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Xbox 360-special

Hoe baanbrekend was/is de Xbox 360?
“Bij de primaire doelgroep is het hebben van 
een voorsprong van groot belang. Het is dus heel 
belangrijk dat de 360 de eerste next-gen-conso-
le was. We waren de eersten die high definition 
ondersteunden, de Xbox 360 was de eerste die 
gratis een complete onlinefaciliteit aanbood met 
daarbovenop een abonnementenmodel, de eer-
ste die volledig draadloos was, de 
eerste met een verwisselbare harde 
schijf, enzovoort. Onder de motorkap 
zit nog veel baanbrekends: alle Mi-
crosoft-technologie die in huis is, is 
daar te vinden. Het is, veel meer dan 
de eerste Xbox, een geïntegreerd 
Microsoft-product.”

Hoe gaat het met de console?
“Goed. In Nederland lopen we vóór 
op de verwachtingen, zeker als je 
bedenkt dat we de eerste twee jaren 
geen prijsverlaging hebben gehad. 
Bedrijfseconomisch kon dat ook niet 
eerder. We zitten nu, na twee jaar, al 
op de helft van de verkochte aantal-
len die de Xbox 1 in vijf jaar reali-
seerde. Ik denk dat we het succes van 
de eerste Xbox minimaal gaan ver-
dubbelen in aantallen.”

Wat is het hoogtepunt in de levenscy-
clus tot nu toe?
“Het hoogtepunt was de lancering in 
december 2005. We vonden de lan-
ceerprijs van ¤400,- veel geld en 
hebben de aantallen daarom gebaseerd 
op die van de Xbox 1, vermeerderd 
met een bepaald groeipercentage. Dat 
is te bescheiden geweest. Naarmate 
de tijd verstreek, hebben we de aan-
tallen wel bijgesteld, maar uiteinde-
lijk bleek dat we bij de lancering het 
dubbele, misschien wel het viervou-
dige hadden kunnen verkopen van 

wat daadwerkelijk beschikbaar was. We hebben 
toen voor de dure optie gekozen om consoles te 
laten invliegen, maar het duurde tot april voor-
dat we aan de vraag konden voldoen.”

En het dieptepunt?
“Dieptepunt vond ik de pr-uitdagingen die we 
dit jaar gehad hebben (refereert aan de bescha-

digingen die de console aan de disks zou aan-
brengen en de drie rode lichtjes op de 360 die 
aangeven dat het apparaat ‘overleden’ is, WS). 
De media hebben het krassenprobleem veel 
groter doen lijken dan het in de praktijk is. Het 
échte probleem was het uitvalspercentage. Dat 
viel ons ook tegen en daarom hebben we rück-
sichtslos de garantie naar drie jaar verlengd.”

Hoe herwinnen jullie het vertrouwen van retailers 
en consumenten na dit soort berichten?
“Het ging niet meer om de feiten, maar om het 
sentiment. We hebben nooit commentaar gege-
ven op die hele kwestie, omdat je sentiment niet 
met feiten kunt bevechten. Wel hebben we ge-

zorgd voor een goede helpdeskafwik-
keling en een verlengde garantie. Dat 
geeft mensen een goed gevoel en zo 
bestrijd je sentimenten met sentimen-
ten. Als consument moet je weten: 
de Xbox 360 is een veilige aanschaf, 
die garant staat voor fun.”

Hoever kijkt Microsoft wat de Xbox 360 
betreft vooruit en wat zijn de toekomst-
verwachtingen?
“Ik ben ervan overtuigd dat de men-
sen nog zeker vijf jaar heel veel plezier 
gaan hebben van de Xbox 360. Wie 
nu al onder de indruk is van de kwa-
liteit, zal straks helemaal versteld 
staan. Ik heb bij ontwikkelaars al 
spellen gezien die volgend jaar uit-
komen en waarbij je datgene wat je 
ziet, letterlijk niet voor mogelijk 
houdt.”

Welke positie willen jullie uiteindelijk 
hebben in de next-gen-markt?
“Het gaat ons niet zozeer om het 
marktleiderschap, maar dat we het 
Xbox-avontuur voor Microsoft winst-
gevend weten te krijgen. Dat is tot nu 
toe niet gelukt. Als directeur Neder-
land heb ik daar invloed op in de zin 
van hoeveel mensen ik aanneem, wat 
ik aan marketing doe en hoe ik met 
de prijzen omga. Die van de console 
staan vast, maar met de games kan 
ik wel het een en ander doen. Zo 
krijgen kopers van een nieuwe Xbox 

Als director home & entertainment is Paul Naber bij Microsoft hoofdverantwoordelijke 
voor de prestaties van de Xbox 360-console én games op de Benelux-markt. 
Maar hij is ook en vooral een hardcoregamer. Veel van zijn bagage en uitspraken 
komen dan ook uit eigen ervaring voort.

Door Werner Schlosser

Microsoft claimt meeste en mooiste games in alle genres

“Xbox 360 is een veilige aanschaf, 
die garant staat voor fun”

“Ik denk dat we het succes van de Xbox 1 minimaal gaan verdubbelen 

in aantallen.”
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360 nu, naast de prijsverlaging, ook nog eens 
twee games gratis. We geven daarmee een kwart 
van de aankoopprijs van de console weg in de 
vorm van games, dus als we een kwart meer 
Xboxen verkopen, zitten we goed.”

Hoe belangrijk is Xbox LIVE voor het bereiken van 
de hoogst mogelijke positie?
“Zonder online geen 360. In Nederland heeft 
meer dan 80% van de Xbox 360-bezitters zich 
aangesloten bij LIVE, daarmee staan wij we-
reldwijd op nummer 1. Wij streven echter naar 
100%, want het voegt zóveel toe…”

Wat betekent dat voor singleplayer-games?
“Die blijven voor ons van groot belang. Xbox 
LIVE kan zelfs toevoegingen bieden aan sing-
leplayer-games. Denk maar aan het downloaden 
van nieuwe levels.”

Hoe groot is het assortiment 360-games?
“We zitten nu rond de 300 beschikbare games, 
inclusief de ongeveer 50 Xbox LIVE-arcadegames. 
Dat aantal stijgt explosief en zal eind volgend 
jaar zijn verdubbeld.”

Moet verbreding van de Xbox 360 vanuit Microsoft 
komen of vanuit 3rd party’s? Microsoft richt zich 
toch vooral op de hardcoregamers…
“Dat is ook weer sentiment en bestempeling. 
Wij hebben al heel lang heel veel kids-titels, 
maar daar wordt weinig over geschreven. Ons 
portfolio aan kindertitels is op dit moment gro-
ter dan de hele portfolio van Nintendo en Sony. 
Dat is belangrijk om te weten, want als een 
gezin naar een winkel gaat om een console te 
kopen, wordt vaak gezegd: ‘neem maar geen 
Xbox, want die is voor volwassenen’. Dat is echt 
onzin. De verbreding van de Xbox is dus zowel 
een taak van de third party’s als van Micro-
soft.”

Hoe belangrijk is de 360 voor de game-industrie 
(geweest)?
“Niet zozeer de Xbox of de 360, maar het feit 
dat er concurrentie is gekomen, is heel belang-
rijk geweest. Dat heeft Nintendo ertoe verplicht 
out of the box te denken wat betreft hun next-
gen-console. Ook hebben we Sony gedwongen 
eerder te komen met een opvolger van hun melk-
koe, de PS2. Andersom ben ik als gamer best 

jaloers op wat Sony belooft m.b.t. Home. Dat 
dwingt onze ontwikkelaars weer met een nog 
betere onlinemodule te komen. Zo houden we 
elkaar scherp.”

Denk je dat de Xbox 360 de mainstreamstatus al 
bereikt heeft? 
“Nee, zeker niet. Om te beginnen is ¤349,- geen 
mainstreamprijs, vergeleken met mainstream-
producten als dvd-spelers of mp3-spelers. De 
massa bereik je pas bij ¤100,- of ¤150,-. Op de 
langere termijn zullen gameconsoles ook die 
kant op moeten. Verder is gaming in Nederland 
altijd een beetje een ondergeschoven kindje 
geweest. In andere landen heeft 40% van alle 
gezinnen een spelcomputer. Hier halen we dat 
percentage alleen als we alle generaties consoles 
meetellen. Kijk je alleen naar next-gen-consoles, 
dan blijf je op 4 à 5% steken. Dat is geen mas-
samarkt.”

Consumenten kopen consoles nog vooral om mee 
te gamen. De andere multimediale functies 
(b)lijken van ondergeschikt belang. Liggen daar 
geen kansen?
“Nee, de boodschap moet eerst en vooral zijn 
dat het een spelcomputer is. Al het andere is 
slagroom op de taart.”

Het consortium achter het HD-DVD-formaat meld-
de dat de Europese prijs voor de HD-DVD-add-on 
bij de Xbox 360 met ¤20,- zakt naar ¤179,-. Hoe 

belangrijk is dat voor jullie?
“Voor Microsoft niet zo belangrijk, want die 
add-on is van Toshiba. Het gaat ons erom dat 
we keuze bieden. Vandaar de drie consoleversies: 
een goedkoop instapmodel, eentje die ‘best value 
for money’ biedt en een luxemachine. En wil je 
HD-DVD’s bekijken via je Xbox? Dan koop je 
die add-on. Alleen dan betaal je ervoor.”

Nog voor het eind van dit jaar wordt de mogelijk-
heid om films en televisieprogramma’s via de 
Xbox 360 te bestellen en te bekijken, geïntrodu-
ceerd in Europa. Hoe spelen jullie daarop in?
“Wij zullen daarmee niet hoog van de toren 
gaan blazen. Het is een belangrijke optie en 
toegevoegde waarde, maar wij verdienen ons 
geld met de games.”

Wat zijn in jouw optiek de ‘unique selling points’ 
van de 360?
“Het belangrijkste is, dat wij de meeste en de 
mooiste games hebben in alle genres. ‘Meeste’ 
is een feit. Wat ‘mooiste’ betreft: gamerankings.
com verzamelt alle reviewcijfers ter wereld en 
rekent het gemiddelde uit. Uit die gegevens blijkt, 
dat Xbox 360-spellen significant hoger scoren 
dan die van de andere consoles, zelfs als je de-
zelfde titel over meerdere platforms bekijkt.”

NB: Op www.muziekenbeeld.nl staat, onder het 
kopje Specials uit blad, een uitgebreidere weer-
gave van dit gesprek met Paul Naber.

“Ons huidige portfolio aan kindertitels is groter dan de hele 
portfolio van Nintendo en Sony, maar niemand weet het”
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