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 In een hoofdstuk uit The SAGE Handbook of Social Media, schrijft de auteur Terry Flew over 

de relatie tussen social media en de culturele en creatieve sector. Volgens Flew (2018) staat het 

ontstaan van de sociale media en het discours in de creatieve sector los van elkaar. De auteur beweert 

wel dat social media de culturele en creatieve sector vormgegeven heeft. Flew onderscheidt drie 

manieren waarop sociale media de culturele en creatieve sector heeft vervormd, namelijk sociale 

media als amplifier, disruptor en transformer.  

 Met sociale media als amplifier van de culturele en creatieve sector, bedoelt Flew dat sociale 

media in bepaalde gevallen een bijdrage leveren aan de waarde van culturele goederen en diensten in 

reeds bestaande bedrijfsmodellen. Als voorbeeld van sociale media als amplifier noemt de auteur 

Twitter berichten van tv-kijkers die worden uitgezonden op live televisie, door deze nieuwe vorm van 

interactie zou social media het gemeenschapsgevoel onder tv-kijkers versterken. Niet alleen voor de 

kijkers heeft social media positieve gevolgen, stelt Katie Walsh (2014), maar ook voor producenten, 

tv-netwerken en sociale-mediabedrijven. 

 Volgens Walsh levert interactie vanuit social media betrouwbare data op over kijkcijfers en 

betrokkenheid van de kijkers voor producenten en bedrijven. Deze data kan worden gezien als bewijs 

voor het aantal kijkers, wat adverteerders aantrekt, maar kan ook worden gebruikt door adverteerders 

om hun boodschappen beter te richten op potentiële gebruikers. Al hebben sociale media nieuwe 

mogelijkheden gecreëerd in de culturele en creatieve sector, hebben ze ook functies in de sector 

verstoord. 

 Het verstoren van de gang van zaken in de culture en creatieve sector, noemt Flew: sociale 

media als disruptor. Voor deze manier van vervormen leent de auteur het concept disrupting van de 

professor Clayton Christensen. Christensen (2003, zoals geciteerd in Flew, 2018) bedoelt met het 

concept disruptive innovation de manier waarop eens succesvolle bedrijven hun marktkracht verliezen, 

vanwege (technologische) veranderingen in de markt. Flew (2014, zoals geciteerd in Flew, 2018) 

voegt hieraan toe dat ontwikkeling van nieuwe digitale technologie erg verstorend is voor de 

bijbehorende industrie, omdat gebruikers van digitale platformen gevoelig zijn voor vernieuwing.   

 Entrepreneurs kunnen innovatieve technologie en veranderingen in de industrie in hun 

voordeel gebruiken, deze vorm van verstoren komt overeen met de economische theorie over creative 

destruction van Joseph Schumpeter (1950, zoals geciteerd in Flew, 2018). Flew (2018), vult aan dat 

entrepreneurs in sommige gevallen een first-mover voordeel ervaren bij het als eerste inzetten van 

nieuwe ontwikkelingen. Dit was het geval bij Jeff Bezos. Omdat Bezos als eerste technologie inzette 

om boeken goedkoop, online en in verschillende in de wereld te verkopen, werd Amazon één van de 
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grootste bedrijven. Niet elke entrepreneur heeft zo veel geluk, in het geval van Napster waren het de 

second movers die genoten van nieuwe ontwikkelingen. Napster ontwikkelde een platform waar men 

nummers gratis kon downloaden maar werd gedwongen hiermee te stoppen vanwege aanklachten. 

Apple wist wel een succesvol bedrijfsmodel te maken en geniet dus van een second mover voordeel.  

 Sociale media hebben in het bijzonder de nieuwssector verstoord. De opkomst van online 

nieuwsbronnen leidde tot een sterke afname van krantenlezers. Aangezien het bedrijfsmodel van 

kranten afhankelijk is van directe verkoop en advertenties en aangezien websites een effectiever 

medium bleek te zijn om op te adverteren, plaatsten nieuwsorganisaties hun content op het internet. 

Omdat advertenties de voornaamste inkomstenbronnen voor nieuwsorganisaties werden, ontstond er 

een ‘competition for eyeballs’; nieuwsorganisaties probeerden zo veel mogelijk mensen naar hun 

websites te leiden.  

 Naast social media als amplifier en disruptor, onderscheidt Flew een derde manier waarop de 

culturele en creatieve sector wordt vervormd; social media als transformer. Flew gebruikt Netflix als 

voorbeeld van een sociaal medium als transformer. Het streaming platform Netflix transformeerde het 

traditionele bedrijfsmodel van tv- en filmnetwerken. Zo introduceerden streaming diensten een 

abonnementen voor een wijde selectie aan series en films. Naast een transformatie in het bedrijfsmodel 

merken de auteurs Hallinan en Striphas (2016) op dat de culturele autoriteit over wat ‘goede’ en 

‘slechte’ content is, verschoven is van kunstcritica naar technisch bekwaamde individuen. De content 

van Netflix wordt namelijk aangeraden doormiddel van een algoritme, het algoritme bepaalt wat 

gebruikers aangeraden krijgen en schat dus als het ware de kwaliteit in van de content. Volgens Flew 

(2018) bevat deze digitale transformatie elementen uit sociale media als amplifier en disruptor.  

 Zo versterkt Netflix de distributie mogelijkheden van series en films en verstoort het 

tegelijkertijd de traditionele bedrijfsmodellen van tv- en filmnetwerken. Toch schetst de auteur de 

manieren waarop sociale media de culturele en creatieve sector vervormen als ideaaltypes. 

Geïnspireerd door Max Weber, weergeeft Flew zijn bevindingen als ideaaltypes om verschillende 

casestudies toe te kunnen passen. De auteur merkt wel op dat zijn drie bevindingen gezien moeten 

worden als krachten, waarvan geen kracht dominant is, die langs elkaar werken in de culturele en 

creatieve sector. 

 In een artikel over hoe ‘hype’ de game-industrie schaadt, schrijft columnist Hill (2016) over 

een recente gebeurtenis. Hill schrijft dat tijdens Sony’s presentatie in de Electronic Entertainment 

Expo (beter bekend als de E3) in 2014, een trailer van ‘No Man’s Sky’ werd vertoond. No Man’s Sky 

is de eerste videogame dat, tijdens het spelen van het spel, de flora en fauna genereert doormiddel van 

een algoritme. No Man’s Sky trok direct de aandacht van journalisten en critica uit de game-industrie. 

Kort na de E3 werd het spel uitgeroepen tot het meest originele spel, terwijl het spel pas in 2 jaar zou 

worden uitgebracht. 

 Er ontstond een groeiende interesse naar No Man’s Sky, dat werd ontwikkeld door Hello 

Games onder leiding van Sean Murray. Sarkar (2016), een redacteur voor het game-nieuws platform 
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Polygon, duidt aan dat Sony een hype probeerde te creëren voor Sony’s versie van het spel. Er werkte 

geen PR-adviseur onder Hello Games dus de taak schoof naar Sean Murray. Murray was de gast in 

verschillende YouTube-interviews, beantwoordde vragen op fora en hield Twitter-volgers op de 

hoogte over ontwikkelingen rond het spel. Sarkar vult aan dat Murray niet geschikt was voor deze 

taken. Kuchera (2016), een andere redacteur van Polygon, voegt hieraan toe dat Murray vanwege zijn 

introverte karakter beloftes deed in gesprek met interviewers, die hij en zijn team niet waar konden 

maken. Dit is een geval van sociale media als disruptor. Kuchera schrijft dat fans niet tevreden waren 

met het spel toen het werd uitgebracht, mogelijk is dit het resultaat van de afwezigheid van Murray. 

Omdat Sony marketing belangrijker vond dan de leidinggevende rol van Murray tegenover zijn team, 

is de traditionele vorm van videospellen maken verstoord. Voor Sony waren de beloftes van digitale 

vernieuwing belangrijker dan daadwerkelijke innovatie, dit is één manier waarop sociale media de 

game-industrie vormgeeft.   

 Gesprekken tussen Murray en de pers werden samengevat door gebruikers op Reddit en 

geplaatst op het forum, schrijft MacDonald (2018). Door zulke posts groeide de hype weer, kwam er 

vervolgens meer aandacht op het spel No Man’s Sky en werden er weer meer interviews geanalyseerd. 

Deze cyclus leidde volgens MacDonald tot teleurstelling toen het spel uitkwam in augustus 2016. 

Ondanks de teleurgestelde gamers was het spel een financieel succes. Sinds No Man’s Sky zijn er 

meerdere spellen uitgebracht die massaal zijn geadverteerd en tegenvielen. Blijkbaar heeft No Man’s 

Sky geleid tot een transformatie in bedrijfsmodellen in de game-industrie waardoor sociale media als 

transformer kan worden gezien. Toch wordt er uit deze casestudie niet duidelijk of het tegenvallende 

eindresultaat de schuld is van sociale media en het marketingteam van Sony of dat het komt door de 

aandacht en hype rond het spel.  

 Vanwege de aandacht die No Man’s Sky heeft verkregen vanuit de media, wordt elke misstap 

en tekortkoming opgemerkt door het publiek. Het is onmogelijk om te weten hoe het spel er uit had 

gezien als het minder in de spotlight stond of als Sean Murray wél zijn leidinggevende rol vervulde. 

Mogelijk hebben sociale media geen invloed gehad op de ontwikkeling van het spel. Verder krijgen 

mensen die het nieuws rond No Man’s Sky nauw volgen, hogere verwachtingen voor het spel. De 

ontwikkelaars kunnen weinig beïnvloed zijn door de publiciteit maar het zijn juist de gamers die de lat 

te hoog hebben liggen, hierdoor kan het lijken alsof het spel negatief beïnvloed is door social media. 

Daarom is het mogelijk dat sociale media niet de bedrijfsmodellen in de game-industrie hebben 

vormgegeven maar eerder het publiek hebben beïnvloed. 

  



4 
 

Literatuurlijst 

Flew, T. (2018). Social Media and the Cultural and Creative Industries. In The SAGE Handbook 

 of Social Media. (pp. 512-525). http://dx.doi.org/10.4135/9781473984066.n29  

Hallinan, B., & Striphas, T. (2016). Recommended for you: The Netflix prize and the production of 

 algorithmic culture. New Media & Society, 18(1), 117–137. 

 https://dx.doi.org/10.1177%2F1461444814538646  

Hill, M. (2016, 7 september). 5 Reasons Gaming Is Being Ruined By Hype For Its Games. Cracked. 

 Geraadpleegd op 29 april 2021, van  

 https://www.cracked.com/blog/5-reasons-games-keep-getting-ruined-by-hype/  

Kuchera, B. (2016, 16 september). No Man's Sky was a PR disaster wrapped in huge sales. Polygon. 

 Geraadpleegd op 29 april 2021, van https://www.polygon.com/2016/9/16/12929618/   

MacDonald, K. (2018, 20 juli). No Man’s Sky developer Sean Murray: ‘It was as bad as things can 

 get’. The Gaurdian. Geraadpleegd op 29 april 2021, van 

 https://www.theguardian.com/games/2018/jul/20/no-mans-sky-next-hello-games-sean-murray-

 harassment-interview  

Sarkar, S. (2016, 16 september). Sony exec criticizes Hello Games’ marketing for No Man’s Sky. 

 Polygon. Geraadpleegd op 29 april 2021, van https://www.polygon.com/2016/9/16/12941116/  

Walsh, K. (2014). What does Twitter really offer TV audiences, and at what cost? Spectator – The 

 University of Southern California Journal of Film and Television. Television Connectivity, 

 34(2), 11–15. Geraadpleegd op 29 april 2021, van 

 https://cinema.usc.edu/spectator/34.2/2_Walsh.pdf  

http://dx.doi.org/10.4135/9781473984066.n29
https://dx.doi.org/10.1177%2F1461444814538646
https://www.cracked.com/blog/5-reasons-games-keep-getting-ruined-by-hype/
https://www.polygon.com/2016/9/16/12929618/
https://www.theguardian.com/games/2018/jul/20/no-mans-sky-next-hello-games-sean-murray-%09harassment-interview
https://www.theguardian.com/games/2018/jul/20/no-mans-sky-next-hello-games-sean-murray-%09harassment-interview
https://www.polygon.com/2016/9/16/12941116/
https://cinema.usc.edu/spectator/34.2/2_Walsh.pdf

