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De meeste werknemers van Ubisoft werken er 
al lang. Waaraan is dat lage verloop in jouw op-
tiek te danken?
“Op 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. 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’.”

Hoe ontwikkelt de omzet van Ubisoft in de Be-
nelux zich momenteel en hoe verhoudt dat zich 
tot de groei van de gamemarkt als totaal?
“Wij groeien harder dan de gamemarkt als 
geheel. Dit is mede te danken aan de sterke groei 
van België. Ik ben in november 2000 binnen-
gekomen en sindsdien is onze omzet veracht-
voudigd. 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. Bin-
nenkort komen wij met o.a. Tom Clancy’s 
Splinter Cell: Double Agent en Oblivion (inmid-

dels 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?
“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 op-
volger 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 hard-
waregebied. Ik twijfel er niet aan dat Sony met 
de PS3 weer marktleider wordt op homeconso-
legebied, 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 blijft 
Nintendo de baas. 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 ma-
chine 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 kopieerbe-
veiliging.”

Welke titels lopen het best: games die exclusief 
voor een bepaald platform ontwikkeld zijn of 
producten die voor meerdere platforms uitko-
men?
“De belangrijkste titels op de verschillende 
platforms danken hun succes voor een steeds 
groter gedeelte aan de release op het zoge-
naamde ‘leading’ platform en doen het relatief 
steeds slechter op de andere. Wij zien dat hard-
coregames succesvoller zijn op de Xbox en 

mainstreamtitels het beter doen op de Play-
Station. 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 ontwik-
kelaar van de betreffende console, WS). Die zet 
dan 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 recht-
vaardigen vind, gezien de hoge investeringen 

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’, meent managing 
director Benelux Edwin Groeneveld.

Door Werner Schlosser

Edwin Groeneveld, managing director Ubisoft Benelux:

“Ik geloof in exclusief of selectief 
uitgeven op platforms” 

“Het is wishful thinking 
dat er ooit één drager zal 

komen”

“Ik denk dat iedereen marktaandeel zal moeten 
afstaan aan Nintendo, zowel op software- als 

 hardwaregebied”
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en risico’s. Als je de allerhoogste prijs wilt vra-
gen, moet je serieuzer met dat geld van de 
consument omgaan, door op het bewuste plat-
form ook de allerhoogste kwaliteit te leve-
ren.”

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 hardcore-
gamer?
“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. Geluk-
kig is dat in de loop der tijd wel veranderd.”

Spill Group, exploitant van talloze onlinegame-
portals, 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 sa-
menwerking. 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 pro-
ductontwikkeling. Op welke manier vertaalt dat 
zich door in de rest van de organisatie?
“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 moti-
vatie 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 steen-
grillen 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 stimu-
lerende werksfeer.”

Zie je games als een stand 
alone-drager of als het 
ultieme synergiemodel 
voor al het entertain-
ment?
“Ik denk dat games meer 
solo zullen blijven dan men 
denkt. Vroeger was het 
voor een game belangrijk 
om een bekende sound-
track of artiest te hebben, 
nu is het andersom. Wel 
zul je een verdere integra-
tie van muziek en beeld 
krijgen in de game, maar 
het is wishful thinking dat 
er ooit één drager zal ko-
men.”

In welke mate zie je in-
game-advertising als een 
toekomstige inkomsten-
bron? Welk deel van de 
omzet maakt het over vijf 
jaar uit?
“Nu al worden alle bill-
boards in bijvoorbeeld voetbalgames verkocht, 
dus ik geloof er zeker in, zolang het onderge-
schikt 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 meegekre-
gen.”

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 ie-
dereen flink van onder de indruk. Helaas kan 
ik daar niet te veel 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 num-
mer 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.”

NB: dit is slechts een gedeelte van het interview 
met Edwin Groeneveld. Het complete artikel 
staat op www.muziek-en-beeld.nl onder het 
kopje Artikelen uit blad.

Edwin Groeneveld: “Als je de allerhoogste prijs wilt vragen, moet je ook 

de allerhoogste kwaliteit leveren.”
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