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1. Managementsamenvatting 

Het plan 
 
DCW Gaming is een dochterbedrijf van DutchCodeWorks (DCW) 
 
DCW Gaming is een bedrijf dat zich richt op het maken van mobile games van topkwaliteit voor 
spelers van alle leeftijden. Er is een ontwikkelende trend gaande waarbij steeds meer mensen games 
spelen op hun mobiel. Ook hebben veel mensen in minder ontwikkelde landen geen gameconsoles 
zoals een dure game pc of een Playstation & Xbox. Deze mensen hebben vaak wel een mobiele 
telefoon en moeten zich dan hier ook mee vermaken. 
 
Het plan is om de games uit te brengen in de Google Playstore, Apple Appstore & Facebook games. 
 
Ook zal DCW Gaming andere gamedevelopers een contract aanbieden om hun games te publiceren 
in de online stores. Door dit te doen nemen ze een stuk marketing op zich en delen ze de winsten van 
de games met de gamedeveloper die onder contact staat. 
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2. De ondernemer 

Robin Schoofs 
 
Omdat dit in de startjaren van het bedrijf geen full-time functie betreft, zal Robin daarnaast zijn 
studie op de Fontys Hogeschool voortzetten. 

 

Curriculum vitae 
 

Personalia 
 
Naam:    Robin Schoofs 
Geslacht:    Man  
Adres:    Schepenstraat 10 
Postcode:   5531 GT 
Woonplaats:   Bladel  
Telefoon:   06-42484240 
Mobiel:   06-42484240 
E-mailadres:   Info@robinschoofs.nl 
Geboortedatum:  11-07-1998 
Nationaliteit:   Nederlandse 
Burgerlijke staat:  Ongehuwd  
Kinderen:   Nee 
 

Werkervaring 
 
juli 2019 tot op heden DutchCodeWorks 
Eigenaar 
 
juni 2018 tot augustus 2019 VanHoofIT 
ICT Medewerker 
 
augustus 2016 tot februari 2017 Royal Agio Cigars 
Stagiair Systeembeheer 
 
Februari 2016 tot op juli 2019 Lidl hapert 
Hulp kracht 
 
Mei 2015 tot november 2015 Blokker Bladel 
Verkoop medewerker 
 
Mei 2014 (een week) Kempen FM (Radio Station) 
Snuffelstage 
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Cursussen  
The Complete JavaScript Course 2020, SEO: Maak je Website Vindbaar, PHP For WordPress 

Development, The Complete Guide to Building Premium WordPress Themes & Ceden Laravel PHP 

2020 Course Learn Sass And Laravel. 

 

Opleidingen 
 
September 2019 tot op heden Fontys HBO ICT Eindhoven 
Diploma: Nog niet behaald 
 
Augustus 2015 tot juli 2018 Summa ICT Eindhoven  
ICT Beheer Niveau 4 - Diploma: Ja 
 
Augustus 2011 tot mei 2015 Pius x college Bladel 
VMBO TL+ 
Vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Geschiedenis, Economie , Biologie, Rekenen. 
Diploma: ja 
 

Overige onderdelen 
Hobby’s: muziek maken en muziek draaien (dj), judo en mountainbiken. 
 

Persoonlijke kwaliteiten 
 

 

 
Sterke punten 
 
“Vanwege het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat ik heb voor het bedrijf, zal ik er alles voor geven 
om het zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Met mijn klantvriendelijkheid geef ik de klant het 
gevoel dat hij gehoord wordt. Mijn kennis zal ik waar nodig delen met mijn collega’s, zodat we 
allemaal een goed beeld hebben van wat er omgaat in de onderneming.” 
 
Zwakke punten 
 
“Als workaholic kan ik weleens te veel hooi op mijn vork nemen. Door hierover goed te communiceren 
met mijn collega’s kunnen we voorkomen dat dit zwaktepunt ooit tot problemen leidt. 
Soms kan ik wat streng zijn. Ook dit kunnen we een goede banen leiden door goed met elkaar te 
communiceren.” 
  

Sterke punten Zwakke punten  

-Klantvriendelijk -Streng 

-Betrouwbaar -Neemt soms teveel hooi op de vork 

-Verantwoordelijk -Impulsief 

-Intelligent  -Workaholic 

-Geduldig  -Moeilijk delegeren 
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Het team 
 
 

Motieven 
 
Robin heeft echt ondernemersbloed. Ondanks dat hij nog studeert heeft hij al enkele jaren een eigen 
bedrijf dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten op het gebeid van web development en 
alles wat hierbij komt kijken. Ook heeft Robin een jaar lang de online marketing gedaan voor een 
groot e-commerce bedrijf. Met zijn kennis van ICT, programmeren en online marketing heeft hij een 
goede basis om dit bedrijf tot een succes te leiden. 
 

Ambities 
 
DCW Gaming wil een kwalitatief en goed georganiseerd bedrijf opbouwen, dat een passief inkomen 
kan creëren voor zichzelf en haar partners. DCW Gaming streeft ernaar om een van de grootste en 
innovatieve mobile game bedrijven ter wereld te worden. Niet alleen met het uitbrengen van eigen 
games, maar ook met het uitbrengen van games van anderen die bij DCW Gaming onder contact 
zullen komen te staan. 
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3. De onderneming

Het idee 
Hoe is het idee voor DCWGaming ontstaan? 
 
 
DCW Gaming is een mobile game development bedrijf dat zich richt op het bouwen en publiceren 
van mobiele games in de online stores. Door middel van advertenties in de games en de in-game-
aankopen zal er geld worden verdiend aan de games. Er is de laatste jaren een trend gaande waarbij 
er steeds meer mensen mobiele games gaan spelen. Waar dit eerst vooral gedaan werd door vooral 
jonge mensen zie je nu ook steeds meer ouderen gamen op hun mobiel of tablet. 
Door middel van een stevige marketingcampagne zal het voor ons mogelijk zijn om downloads te 
genereren voor onze games. 
 

Waarom nu? 
 
Op dit moment is er veel vraag naar hoge kwaliteit mobile games. Op dit moment zijn er meer mobile 
gamers dan ooit en de vraag is dan ook niet te stoppen. Er is wel aardig veel concurrentie maar wij 
denken dit zeker aan te kunnen omdat de concurrentie vooral kiest voor kwantiteit in plaats van 
kwaliteit. 
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Producten en diensten 
Binnen het bedrijf DCW Gaming zullen er verschillende producten en diensten worden geleverd. 
 

1. Android & iOS Games 
Dit zijn mobile games die gedownload kunnen worden in de Google Playstore en Apple App 
Store.  Er zal geld verdient worden door middel van advertenties die via Google Admob 
geïntegreerd zijn in de games. Tevens wordt er geld verdiend met in game aankopen zodat 
spelers meer functies hebben binnen de game. 
 

2. Facebook games (HTML 5 games) 
Dit zijn mobile en web games die gemaakt zijn met Javascript en HTML 5. Deze games 
kunnen worden geüpload op facebook en worden gezien door miljoenen facebook 
gebruikers. Facebook betaalt de gameontwikkelaars een X bedrag per gespeelde game 
omdat facebook hier zelf advertenties in kan stoppen. 
 

3. Games publiceren / Marketing 
DCW Gaming publiceert niet alleen eigen games maar wil ook andere Gameontwikkelaars 
helpen met het publiceren en uitbrengen van hun games. DCW Gaming zal de publicering 
doen en de marketing op zich nemen in ruil voor een percentage van de winsten die de game 
zal opleveren. 
 
 

 
 

Locatie 
 
De locatie van DCW Gaming zal de zelfde locatie zijn als die van DCW (Dutch Code Works), namelijk 
Schepenstraat 10 te Bladel. 
 
 

Personeelszaken 
 
Voor dit moment zal DCW Gaming een eenmanszaak zijn. Er is dus geen sprake van personeel. 
 

Formaliteiten 
 
De formaliteiten rondom administratie, verzekeringen, belastingen, etc. vallen onder de 
verantwoordelijkheid van Robin Schoofs in samenwerking met administratiekantoor C. van Beek. 
 

Rechtsvorm 
 
Als rechtsvorm is ervoor gekozen om vooralsnog als een eenmanszaak te gaan en dit later eventueel 
uit te breiden door het ontwikkelen van games uit te besteden aan een personeelslid.  
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In het begin zal er vanuit de onderneming DCW Gaming geen loon worden uitgekeerd, omdat deze al 
via DCW (Dutch Code Works) uitgekeerd zal worden. 

Verzekering 
 
Naar verwachting zijn de volgende verzekeringen het belangrijkst: 

• Arbeidsongeschiktheid 

• Rechtsbijstand 

• Aansprakelijkheid 
 

Administratie 
 
De administratie zal worden gedaan door Robin Schoofs. Hij zal ervoor zorgen dat alle documenten 
goed worden bewaard en snel terug te vinden zijn. Daarnaast draagt hij zorg voor de boekhouding. 
Deels zal hij deze zelf inboeken onder begeleiding van het administratiekantoor C. van Beek. Dit 
bedrijf zal ook zorgen voor het opstellen van de jaarrekening en de diverse belastingaangiften. 
 
De eigenaar van het administratiekantoor is ook de boekhouder van DCW (Dutch Code Works) en is 
dus ook een goede bekende van Robin. Hij zal in de startfase maandelijks aanschuiven om samen de 
cijfers door te nemen en te bekijken of de prognose wordt behaald. 
 
 

Belastingen 
 
Omzetbelasting / btw 
Op alle diensten en producten is het btw-tarief van 21% van toepassing. De btw-aangifte en -afdracht 
vindt ieder kwartaal plaats. 
 
Inkomstenbelasting 
De inkomstenbelasting zal tussen de 28% en 31% liggen. 
 
Loonbelasting 
Dit zal niet van toepassing zijn omdat er geen loon uitgekeerd zal worden. 
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Stand van zaken 
 

Planning 
 
Om het startproces in goede banen te leiden is de volgende planning gemaakt. 
 
Tot en met maart 2021: Onderzoek 
Wat voor games werken goed, welke trends spelen er, welke programmeertalen zijn het makkelijkst 
en handigst om te gebruiken voor het maken van mobile games.  
 
April 2020: Formele voorbereidingen 
Na goedkeuring financiering:  
Oprichting bedrijf, openen bankrekening, afsluiten verzekeringen, opstellen van de Algemene 
Voorwaarden en contracten, afstemmen campagne en marketing & werven gameontwikkelaars. 
 
Mei 2020: Fysieke voorbereidingen 
Lancering eerste game. 
 
 

Reeds voltooide werkzaamheden 
 

• Website maken www.DutchCodeworks.nl 

• Regelen boekhouder 

• Computers 

• Vinden locatie 

• Onderzoek lokale markt 

• Financieel plaatje doorrekenen 
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4. De markt en marketing 

De Markt 
 
Er is gekozen om de games te lanceren op Android, iOS & Facebook games. 
 
Onze markt bestaat dus uit Android, iOS & Facebook gebruikers. Over het algemeen zien we dat 
vooral jongeren mobile games spelen maar we zien ook steeds meer ouderen die zich hier bij 
aansluiten. Vooral op de puzzelgames zien we een trend ontstaan dat ouderen steeds meer deze 
games downloaden en spelen. 
 
DCW Gaming zal zich vooral richten om spelers te binden op langere termijn door de kwaliteit van 
haar games te waarborgen. Het is belangrijk dat de games voor iedereen toereikend zijn. Vandaar dat 
we ook willen publiceren op Facebook Games. 
 

Bedrijfsnaam 
 
De naam DCW Gaming is gekozen omdat het een dochteronderneming van DCW zal zijn met de 
richting gaming. De naam is kort maar krachtig dit zal er voor zorgen dat de naam makkelijk te 
onthouden is. 
 
De statutaire naam van de onderneming wordt DCW Gaming. 
Dit zal een handelsnaam zijn die onder de DCW onderneming zal hangen. 
 

Marktontwikkeling 
 
De trend is dat steeds meer kinderen op jonge leeftijd een mobieltje krijgen en hier dan ook vaak 
spelletjes op spelen. Omdat een mobieltje vaak word gezien als een soort van eerste levensbehoefte, 
heeft bijna iedereen een mobieltje. Dit kunnen we vaak niet zeggen van een console, zoals een Xbox 
en een Playstation, of een dure game pc. Doordat mensen hun telefoon toch al hebben, gaan ze 
games spelen om zich te kunnen vermaken. Doordat de games voor op de mobiel in steeds hogere 
kwaliteit kunnen worden gebouwd en omdat mobieltjes tegenwoordig goede processors hebben, is 
het mogelijk om steeds betere games te ontwikkelen om de mensen te vermaken. We zien dan ook 
dat er steeds meer wordt gekozen voor de kwalitatief betere games. 
 

Concurrentie 
 

Er is redelijk veel concurrentie in de gaming industrie, maar als we kijken naar de vraag of  het goede 

concurrentie is, dan is het antwoord duidelijk nee. Er zijn veel simpele games die puur gemaakt zijn 

om geld te genereren door de advertenties. Ook zijn er veel clone games, dus namaak spellen van 

bekende games. DCW Gaming gelooft er in dat als zij unieke games gaat maken die de spelers 

kunnen binden, dat daar dan veel meer te behalen valt dan alleen snel geld verdienen. 
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Prijsbepaling in app aankopen. 
 
Voor de prijzen en percentages van onze diensten en producten zijn we marktconform. We willen 
kunnen concurreren tegen andere games, maar niet volledig concurreren op prijs. In eerste instantie 
zijn de prijzen grotendeels gebaseerd op die van andere games. Op termijn willen we graag 
voorzichtig experimenten met andere prijzen om te testen wat men bereid is te betalen. 
 

Marketing en reclame 
 
Om een vliegende start te maken is er een app marketing cursus aangeschaft gericht op mobiele 
games. Hierdoor hopen we direct een goede start te maken en veel plays en downloads te kunnen 
krijgen. 
 
We zullen vooral Instagram marketing gebruiken en Google AdMob marketing gericht op mobiele 
gebruikers. De manier waarop onze doelgroep zal worden geselecteerd, is natuurlijk afhankelijk van 
op welk platform de game beschikbaar is en wat voor een game het zal zijn. 
 
De marketing valt onder de verantwoordelijkheid van Robin.  
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5. Financieel plan. 

Investeringsbegroting 
 

Bij de start van de onderneming is er een kleine investering nodig in vooral software en bijscholing. 
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Omzetbegroting 
 
In de exploitatiebegroting vermelden we de verwachte omzet en kosten van het eerste jaar. 
In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat we 10 games hebben gelanceerd en deze ieder 10.000 keer 
zijn gedownload. Ook gaan we er van uit dat de schermtijd één uur per dag per game is. De reden 
hiervoor is dat de games erg qua doelgroep zullen verschillen. In één uur kunnen we 12 advertenties 
tonen en per 1000 bekeken advertenties verdienen we 1 dollar.  
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Begroting kosten 
 
Naast de omzet en inkoop hebben we ook de bedrijfskosten geïnventariseerd: 
 
Zoals eerder vermeld zijn er geen personeelskosten voor het eerste jaar. Ook zijn er geen 
kantoorkosten omdat het moederbedrijf DCW deze kosten dekt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


