


Inleiding Gamen en Esports 



gaming 

1. Technologisch 
2. Innovatief 
3. Strategisch 
4. Millenial doelgroep 
5. Middel om de jeugd te bereiken 

 Claim leggen 
 On & offline exposure 
 Organische groei 
 Van en voor Rotterdammers 
 MVO gedachte 
 Recruitment  

 
 



Inleiding Gamen en Esports 

• De ontwikkeling van de technologie neemt de oude wereld over. Dit is goed te zien bij de nieuwe generatie ‘de 
millennials’.  
 

• De digitale ontwikkeling heeft geleid tot de opkomst van gamen. 
 

• In de kinderschoenen, maar veel potentie 
 

• LoL 100+ miljoen kijkers NBA 22 miljoen 
 

• In Amerika en Azie overstijgt Esports al een aantal traditionele sporten. Scholarships voor Esporters is een 
algemeen begrip nu. 
 

• Behoefte aan fysieke locaties 
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De nieuwe markt van esports 

 

• Commercieel 
• Bedrijfsvoering 
• Op zijn Amerikaans 
• Scholarships 
 

• Heel Azië 
• Status en respect 
• Helden rol 
• Een echte sport 
 

• In de kinderschoenen 
• Nog geen gehele acceptatie 
• Maatschappelijke rol claimen 
• Stigma’s wegnemen 
• Kweekvijver van talent 
 







House of Esports heeft als ambitie om Rotterdam esports hoofdstad van Nederland te maken. House of Esports is de 
koepel organisatie waaronder esports activiteiten vallen die in Rotterdam plaats vinden. 
 
1. Rotterdams consortium 

Een groep van Rotterdamse bedrijven, overheidsinstellingen en semi overheidsinstellingen waaronder: 
- Stichting Humanitas  - Erasmus esports  - Sportbedrijf 
- RIS    - Ahoy   - Albeda college 
- Bibliotheek Rotterdam  -  Yes we care 
- Gemeente dienst sport & cultuur  - Rotterdam sportsupport 

 
2. Esoccerchampionships 

9 amateur verenigingen in Rotterdam die meedoen aan een breedtesport competitie voor FIFA. Tijdens deze competitie werken 
we naar een grote finale dag toe op een speciale locatie. 

 
3. Gamen in de maatschappij 

Met Gamen in de maatschappij bieden House of Esports structureel esports activiteiten aan op drie maatschappelijke thema’s. 
Organisaties en/of experts vanuit de praktijk brengen de doelgroep kennis bij over deze thema’s. Op een eigentijdse manier 
brengt House of Esports jongeren verschillende sociale vaardigheden bij en toont wat esports & gamen kan bijdragen aan hun 
persoonlijke ontwikkeling. 

 
4. Fysieke locatie 

De persoonshal is omgebouwd tot een game walhalla waaruit alles gecoördineerd gaat worden en waar veel van de activiteiten 
plaats gaan vinden. 



Game Gym  



Fortnite 

FIFA MarioParty 

MarioKart 

Digitale schijf van vijf 

De digitale schijf van vijf staat centraal. 

Daar omheen heb je de andere thema’s 
 



Game Gym  



Gamen in de maatschappij 

Gamen & sociaal gamen & gezondheid  gamen & werk 

- Info zenden 
- Interactie aangaan  opdrachten 
- Beleving creëren  ervaringen, praktijk voorbeelden etc.  
  
 

1. Ouder – kind relatie 
2. Sociaal 
3. Communicatie 

1. Structuur 
2. Voeding 
3. Bewegen 

1. Competenties 
2. Cv maken 
3. Gamification/digitalisering 



Gamen in de maatschappij 



Contact 

 

 

 

Nolan Noordzij 

M: 06 50836910  

E: nolan@houseofesports.nl 

 

 

 

Wim Noordzij 

M: 06 53142432 

E: wim@houseofesports.nl 

 

 

 


