
Show me the Money
Hoe wordt de business case voor XR in broadcasting gemaakt?
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How did we get here?

Hype 2016-2018
• Verwachting van 

fundamentele verandering in 
M&E consumptiepatronen

• Veel VR apps en vooral games 
in de pijplijn

• Experimenten in M&E 
productie met “gratis” Unreal

Teleurstelling 2018-2020
• Geen grote doorbraken in M&E 

consumptie
• In-home adoptiecijfers stijgen te 

traag. 
• Locatie-based wint wel wat aan 

populariteit voor entertainment

• Enkele doorbraakcases voor M&E 
virtuele productie (vb. Mandalorian)

• Wel groei in virtuele productie voor 
marketing 

Acceleratie covid 2020-2021
• Drastisch veranderende M&E consumptie
• Impact op M&E productie accelereert adoptie virtuele 

productie
• Virtuele productie voor events en marketing breekt door naar 

mainstream
• Virtuele productie voor broadcasters klopt ook meer en meer 

aan bij de mainstream

Post 2021?
• XR in M&E blijft en wordt mainstream 

voor de wildste zaken? 
• VR breekt toch door bij mensen thuis? 
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• Hoe benaderen we de business case van XR voor broadcasting?
• Harde cijfers of hopes & dreams?
• Problem-based of solution-based? 
• Wat houdt ons eigenlijk tegen? 

• Methoden
• Deskresearch
• Expert interviews (n=14)
• Topics: eigen ervaring, marktinschatting, business 

modellen, ROI en voordelen, procesveranderingen, 
budgetten, drempels en volgende stappen

Ons onderzoek
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Vaststelling 1: Push or pull 

• Push: de aanbieders
• Willen proberen, experimenteren
• Voorzichtig investeren
• Covid à veel ervaring B2B
• Willen vroeger in het proces creatief prikkelen

• Pull: de creators
• Broadcasters worstelen

• Meerwaarde?
• Betrouwbaarheid?
• Kostprijs?
• Impact proces?
• Hergebruik?

• Virtuele presentatiesets vb. nieuws/sport wel matuurder
• Covid challenging broadcast live productie

• Testen in kidsomgeving?
• Hybride verstandiger?
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Vaststelling 2: Business modellen
• Hardware vs software

• Software: cloud subscriptions, free(mium), revenue sharing
• Hardware: traditioneel

• Aanbieder à facilitair: verkoop
• Facilitair wachten op LT vooruitzicht
• Lokale specialisatie in int’le groepen

• Facilitair à broadcaster: orchestrator + pay-per-use
• traditioneel
• Tech 
• Mensen

• Wordt vaak nog deel aan ingeschoten door aanbieders

• Make more of it
• Opleiding creëert pull?
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Vaststelling 3: ROI en voordelen
• Geloof, hoop en liefde is strategisch M&E

• Creatief potentieel (storytelling)
• Grotere flexibiliteit (cadrage, rijkdom aan beelden, eigen wereld, …)
• Innovatief blijven
• “Mee zijn” of zelfs “voorliggen”

• Kosten
• Grotere flexibiliteit met snellere iteratiemogelijkheden
• Verschuiving naar toegevoegde waarde jobs
• Noodzaak aan schaal voor contentmakers/broadcasters

• Asset-hergebruik
• Multi-platform partners
• Int’le formats

• Inkomsten
• Noodzaak aan schaal voor facilitairen
• Contentmakers hopen op meer opdrachten 
• Weinig geïdentificeerd door broadcasters, tenzij multi-platform

7



Vaststelling 4: Proces
• Pre-viz changes the game

• Meer up-front samenwerking nodig
• Minder bij herhaald live of studiowerk

• Anders inzetten profielen
• (VFX) Grafici & 3D modelers
• Belichting
• Cadrage
• …

• Ook wat nieuwe profielen
• Game engine vertaling
• World manipulatie
• Camera calibratie

• Verminderd belang bepaald profielen
• Vaste camera
• Set-bouwers
• Kabelslepers
• Productie-assistentie
• .. 8



Vaststelling 5: Budgetten
• Budget 

• Van +/_ gelijk over het geheel 
• Tot €50-250k erbij afhankelijk van investering in infrastructuur
• Verschillend voor type productie

• Extra investeringen (afhankelijk van business model)
• Hardware grootste kost

• Infrastructuur
• Camera’s, tracking, render engines, schermen, … 
• Prijzen dalen

• Software 
• Mensen

• Verschuiving van kosten in het proces
• Minder in fysieke assets
• Bepaalde profielen vroeger in het proces
• Bijna geen post-productie
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Vaststelling 5: Budgetten
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Vaststelling 6: Drempels
• Beschikbaarheid infrastructuur

• Aanwezige budgetten
• Schaal
• Voortbouwen op B2B boom?

• Competentieprofielen
• Nieuwe instroom
• Opleiding bestaand personeel

• Kennis en visie
• Creatieven genoeg geprikkeld?

• Ervaring
• Techniek (vb. calibratie virtuele PTZ)
• Procesverschuiving en planning
• Vertrouwen in resultaat 11



Vaststelling 6: Volgende stappen
• Prijs techniek zakt
• Mogelijkheden techniek stijgt
• Bouwen op ervaring uit B2B en studiowerk
• Bescheiden stappen

• Meer fictie
• XR live?
• Hybride uitrollen

• Facilitairen en tech bedrijven meer creatieven stimuleren
• Aantrekkelijk maken van sector voor nieuwe profielen
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Conclusie 1: Marktinschatting
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Gartner hype cycle
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Bron: https://gartner.com

https://gartner.com/


Hype cycle & diffusion of innovatie (Rogers, 2003)
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Bron: 
http://setandbma.wordpres
s.com/2012/05/28/technol
ogy-adoptie-shift/

http://setandbma.wordpress.com/2012/05/28/technology-adoption-shift/


Conclusie 2: Iteratie & front loading
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Conclusie 2: Front loading & real time iteratie
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• Concept
• Storyboards
• Script
• Ontwerp
• Decor
• Locatie
• …

Pre-
productie

• Cadrage & rigging
• Licht
• Regie
• Geluid
• Planning & 

organisatie
• Opname
• …

Productie

• Montage
• VFX
• ADR
• Colour grading
• Correcties
• …

Post-
productie



Conclusie 2: Front loading & real time iteratie
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Post-productie

Productie

Pre-
Productie



Conclusie 2: Front loading (Thomke, 2000)
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Pre-productie

Productie

Post-
productie



Conclusie 2: Real time iteratie
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Pre-productie

Productie

Post-
productie



Weg vooruit: ecosysteem en business case
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Media & entertainment ecosysteem

• Broadcasting wordt gekenmerkt door:
• A) doorgedreven specialisatie
• B) accordeon organisaties
• C) specifieke investeringen 

èAngst voor vastrijden
èNood aan co-evolutie
èDe hele sector moet samen zijn weg zoeken uit de “ the decision

making garbage-can”
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Garbage can model (Cohen et al. , 1972)

• Niet-ingezette oplossingen

• Fout-ingezette oplossingen

• Onopgeloste problemen

• Besluitvormers met dadendrang
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Garbage can model (Cohen et al. , 1972)
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Weg vooruit: Co-creatie è Co-evolutie
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Business case begrip (Peppard, 2016)
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Strategische 
Drijfveren

Meetbare 
Resultaten

Structurele VeranderingenTijdelijke 
Inspanningen

Technologie



Show me the Money?
Let’s show each other the money!


