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entertainmentbranche duikt in de rode cijfers

Wie geven  
we de schuld?
In de Branchebarometer over de maand april, doken alle segmenten van de home-entertainmentbranche in 
de rode cijfers. Opmerkelijk, aangezien eerder werd gespeculeerd dat de recessie weleens aan de branche 
voorbij zou kunnen gaan. Of is de economische crisis slechts een drogreden voor de malaise?
  Door: Werner SchloSSer
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Hard to handle? Vijf crisistips:

▶ Handhelds spelen gameverkopen parten
▶  Ook conjunctuurongevoelige boekenmarkt 

daalt
▶ Blu-ray lijkt slechts tussenvorm

M ensen hebben altijd behoefte aan 'ver-
maak', juist in crisistijden. En aangezien 
ook 'cocooning' weer populairder wordt, 

zou de consumptie van home-entertainment moe-
ten stijgen. Die geruststellende woorden waren eind 
vorig jaar vanuit verschillende hoeken op te tekenen.
inmiddels blijken juist in home-entertainment de 
klappen te vallen en worden nu ook in outdoor en-
tertainment tikken uitgedeeld.

Vertekend beeld
Voor een completer beeld van de huidige situatie 
heeft GfK Retail and Technology Benelux op verzoek 

van het vakblad een nadere analyse gemaakt. Die 
behelst de verkochte aantallen entertainmentpro-
duct en daarmee gepaard gaande omzet in de eerste 
vier maanden van dit jaar, afgezet tegen dezelfde 
periode in 2008.
Van de productgroepen muziek, video en games 
werden bij elkaar nagenoeg evenveel (bijna 30 mil-
joen) units verkocht (-0,2%). De inkomsten liepen 
met 4,7% terug tot onder de €400 miljoen. Wordt het 
boekensegment hierbij betrokken, dan bedragen die 
percentages respectievelijk -2,0% en -3,9%.
in de Branchebarometer van april tuimelden de  
verkochte aantallen games met 19,9% omlaag en 
zakte de omzet zelfs met 26,9% in. Alarmerende  
cijfers, vooral zonder nuancering. Afgezien van de 
pc-gamemarkt, die al sterk dalende was, zit de krimp 
namelijk alleen in de hoek van de handhelds. De  
omzet uit portable software daalde in de eerste vier 
maanden van 2009 met 43,3%. Dit is enerzijds te wij-
ten aan het ontbreken van toptitels op deze consoles 
(Mario And Sonic At The Olympics en Braintraining 
vallen weg en daar komt een veel minder scorend 
China Town Wars voor terug). Anderzijds wreekt zich 
hier de toenemende populariteit van R4-chips.
Consolesoftware, waartoe GfK ook de Wii Fit rekent, 
steeg juist met 23,7%. Dat is extra opvallend,  
omdat vorig jaar in dat tijdvak GTA iV en Mario Kart 
uitkwamen terwijl dit jaar nog geen toptitels van  
dat kaliber zijn verschenen. Met de verkoop van 
draagbare consoles werd tot nu toe 6,8% minder  
verdiend. Homeconsoles brachten juist 9% méér  
in het laatje. in tegenstelling tot wat de aprilcijfers 
doen vermoeden, is de gamemarkt de eerste  
maanden van 2009 dan ook juist met 1,5%  
gestegen. Exclusief handhelds was de verbetering 
zelfs 12,6%.

Veel downloads, weinig opbrengst
Een grote release in 2008 flatteert ook de video-
cijfers. james Bond: Quantum Of Solace was dit jaar 
weliswaar een grote hit, maar Alles is liefde scoorde 
in 2008 veel beter. Bovendien lag de gemiddelde 
prijs in de eerste maanden van 2009 lager dan in het 
afgelopen jaar. Dit alles zorgde voor een 8,9% lagere 
omzet dan in 2008.
De muziekmarkt lijdt vooral aan een aanhoudende 
neergang van muziek-dvd’s (met 23,6%) en cd-sin-
gles (-26,3%). Met de verkoop van albums wordt 6,9% 
minder verdiend dan de eerste vier maanden van 
2008. De verkoop van downloads stijgt met 34,1%, 
waardoor het aantal legaal verkregen digitale liedjes 
nu hoger ligt dan de hoeveelheid verkochte cd’s. 
Door de lage stuksprijs van downloads blijft fysiek 
product echter nog ruimschoots de grootste money-
maker. Al met al stijgt de muziekmarkt in stuks met 
ongeveer hetzelfde percentage als waarmee die in 

omzet achteruit hobbelt (rond de 7,5%). Exclusief 
muziek-dvd en singles bedragen deze percentages 
respectievelijk 11,3 en -4,5.
Opvallend is, dat de normaal gesproken conjunc-
tuurongevoelige boekenmarkt in de eerste vier 
maanden van dit jaar met 2% daalde tot bijna  
14,5 miljoen verkochte stuks; een omzetverlies van 
€4 miljoen vergeleken met 2008. Dat lijkt echter een 
kortstondige dip, want de eerste weken van mei gaat 
het weer wat beter met de boekverkoop en is het 
verschil met vorig jaar al bijna weggewerkt. Dit kan 
erop duiden dat mensen in weerwil van de crisis toch 
nauwelijks bezuinigen op boeken. Mogelijk heeft het 
marketingoffensief dat de boekenbranche eind vorig 
jaar inzette, daaraan bijgedragen.
Naast deze ontwikkelingen is binnen de entertain-
mentbranche nog een aantal trends waarneembaar. 
Het feit dat de verhuur van dvd’s al jaren een  
aflopende zaak is bijvoorbeeld, of de aanhoudend 
stijgende lijn in het bioscoopbezoek. Retailers reage-
ren op de malaise onder meer door minder breed en 
diep in te kopen, hoewel ook dat proces al vóór de 
crisis was ingezet. Al deze nuanceringen nemen niet 
weg dat de entertainmentbranche niet zijn ‘finest 
moments’ beleeft, maar in hoeverre kan dat worden 
afgewenteld op de financiële crisis?

Kritische consumenten
Een zoektocht naar verklaringen, oorzaken, gevolgen 
en mogelijke oplossingen bij diverse zakelijke dienst-
verleners levert in eerste instantie vooral algemeen-
heden op. Zo zou het op korte termijn belangrijk  
zijn om te kijken naar ‘optimalisatie van de omzet, 
waarbij de ver-koopprijzen en de marges die men  
realiseert erg belangrijk zijn’.
Ook zou goed gekeken moeten worden naar de  
‘investeringen in marketing en advertising’. Ver der 
zou de focus moeten liggen op onder meer ‘het  
veiligstellen van de bestaande business’, ‘het aanpas-
sen van de organisatie aan de nieuwe omstandig-
heden’ en ‘het najagen van new business’. john 
Middelweerd, partner bij PriceWaterhouseCoopers 
en verantwoordelijk voor de afdeling Media & 
Entertainment, gaat dieper op de materie in.
Het doen van voorspellingen gebeurt op basis van 
bepaalde aannamen en is dus niet waterdicht. 
Middelweerd kan ervan meepraten. De in september 
2008 verschenen editie van PWC’s jaarlijkse Global 
Entertainment and Media Outlook kan bij wijze van 
spreken de prullenbak in, erkent hij. “Daarin was niet 
voorzien dat de economische crisis Europa zo zou  
raken. De voor 2009 voorspelde groei van 5% gaat 
niet gehaald worden.”
Dit komt mede doordat PWC in zijn Outlook nog uit-
ging van een zeer stevige stijging van de gamemarkt, 
met 10 à 12% in de komende vijf jaar. Nu wordt  ▶ 
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De consument lijkt beeldkwaliteit heel belangrijk te 
vinden, zegt de PWC-partner, maar bijvoorbeeld de 
gameplay van een spel nog veel belangrijker. Hij ziet 
zich in deze visie gesterkt door de populariteit van 
onlinespellen. Dit zal in zijn optiek ook leiden tot een 
steeds hogere kwaliteit (high de� nition) van compu-

terbeeldschermen. En doordat in veel huizen al een 
HD-televisie staat, zal de computer ook steeds vaker 
op de tv worden aangesloten. Als gevolg hiervan zal 
HD-kwaliteit op niet al te lange termijn steeds be-
taalbaarder worden, voorspelt Middelweerd.

Innovatieloos
Uit onderzoek van PWC komt naar voren dat adver-
teerders nog wel willen adverteren, maar vooral bij 
A-merken. B-merken krijgen het dan ook moeilijker. 
Die lijn kan worden doorgetrokken naar de enter-
tainmentbranche. Dit is volgens Middelweerd de 
verklaring voor het feit dat evenementen als 
Symphonica in Rosso en Lowlands blijven uitverko-
pen, maar Picnic In The Park geannuleerd is. “Dit is 
niet het juiste moment om nieuwe liveconcepten in 

de markt te zetten”, concludeert Middelweerd, 
“tenzij je het kunt veroorloven de eerste jaren veel 
verlies te lijden.” Maar deze boodschap moet niet te 
veel gegeneraliseerd worden. Hij geldt bijvoorbeeld 
niet voor de introductie van nieuwe gameconsoles. 
“Dat is een ander verhaal. Een nieuwe console wordt 

door kapitaalkrachtige part-
ners wereldwijd gelanceerd, 
en heeft dus een veel groter 
potentieel aan kopers.”
De PWC-man meent dat de 
entertainmentbranche veel 
conservatieve factoren kent 
(vooral boeken), die voor de 

nodige stabiliteit zorgen. Dit werkt echter remmend 
op de pioniersgeest. Die is sowieso minder gewor-
den doordat de afgelopen jaren gestreefd is naar 
meer rendement in plaats van innovatie. Het luister-
boek was weliswaar een vernieuwend concept, maar 
is ge� opt, aldus Middelweerd. Ook de entertainmen-
tretail ontbeert volgens hem innovatie. “Fysieke 
retailers zouden zich moeten afvragen of zij wel 
goede verkopers zijn. Onlinepartijen als bol.com en 
Wehkamp maken meer aanspraak op die titel.”
Winkeliers zouden meer binding met hun klanten 
moeten creëren. Ook trekt hij een vergelijking met 
woonboulevards: “Waarom worden geen platforms 
gecreëerd van niet-concurrerende, of zelfs concur-
rerende, bedrijven? Het gaat erom de klant een 
totaalbeleving te geven.” ◾

“Fysieke retailers zouden zich moeten 
afvragen of zij wel goede verkopers zijn ”

John Middelweerd, partner bij PriceWaterhouseCoopers en verantwoordelijk voor de afdeling Media & Entertainment

een aanzienlijk lagere stijging van 6 à 7% voorzien. 
Doordat de prijzen onder druk staan, zal de hard-
wareomzet teruglopen, verwacht Middelweerd. 
Dat heeft echter ook een andere oorzaak: consu-
menten worden steeds kritischer op grote uitgaven. 
Micro-uitgaven als betaalde downloads zouden voor 
onze branche een stabiele 
inkomstenbron kunnen 
zijn, maar dure apparatuur 
in mindere mate. Tenzij 
sprake is van innovatie. 
Middelweerd ziet hard-
ware als een middel om 
software te verkopen, 
maar de omzetdaling aan hardwarezijde zal niet 
door een stijging van de softwareverkopen gecom-
penseerd gaan worden. In tegendeel: hij voorziet 
door de verminderende verkoop van hardware op 
den duur ook een afname van de software-verkoop.

Betaalbare HD
Dat innovatie geen garantie is voor succes, blijkt uit 
de acceptatie van Blu-ray. Middelweerd bekijkt deze 
ontwikkeling kritisch. Hij verwacht dat Blu-ray, mede 
door de veel hogere investeringen, nooit dezelfde 
e� ecten zal bereiken als destijds de dvd. Ook het 
tekort aan hardware zal de adaptatie van het HD-
formaat parten spelen. Hij ziet het eigenlijk als een 
‘tussenmodel naar een nóg beter systeem’, maar hoe 
dat eruit zal komen te zien, is ook hem niet duidelijk.

Hans Breukhoven
(ceo Free Record Shop Holding)

“Op marketing mag je 
niet bezuinigen, maar 

we beperken wel de 
personeelskosten”

“Er zijn minder mensen op straat, dus minder kopers 
in de winkels. Ik ben de laatste om te zeggen dat wij 
foutloos werken, maar er zijn dit jaar niet meer fouten 
gemaakt dan vorig jaar. Daar kan het dus niet aan 
liggen. Wij zien echter voldoende licht aan de horizon. 
Mijn tip? Op marketing mag je niet bezuinigen. Maar 
we beperken wel de personeelskosten.”

Henk Hoogendoorn
(managing director Take Two)

“Consumenten geven nog 
steeds graag geld uit aan 
entertainment, omdat het 

relatief kleine aankopen zijn”

"Houd vast aan je plannen en raak niet in paniek. 
Consumenten geven nog steeds graag geld uit aan 
entertainment, omdat het relatief kleine aankopen zijn. 
Juist als je net je vakantie hebt geschrapt, wil je jezelf 
ook wel eens verwennen met bijvoorbeeld een leuke 
game. Mensen kopen alleen selectiever. Budget-/
impulsproduct en triple-A-titels zullen blijven verko-
pen, maar het middensegment heeft het moeilijker.”

Kees van der Hoeven
(president/ceo Universal Music)

“De crisis in de 
muziekindustrie 

is al zeven, acht jaar 
geleden begonnen”

“Die crisis is al zeven, acht jaar geleden begonnen. 
Dat dwingt je innovatief te zijn, aan talentontwik-
keling van personeel te doen en kosten te reduce-
ren. De missie van een entertainmentbedrijf zou 
moeten zijn om meerwaarde te creëren voor 
 creatieve mensen, zodat ze graag zaken met 
je willen doen. Wordt die doelstelling gehaald, 
dan heeft je bedrijf een gezonde basis.”

Hoe gaan de industrie en retail om met de economische crisis? Drie handige tips van de kenners. 
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