorbeelden hiervan 

zijn games-franchises waaronder Mario, Final Fantasy en Pokémon, die begin de jaren tachtig geboren zijn 

en nog altijd bijzonder populair zijn. Bedrijven die willen profiteren van de nostalgie van de consument, 

geven deze games uit vervlogen tijden opnieuw uit, inclusief hardware. Het overzetten van oudere games 

naar de huidige hardware of het maken van HD-remasters van die games wordt enorm gewaardeerd. Veel 

game-ontwikkelaars realiseerden zich dat consumenten bereid zijn oudere titels terug te kopen tegen een 

gereduceerd tarief voor betere of licht bijgewerkte beeldkwaliteit. Inspelen op nostalgie wordt gezien als 

een minder tijdrovende en kostenefficiëntere manier om nieuwe titels te ontwerpen.  

5.10 SONY (PLAYSTATION) VERSUS MICROSOFT (XBOX) 

Zowel Microsoft als Sony hebben hun nieuwe vlaggenschipconsoles, de next gen Xbox (The Xbox Series X) 

en Playstation 5, uitgegeven in november. Dit was perfect getimed in een jaar dat werd gekenmerkt door 

lockdowns en thuiswerken. De inkomsten van Sony (eigenaar van Playstation) stegen met 11,5% jaar-op-jaar 

(en de bedrijfswinst met 61%) nog voor de uitkomst van de Playstation 5. Sony is niet de enige. Gaming-

aartsrivaal Microsoft (eigenaar van de Xbox), had gelijkaardige cijfers nog voor de uitkomst van de nieuwe 

Xbox. De inkomsten waren met 30% gestegen. Deze trend was zichtbaar in heel de sector. 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
De gamingsector in de Verenigde Staten pagina 15 van 25 

Sony en Microsoft hebben tijdens de COVID-19-pandemie hun bestaande 

consoles vervangen door veel nieuwere, krachtigere machines. Op 10 

november is de Microsoft Xbox Series X uitgebracht.. Sony volgde twee 

dagen later met de lancering van de PlayStation 5. Met een kerstvakantie 

die in veel delen van de wereld in beperkte kring moest worden 

doorgebracht, is de vraag naar beide consoles ongetwijfeld groot.  

 

Sony won de vorige ronde van de console-oorlogen. Het bedrijf verkocht 

meer dan 100 miljoen PlayStation 4's en meer dan 1 miljard games. 

Microsoft geeft geen officiële cijfers, maar de meeste analisten denken 

dat de verkoop van de Xbox One maar half zo hoog was. De meesten 

verwachten dat Sony ook deze keer zijn rivaal overtreft.  
Bron: The Economist 

 

Piers Harding-Rolls bij Ampere Analysis, een media-analysebedrijf, denkt dat er in de aanloop naar Kerstmis 

5 miljoen nieuwe PlayStations werden verkocht, vergeleken met 3,9 miljoen Xboxes. De redenen hiervoor 

zijn Michael Pachter, een analist bij Wedbush Securities: merkentrouwheid van gamers en exclusiviteit van 

bepaalde games op gamingconsoles.  

 

De leidinggevenden van Sony hopen dat de projecties van de analisten kloppen, want de PlayStation 5 is 

essentieel voor zijn toekomst. De gamingdivisie van het bedrijf is nu de grootste. Het recente succes heeft 

de impact van problemen elders opgevangen, zoals in de imaging-divisie, die leed onder de problemen van 

Huawei, een Chinese technologiegigant die een van zijn grote klanten is (zie Schumpeter). 

 

Microsoft, van zijn kant, beweert zich geen zorgen te maken over hoeveel nieuwe Xboxen het precies 

verkoopt. Het bedrijf wil in de eerste plaats zijn marktpositie versterken en proberen om bestaande gamers 

voor zich te winnen. Meer dan 3 miljard mensen hebben een smartphone, en mobiele games - kleiner en 

informeler dan consoletitels - behoren tot de populairste apps. Phil Spencer, die de Xbox-divisie van 

Microsoft leidt, schat dat slechts ongeveer 200 miljoen huishoudens wereldwijd bereid of in staat is om 

dure gaminghardware zoals een console aan te kopen. 

5.11 GAME STREAMING DOOR CLOUD STRIVE 

Zowel Sony als Microsoft zullen beducht moeten zijn voor een aantal grote nieuwe concurrenten. Zowel 

Amazon, Facebook als Google willen hun geluk beproeven in de gamingsector. De tech-giganten denken dat 

cloud computing, snelle breedband en 5G-mobiele netwerken het streamen van games een belangrijke boost 

zullen geven. Diezelfde revoluties vonden al plaats in de muziek-, televisie- en filmindustrie.  
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Het middelpunt van deze strategie is een service genaamd xCloud. Games draaien in verre datacenters en 

het resultaat wordt gestreamd naar smartphones, met internet verbonden tv's of elk scherm dat kan. 

worden aangesloten op internet en een gamecontroller. Consoles worden met andere woorden in dit model 

overbodig. Dit is eigenlijk wat Spotify en Netflix hebben gedaan voor muziek en films.  

 

Game-streaming is geen nieuw idee. Eerdere pogingen hadden af te rekenen met technische problemen. 

Het streamen van games, die onmiddellijk moeten reageren op de acties van een speler, vragen dan ook 

een hoge performantiegraad en is veel moeilijker dan het streamen van een film of song naar een passieve 

kijker of luisteraar. Microsoft is niet het enige bedrijf dat denkt dat de tijd rijp is. Ook Sony biedt zijn eigen 

versie aan, genaamd "psNow" (hoewel het beperkt is tot oudere games), net als Nvidia, een op gaming 

gerichte chipmaker, en verschillende andere bedrijven. Andere tech-reuzen met weinig ervaring met 

videogames dienen zich aan. Google lanceerde "Stadia" in 2019. Amazon kondigde zijn "Luna"-service aan in 

september 2020. Op 26 oktober bracht Facebook zijn eigen “Facebook Gaming”-service op de markt. 

 

Het streamen van games klinkt op papier aantrekkelijk, maar weinigen verwachten dat het de industrie van 

de ene op de andere dag zal transformeren. Als streaming een hoge vlucht neemt, zal het waarschijnlijk 

net zo ontwrichtend voor de gamingsector blijken te zijn als voor andere media.  

Het is te vroeg om winnaars en verliezers te kiezen, maar de meeste analisten denken dat Microsoft goed 

gepositioneerd is. Zijn Azure-cloudbedrijf is de op een na grootste ter wereld, waardoor het een bereik 

heeft dat veel concurrenten missen. Vorig jaar zei Sony, dat zelf geen cloudinfrastructuur heeft, dat het de 

mogelijkheid aan het onderzoeken was om Azure te gebruiken om zijn eigen gamingdiensten aan te drijven. 

In tegenstelling tot Google of Amazon, zijn enige echte cloudrivalen, heeft Microsoft tientallen jaren ervaring 

in de gamesbranche. 

Maar de  concurrenten hebben ook sterke punten. Amazon heeft 150 miljoen abonnees op zijn Prime-service, 

die al gestreamde video en muziek omvat. Google zou YouTube kunnen gebruiken, waar gamevideo's 

populair zijn. Facebook is van plan zijn service te pitchen voor mensen die al eenvoudigere, browser-

gebaseerde games spelen op zijn bestaande platform, dat meer dan 2 miljard gebruikers per maand telt. 

En het succes van Sony met de PlayStation heeft bewezen dat grootte niet alles is.  

6. HET BELANG VAN DE VS 

Het belang van gaming in de VS mag niet onderschat worden. De sector is goed voor 26 procent van alle 

inkomsten uit de wereldwijde sector en groeit met ongeveer 10 procent per jaar. Hoewel veel van de 

succesvolle gameconsolemakers uit Japan komen, zijn enkele van de grootste en nieuwste game-

ontwikkelaars Amerikaans. In de VS worden enkele zeer grote evenementen georganiseerd waar de nieuwste 

ontwikkelingen in gaming vaak als eerste worden voorgesteld.  
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Kaart van game developers in de wereld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Gamedevmap/ via: https://www.gamedevmap.com/index.php 

https://www.gamedevmap.com/index.php


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 18 van 25 De gamingsector in de Verenigde Staten 

7. GAMINGEVENTS IN DE VS 

7.1 GAME DEVELOPERS CONFERENCE (GDC) 

Dit is een zeer belangrijk game-evenement voor wie van gamen houdt en weet hoe je commercieel haalbare 

videogames moet ontwikkelen,. Dit evenement is exclusief voor game-ontwikkelaars en studenten die het 

vak leren. 

De GDC wordt gesponsord en gehost door UBM Game Network. Het vindt jaarlijks plaats in San Francisco, 

Californië. Het draait allemaal rond educatieve inhoud voor de ontwikkeling van games. Dit is waar de 

nieuwste gaming-technologie wordt onthuld. Het is ook een plek waar je vruchtbare contacten kunt leggen 

met enkele van de meest opvallende figuren in de game-ontwikkelingsindustrie.  

Flanders Investment & Trade neemt jaarlijks deel aan GDC om Vlaamse game-ontwikkelaars de kans te 

geven om deel te nemen aan dit exclusieve evenement.  

Website: https://www.gdconf.com/ 

7.2 CASUAL CONNECT USA 

Casual Connect USA is een groot gaming-evenement voor wie zich voornamelijk richt op de ontwikkeling 

van games. Het evenement trekt enkele van de grootste namen en figuren in de game-industrie uit de VS 

en daarbuiten. Alle onderwerpen hebben betrekking op de ontwikkeling van spelsoftware en het genereren 

van inkomsten, dus er valt altijd iets te leren. Je krijgt de kans om ontwikkelaars van enkele van de beste 

games in de branche te zien en te horen. Casual Connect USA wordt elk jaar in januari gehouden in het 

Disney Hotel in Californië. 

Website: https://www.eventsforgamers.com/tag/casual-connect/  

7.3 ELECTRONIC ENTERTAINMENT EXPO (E3) 

E3 is ongetwijfeld het grootste game-evenement van de videogame-industrie. Het brengt de ‘’who’s who’’ 

van de game-industrie samen. Elk jaar komen grote game-ontwikkelaars, waaronder Sony, Microsoft en 

Nintendo, naar dit evenement om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de industrie en 

eigen nieuwe ontwikkelingen aan te kondigen. Hier leren gamers alles over nieuwe games en 

gamingtechnologie. 

E3 was vroeger een evenement exclusief voor game-ontwikkelaars, insiders in de game-industrie en de pers. 

Het opende echter zijn deuren voor het grote publiek in 2018. Er doen echter geruchten de ronde dat 

toekomstige evenementen en congressen voor het publiek zullen worden afgesloten. Toch kijken gamers 

van over de hele wereld altijd uit naar dit evenement, en velen volgen de ontwikkelingen online. 

Website: https://e3expo.com/  

https://www.gdconf.com/
https://www.eventsforgamers.com/tag/casual-connect/
https://e3expo.com/
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7.4 PENNY ARCADE EXPO (PAX) 

PAX is een van de grootste game-evenementen die gamers uit heel Amerika en Australië samenbrengt. PAX 

organiseert elk jaar meer dan vier congressen. Het begint al in januari in Texas en gaat vervolgens in maart 

en augustus verder naar Boston en Seattle. Het laatste evenement wordt gehouden in Melbourne, Australië. 

Elk jaar is er altijd iets nieuws voor PAX-bezoekers en de locaties kunnen variëren afhankelijk van het jaar 

en het geplande evenement. PAX-evenementen worden bijgewoond door enkele van de meest opvallende 

figuren in de game-industrie. 

Website: https://www.paxsite.com/   

7.5 THE GAME AWARDS 

Dit zijn de Oscars van de game-industrie. Zoals de titel suggereert, is deze conventie bedoeld om de beste 

games in de branche te erkennen en te eren. Gamers zijn welkom om te stemmen op hun favoriete games 

en hun mening kenbaar te maken. Het evenement wordt bijgewoond door honderdduizenden gamers, en 

nog veel meer doen online mee. 

Naast prijzen maakt dit evenement ook van de gelegenheid gebruik om aankondigingen te doen over 

belangrijke ontwikkelingen in de game-industrie. Er is ook veel entertainment, waaronder live gestreamde 

games en muziek. Bij de Game Awards krijg je belangrijke inzichten over de beste games. 

Website: https://thegameawards.com/  

7.6 BLIZZCON 

Fans van Blizzard-spellen zoals Diablo en Starcraft kijken vooral uit naar het videogame-evenement 

BlizzCon. BlizzCon is exclusief voor Blizzard-games en wil elk jaar iets nieuws onthullen.   

Website: https://blizzcon.com/en-us/  

  

https://www.paxsite.com/
https://thegameawards.com/
https://blizzcon.com/en-us/
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8. GAMING BEDRIJVEN 

8.1 GROOTSTE CONSOLEFABRIKANTEN 

Waarde $51 miljard in 2020 – 700 miljoen mensen spelen op console 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 GROOTSTE SPELERS IN 2020 

 

Nintendo  https://www.nintendo.com/  Kyoto, Japan  

Sony https://www.sony.com/  Tokyo, Japan  

Microsoft https://www.xbox.com/nl  Redmond, USA 

Sega https://www.sega.com/  Tokyo, Japan 

 

https://www.nintendo.com/
https://www.sony.com/
https://www.xbox.com/nl
https://www.sega.com/
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Bron: Statista 

 

Er is een duidelijke tendens bij de meeste consolefabrikanten om meer in te zetten op software en 

abonnementen voor gamers. Ondanks die push, zijn consoles nu winstgevender voor bedrijven zoals 

Microsoft, Sony en Nintendo dan 1 of 2 decennia geleden.  
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8.3 WERELDWIJDE VERKOOP VAN VIDEOGAMECONSOLES  

Wereldwijde verkoop van consoles voor de totale levensduur van producten vanaf september 2020 (in 
miljoen) 
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 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
De gamingsector in de Verenigde Staten pagina 23 van 25 

8.4 GROOTSTE AMERIKAANSE GAME-UITGEVERS (DIE GEEN CONSOLE 

UITBRENGEN) – INKOMSTEN 

Activision Blizzard ($6,5 miljard) https://www.activisionblizzard.com/  Santa Monica, CA 

Electronic Arts ($5,1 miljard)  https://www.ea.com/nl-nl  Redwood City, CA 

Take-Two Interactive ($3,1 miljard) https://www.take2games.com/  New York, NY 

Epic Games ($1,8 miljard)   https://www.epicgames.com/  Raleigh, NC 

Valve Corporation ($2,5 miljard) https://www.valvesoftware.com/nl/  Bellevue, RCW 

Zynga ($1,3 miljard) https://www.zynga.com/  San Francisco, CA 

9. CONCLUSIE 

Een videogame is een elektronisch spel dat kan worden gespeeld op een computerapparaat, zoals een pc, 

gameconsole of mobiele telefoon. Afhankelijk van het platform kunnen videogames worden onderverdeeld 

in computerspellen en consolegames. De afgelopen jaren heeft de opkomst van sociale netwerken, 

smartphones en tablets nieuwe categorieën geïntroduceerd, zoals mobiele en sociale games. Videogames 

hebben een lange weg afgelegd sinds de eerste games uit de jaren zeventig. De videogames van 

tegenwoordig bieden fotorealistische afbeeldingen en simuleren de werkelijkheid op een manier die in veel 

gevallen verbazingwekkend is. 

 

De toenemende populariteit van videogames 

 

Videogames zijn een miljardenbusiness. De videogamesindustrie werd voor 2020 aanvankelijk geschat op 

$159,3 miljard, wat een aanzienlijke stijging was van 9,3% ten opzichte van 2019. Ondertussen gaan er 

stemmen op, zoals de organisatie Newzoo, die de videogamesindustrie al op $175 miljard schatten onder 

invloed van de COVID-19-pandemie. De werkelijke stijging van de sector ligt dus 10 à 20% hoger dan het 

jaar ervoor. De groei wordt ook verklaard door de vele eerste en tweede generatie-gamers die inmiddels 

volwassen zijn en over een flinke koopkracht beschikken. Verder werd er vastgesteld dat videogames aan 

populariteit winnen onder kinderen en ouders over de hele wereld, en zowel bij mannen als vrouwen.. 

 

Toonaangevende gamingbedrijven 

 

Enkele van de belangrijkste spelers in de video-game-industrie zijn Tencent, Sony en Apple, die elk jaar 

miljarden dollars aan inkomsten genereren, waardoor ze tot de meest succesvolle beursgenoteerde 

bedrijven behoren op het gebied van gaminginkomsten. Sony's PlayStation 4 is de bestseller onder de 

huidige consoles en in 2020 bereikte de verkoop van de PlayStation 4 meer dan 112 miljoen exemplaren. Nu 

is het afwachten hoe de verkoop van de nieuwe Playstation 5 en Xbox Series X/S zal verlopen. 

https://www.activisionblizzard.com/
https://www.ea.com/nl-nl
https://www.take2games.com/
https://www.epicgames.com/
https://www.valvesoftware.com/nl/
https://www.zynga.com/
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Enkele trends in Gaming 
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Cloud Gaming  
Games worden via een snellere netwerkconnectiviteit gestreamd 

via verschillende hardwareproducten 

Ultra Lage Latentie 
Computernetwerken worden geoptimaliseerd om een groot 

aantal datapakketten te verwerken 

Spraakopdrachten 
Computers die spraakopdrachten beter kunnen herkennen en 

interageren met gebruikers 

Livestreaming en eSports 
Livestreaming en eSports zullen enkel maar groeien in belang. 

Steeds meer mensen kijken online hoe andere topgamers spelen 

Segmentatie van gamers 
Er bestaan steeds meer verschillende profielen van gamers 

waarop game developers kunnen focussen 
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Voor meer informatie, contacteer:  

Flanders Investment & Trade San Francisco 

+1 650 288 69 69 

sanfrancisco@fitagency.com 

 

Wim SOHIER 
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met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en 

documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid 

voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 

Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 

weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de 

interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of 

personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou 
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