
Edwin Groeneveld, managing director Ubisoft Benelux: 

 

“Ik geloof in exclusief of selectief uitgeven op platforms” 

 

Ubisoft heeft gouden jaren achter de rug, maar de toekomst 

moet platina worden. Die ambitie kan waargemaakt worden als 

het bedrijf blijft doen wat het in de succesjaren al deed: 

‘investeren in ontwikkeling en met de voetjes op de grond 

blijven’, meent managing director Benelux Edwin Groeneveld.  

 

Door Werner Schlosser 

 

Ubisoft is een Franse uitgever en werkgever. Wat merk je 

daarvan in de dagelijkse bedrijfsvoering? 

“Niets in negatieve zin. Fransen hebben het imago hiërarchisch 

te zijn, maar Ubisoft vormt daarop de uitzondering. Het ademt 

nog altijd de sfeer van een familiebedrijf, hoewel er 

inmiddels 3700 mensen werken. Ubisoft is ook altijd erg 

internationaal georiënteerd geweest, zo is de voertaal Engels. 

Verder hebben de filialen veel vrijheden. De targets worden 

een keer per jaar besproken en daarna is het aan ons om ze 

waar te maken. Er wordt niet constant over je schouders 

meegekeken.” 

 

De meeste werknemers van Ubisoft werken er al lang. Waaraan is 

dat lage verloop in jouw optiek te danken? 

“Ik denk aan de informele en professionele sfeer. Ook lokaal 

is er geen echte hiërarchie. Op de een of andere manier heb je 

bij Ubisoft het idee dat je iets betekent en iets bijdraagt. 

Je voelt je een steen in de muur. Als je mensen zou verdelen 

in ‘hunters’ en ‘farmers’, werken hier vooral hunters. Farmers 

houden het over het algemeen niet lang uit. Daar selecteren we 

ook op. Ik zeg bij een sollicitatiegesprek altijd: ‘Je moet 

twee dingen meenemen: vuur in je ogen en peper in je reet. De 

rest kunnen wij je leren’.” 

 

Welk percentage bedraagt jullie marktaandeel? 

“Hoewel het belangrijk is, houd ik me daar niet dagelijks mee 

bezig. Ik kijk vooral of we in lijn zijn met de 

groepsdoelstellingen. In februari bedroeg ons marktaandeel op 

console 14,5% en op pc 7,1% , maar daar zat het succes van 

Final Fantasy in. Gemiddeld ligt ons aandeel – in waarde – 

rond de 8,5%. Daarmee zijn we de op een na grootste third 

party publisher in de Benelux en hebben binnen Ubisoft 

wereldwijd relatief het hoogste marktaandeel. In de andere 

Europese landen is dat 7 à 7,5%. Voor het overgrote deel is 

dat te danken aan Ubisoft zelf. Door hun investeringen en 

producten zijn wij in staat dit resultaat te behalen. Het 

verschil tussen de Benelux en de rest van Europa is onze 

verdienste.” 

 



Hoe ontwikkelt de omzet van Ubisoft in de Benelux zich 

momenteel en hoe verhoudt dat zich tot de groei van de 

gamemarkt als totaal? 

“Onze omzet is zonder meer goed. Nu zijn we natuurlijk sinds 

augustus 2005 een Benelux-organisatie, dan groeit je omzet 

altijd. Wij groeien echter harder dan de gamemarkt als geheel. 

Dit is mede te danken aan de sterke groei van België. Ik ben 

in november 2000 binnengekomen en sindsdien is onze omzet 

verachtvoudigd. De komende vijf jaar moeten we opnieuw 

verdubbelen en moet de winst verdrievoudigen. Op dit moment 

zijn we al de op een na grootste onafhankelijke publisher van 

Europa, dat moet over vijf jaar in de hele wereld het geval 

zijn.” 

 

Hoe groot is het belang van de nieuwe platforms voor die 

ontwikkeling? 

“Van levensbelang natuurlijk.” 

 

Hoe is in dat kader de take-off van de PlayStation3 verlopen 

wat Ubisoft betreft? 

“We hebben maar twee PS3-launchtitels: Blazing Angels 

Squadrons Of WWll en Enchanted Arms. Dat zijn, gezien de rest 

van ons toekomstige aanbod, niet de geweldigste launchtitels, 

hoewel vooral de doorverkoop van Blazing Angels tijdens het 

eerste weekend verrassend goed was. Binnenkort komen wij met 

o.a. Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent en Oblivion 

(inmiddels uit, WS), Assassins Creed, Haze en Brothers In Arms 

Hell’s Highway, wat wel kaskrakers worden.” 

 

De install base van de PlayStation3 zelf is van wezenlijk 

belang voor de verkoop van software. Zijn jullie tevreden over 

de verkopen van de console? 

“Nintendo heeft met de DS een erg goede prestatie neergezet en 

de Wii vliegt uit de bocht. Van de Xbox 360 had ik iets meer 

verwacht. De verkoop daarvan valt de laatste tijd een beetje 

stil. Aangezien wij veel Xbox-titels uitgeven, is het bereiken 

van een kritische massa voor ons erg belangrijk. De PS2 is de 

absolute heer en meester. Ik hoop van harte dat Sony dat met 

de PlayStation3 gaat herhalen. De eerste reacties zijn 

wisselend, maar het is wellicht nog te vroeg om daar iets 

zinnigs over te zeggen. Ik heb van winkeliers begrepen dat de 

meeste reserveringen wel zijn opgehaald, maar de losse verkoop 

had wat hen betreft beter gekund. De harde kern heeft ‘m nu 

staan en die hadden er waarschijnlijk ook wel €1000 voor 

betaald. Het is in ons aller belang dat Sony er snel in slaagt 

de massa te bereiken. Sony heeft ook een lastige taak, ze 

moeten de PS3 als opvolger van de PS2 verkopen en Blu-ray als 

nieuwe standaard. Ubisoft gelooft in elk geval in het slagen 

van de PS3 en is zeker van plan een hoger marktaandeel te 

halen op de PS3 dan op de PS2 het geval was.” 

 



Hoe verwacht je dat de diverse platforms de markt onderling 

gaan verdelen? 

“Nintendo zal het marktaandeel dat ze met de GameCube hebben 

ingeleverd dubbel en dwars gaan terughalen met de Wii. Ik denk 

overigens dat iedereen marktaandeel zal moeten afstaan aan 

Nintendo, zowel op software- als hardwaregebied. Nintendo 

heeft een eigen doelgroep en met de Wii een dusdanig 

afwijkende gameplay dat ze een paar vette jaren tegemoet gaan. 

Ik hoop dat met name de third parties voldoende zullen 

investeren in het ontwikkelen van originele games, in plaats 

van de vele simpele die er nu verkrijgbaar zijn. Het zou leuk 

zijn als de charts van de Wii en DS de komende jaren niet voor 

80% worden bezet door Nintendo, hoewel ze daar zelf wellicht 

een andere mening over hebben. Ik juich het ook toe dat wij 

met Rayman en Red Steel zakken in de charts. Dat betekent dat 

er nieuwe originele games komen die de consument tot kopen 

aanzetten. Ik twijfel er niet aan dat Sony met de PS3 weer 

marktleider wordt op homeconsolegebied, maar de strijd tussen 

de PS3 en de Xbox 360 zal spannend zijn. Ik had verwacht dat 

Microsoft meer had kunnen profiteren van het uitstel van de 

PS3. Op portablegebied zal Nintendo de baas blijven. Voor de 

PSP zie ik wel een businessmodel, maar daar moet nog een weg 

worden afgelegd. Een prijsdaling samen met een modificatie, 

waardoor het een sexyer machine wordt - zoals Nintendo met de 

DS heeft gedaan - zal zeker helpen. Daarnaast zou het 

fullpricepunt van de games moeten dalen en iets gedaan moeten 

worden aan de kopieerbeveiliging.” 

 

Welke titels lopen het best: games die exclusief voor een 

bepaald platform ontwikkeld zijn of producten die voor 

meerdere platforms uitkomen? 

“Elk platform heeft zijn specifieke eigenschappen en 

doelgroep. Als je een game specifiek voor een platform 

programmeert, haal je het beste uit de machine en dus bedien 

je de doelgroep het best. De belangrijkste titels op de 

verschillende platforms danken hun succes voor een steeds 

groter gedeelte aan de release op het zogenaamde ‘leading’ 

platform en doen het relatief steeds slechter op de andere. 

Wij zien dat hardcore games succesvoller zijn op de Xbox en 

mainstreamtitels het beter doen op de PlayStation. 

Kindertitels scoren uitstekend op de DS en de GameBoy en de 

Wii is erin geslaagd om met producten als Brain Trainer ook 

een oudere doelgroep aan te spreken.” 

 

Hoe komt het dat exclusieve games het beste lopen? 

“De verklaring daarvoor is, dat exclusieve games interessant 

zijn voor de first party (de ontwikkelaar van de betreffende 

console, WS), omdat hij zich daarmee kan onderscheiden. Dan 

zet de first party ook meer zijn schouders eronder en is 

bereid je goed te ondersteunen met marketingsupport, 

enzovoort. Bij een ijzersterke titel als Grand Theft Auto kan 



het zo zijn, dat die game voor mensen de aanleiding is om zo’n 

machine te kopen. Ik geloof wel in exclusief of selectief 

uitgeven op platforms. Als je een game maakt voor een bepaalde 

console, kun je veel beter inspelen op de betreffende 

doelgroep en de specifieke mogelijkheden van dat apparaat 

beter uitnutten. Je vraagt de consument een hoop geld te 

betalen, hoewel ik de prijs te rechtvaardigen vind, gezien de 

hoge investeringen en risico’s. Als je de allerhoogste prijs 

wilt vragen, moet je serieuzer met dat geld van de consument 

omgaan, door op het bewuste platform ook de allerhoogste 

kwaliteit te leveren.” 

 

In hoeverre blijft Ubisoft zich met name richten op de 

hardcoregamers en waarom? 

“Hardcoregamers zijn een belangrijke groep, die we graag aan 

ons blijven binden. Niettemin gaan we meer ontwikkelen voor 

casual-gamers, om ook van die groep een pijler te maken. Daar 

gaan we meer geld voor vrijmaken in de vorm van marketing en 

mensen.” 

 

In hoeverre ben je eigenlijk zélf een hardcoregamer? 

“Ik niet, maar mijn kinderen wel. Ik vind het leuk om met ze 

te spelen. Dat gaat van Mario Kart tot SSX, voetballen en 

Rayman. Zelf ben ik gek van Rainbow 6, Splinter Cell, Call Of 

Duty en Medal Of Honor. Maar als ik drie games per jaar 

uitspeel, is het veel. Tijdens mijn sollicitatiegesprek in 

Frankrijk werd mij gevraagd of ik een gamer was. Toen zei ik: 

‘Nee, maar ik kan ze wel verkopen’. Ik herinner me nog dat ik 

voor het eerst op de E3 stond en er helemaal niets van 

begreep. Gelukkig is dat in de loop der tijd wel veranderd. 

Nog steeds is het succes van het ene product en de flop van 

een ander, sterk gelijkend product moeilijk te verklaren. De 

beslissende succesfactor wordt wel eens ‘pixie dust’ genoemd: 

een ‘toverstof’ die mensen op een bepaald moment hypnotiseert 

en en masse iets doet kopen of spelen.” 

 

Spill Group, exploitant van talloze onlinegameportals, noemde 

op de laatste editie van Muziek en Beeld Live Ubisoft met name 

als potentiële partner. Hoe sta je daar tegenover? 

“Wij zijn met Spill Group in gesprek over samenwerking. Ze 

hebben niet alleen sites waar je gratis spelletjes kunt 

spelen, maar ook een downloadplatform waar je games kunt 

kopen. Ze gebruiken gratis games als aanjager voor verkoop. 

Downloads zullen de komende jaren steeds belangrijker worden, 

ook voor Ubisoft. We zijn op dit moment bezig met het bepalen 

van onze strategie en zullen hierover in de aankomende maanden 

een aankondiging doen.” 

 

Ubisoft stopt veel geld in vernieuwing en productontwikkeling. 

Op welke manier vertaalt dat zich door in de rest van de 

organisatie? 



“Vrijwel alle investeringen van Ubisoft zaten de laatste paar 

jaar in productontwikkeling en marketing. Onze ceo Yves 

Guillemot houdt zich daar persoonlijk mee bezig, evenals met 

personeelsbeleid, en dat merk je ook. Vooruitgang is onderdeel 

van de cultuur van dit bedrijf. Ubisoft kent twee units: de 

studio’s en business. De een stimuleert de ander. Als er weer 

zo’n geweldig verrassende en innovatieve game gepresenteerd 

wordt, geeft dat veel motivatie om daar iedereen van te willen 

overtuigen. Ook op lokaal niveau doen we ons best te blijven 

veranderen en dingen op een onorthodoxe manier aan te pakken. 

Je kunt bijvoorbeeld als bedrijfsuitje gaan steengrillen en 

karten, maar wij zijn met zijn allen naar een zenklooster 

gegaan om te mediteren. En elke vrijdagmiddag gaan we met 

elkaar boksen. Dat draagt bij aan een stimulerende werksfeer.” 

 

Zie je games als een stand alone-drager of als het ultieme 

synergiemodel voor al het entertainment? 

“Ik denk dat games meer solo zullen blijven dan men denkt. 

Vroeger was het voor een game belangrijk om een bekende 

soundtrack of artiest te hebben, nu is het andersom. Wel zul 

je een verdere integratie van muziek en beeld krijgen in de 

game, maar het is wishful thinking dat er ooit één drager zou 

komen.” 

 

In hoeverre zoekt Ubisoft contact met andere 

entertainmentpartijen om samen te werken? 

“De filmindustrie probeert de game-industrie aan zich te 

binden, niet andersom. Bijna alle filmmaatschappijen hebben 

inmiddels een gamedivisie of hebben een publisher aan zich 

gebonden. De game-industrie kan natuurlijk veel leren van 

Hollywood, omdat daar de meesters van het 

massamarktentertainment zitten. Steeds vaker worden 

filmtechnieken ook in games toegepast.” 

 

In welke mate zie je ingame-advertising als een toekomstige 

inkomstenbron? Welk deel van de omzet maakt dit over vijf jaar 

uit? 

“Vroeger moest je een licentie kopen om een merk in je game te 

mogen afbeelden, nu is het andersom. Binnenkort schijn je in 

een game naar een pizzeria te kunnen rijden, waar je een pizza 

kunt bestellen die vervolgens daadwerkelijk wordt 

thuisbezorgd. Nu al worden alle billboards in bijvoorbeeld 

voetbalgames verkocht, dus ik geloof er zeker in, zolang het 

ondergeschikt blijft aan de gameplay. Het moet niet zo zijn 

dat Sam Fisher ‘s ochtends een Yakult naar binnen slaat 

voordat hij aan een missie begint. Als slag in de lucht naar 

de toekomstige omzet uit ingame-advertising zeg ik: 5 tot 10%, 

maar daar hebben we geen target voor meegekregen.” 

 

Hoe luidt de korte- en langetermijnstrategie van Ubisoft? 



“Begin dit jaar is aan alle md’s het masterplan voor 2007-2012 

gepresenteerd en daar was iedereen flink van onder de indruk. 

Helaas kan ik daar niet teveel over zeggen, onder meer omdat 

wij een beursgenoteerd bedrijf zijn. Wel is het 

waarschijnlijk, dat als het doel is om op middellange termijn 

de nummer 2-publisher te zijn, we op langere termijn 

ongetwijfeld nummer 1 willen worden. Daar zullen inderdaad 

weer grootschalige investeringen mee gemoeid zijn. Zo werd in 

februari bekendgemaakt dat Ubisoft van plan is $400 miljoen te 

steken in de uitbreiding van ons productiecentrum in Montreal, 

met als doel films te maken met computer generated images.” 


