
In de jaren zestig kwamen wereldwijd miljoenen jonge mensen in 

opstand tegen de dogma's en tradities van hun ouders. Ook in 

Nederland ging de generatie 'babyboomers' de barricades op voor 

meer democratie, emancipatie en vrijheid. lnmiddels kan gesteld 

worden dat de Nederlandse samenleving drastisch is veranderd. 

Dit gegeven bracht onder meer de KRO ertoe zich opnieuw te be

zinnen op haar positie. Een dergelijk bezinningsproces zou ook 

voor het CDA heel positief kunnen uitpakken. 

H 
et \\ordt >teed' moeilij

ku om men,en te hi nclcn 

JJn kct ken vctTntgtngcn, 

goc(k doclcn oan pro

duuen, dicmtcn en mer

ken. l'o!Jtickc partijcn vor

nlcn htt-rop gccn Ultzon

dcring In onzc <;amcnlc

vi ng hchhcn ht~/Jy/JoOIIHT'-. 

hct voortouw gcnonll'll; 

de gcncratic die 111 de zc<;

tigcr JlHl'll in vrl)wcl aile 

we>tcr'e lande11 'llllultaan 

hrak met de dogma\ en 

traditic' va11 hun ouclcr, 

ning<·.uiting en ccn wcrcldon1<.,panncndc 

i t11c)rt11Zit i<.,cri tlg-;<.,\ag. 

.~bar de mec<;l lundamcntclc vcran

I 

dcring zat clc<,tijcl' in het 

<;tellcn van nieuwe ei<;en 

JJn hct Ieven. [Jk jaar ging 

aile' - in matcrieel opzicht 

'hetcr'. ,~bar dat heteken

de niet dat memen daar

door zichthaar gclukkigct 

wcrdcn. l)aardoor gingcn 

jongc nlcn<.,cn zockcn naar 

andere, niet-matcriclc ma

nicrcn om het Ieven te op

tima]i<;CJTn. De 'rcvolutic' SecuiJri,atie, "'u,1lc dilk

rcntJotic \ cmJncipZitic, ot

hraak kla"c-onclcr,chcicl. 
A liP I PiliJ dcr 011dmw 

van de zeqigcr jaren hcelt 

vee! dat va<;tlag lmgcwrikt 

oprichung nicuwc politH:kc partijcn'. 

dcnlocrtltt<..,crtng en indlvidua\J<.,cring 

watTn de zakcn waarvoor zc dc<;tijd<; 

llcttnliJk 1 op de barricade gingcn !)it 

aile, gc<;timulccrcl door vrijcrc me-

'Onder hct plavci,clligl hct <;trancl" ric

pen de l'arq<;c <;tudcnten in I <J6H toen 

ze de klinker<; uit de <;traat trokken. Nu 

hlijkt clat cr nicl aileen wal <;lraat<;tcncn 

ziin gclicht, maar ook de hock<;tencn 
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van onzc <,amenlcving. Were! de <,amen

leving van het begin van deze eeuw ge

tekend door materia]i,me en -,trakke 

<,trucluren, door autoriteit en gezagsge

trouwheid, de huidige gcneratic vraagt 

on1 vrijhcid, cigcn ervaring, tolcrantic, 

zelkxpre'>'ie, deelname, rnedeverant

woordelijkheid. 

Het moge duidelijk zijn dat in een 

dcrgelijke <,arnenleving de relevantie 

van hedrijvcn, organi<,atie,, producten, 

dieJbten en merkcn voortdurend 'gewo

gcn' wordt. Som' zeit, wordt het he

staansrecht ter di'>CLIS'>ie gesteld. Zin en 

onzin worden steed, makkelijker her

kend. De loyaliteit staat onder druk. 

We gelovcn de politici, werkgever'>, 

(grote) ondernerningen en reclarnema

ker<, steed, minder. Dit rnaakt de aan

bicder<, van producten, diensten en 

ovcrtuigingcn nlClT dan ooit k\vCtl.,haar 

en dwingt mecr dan ooit om de he

reikte positie te hcschermcn en waar 

mogelijk te versterken. 

KRO, het gevoel blijft 
Deze verandcrende wcreld daagde de 

KRO uit om zich te bezinnen op haar 

positionering. De in I 'J25 opgcrichte 

omroep zag zich geconlronteerd met 

een gebrek aan herkenbaarheid. Op ba

sis van ondcrzoek wcrd dit getypcerd 

door de uil'>praak, de KRO i'> een griJze 

muis. Is er iet<, mi'> met ons 'product' 

of is het de manier· waarop wij onszelf 

presentcren I 'verkopen'i, vroeg men 

zich al De conclusie was cbt vomal het 

t\vccdc a<..,pcct hct zwaar<..,t woog. lm

mers, de KRO is met haar ruim (J()() ()(t() 

!eden de grootstc omroep van 1\:edcr

land en hecft <,uccesvolle programma·, 

die hoge kijkciJfcr, scoren en niet zel

den in de prijzen vallen. 

De KRO moet dus wat doen aan haar 

imago wa<, de conclusie en de omroep 

vroeg de POSITIONfRINCSCROFP 

haar hierbij te helpen Wij zijn aan slag 

gcgaan en hebben ons verdiept in een 

viertal aspecten, 

de KRO-organisatie zelf, haar roots, 

keuzes en kracht, 

de afnemcrs van KRO-'producten', 

het concurrentieveld waarin de KRO 

opereert; 

rclevantc trend-, en ontwikkclingen. 

lntemieve ge<,prekken werden gcvoerd 

met een groot aantal KRO-medewer

ku-,, waarbij programmamaker<, a], 

belangrijkste vertolker<, van hct KRO

gedachtcgocd - ruinl~chooh vcrtcgcn

woordigd warcn. Wat on.., zccr aangc

naam trol was dat er cen grote eem

gezindheid vie! waar· te nemen in de in

spiratie, motivatic en vi'>ie van de indi

viduelc medewerkers. lA!, dit ntet het 

gcval gcwcc~t \va<..,, zoudcn we tc nla

ken hchhen gehadmet ecn identitetts

crisis, hetgeen een problcem van een 

andere orde i'> dan ecn imagopro

bleem. J 

De waarden die wij aantrollcn, en die 

breed gedragen worden binnen de 

KRO, hebhen hun rool1 in de katholieke 

traditie van de KRO I hewust ol onhe

wu<,ter). Zo wordt sterk gehecht aan de 

menselijke kant van de <,ametllcvtng. 

aan aandacht voor nlcn-.cn en aun Inc

demenselijkheid I wat vroegcr 'naasten

licfde' genoemd werdJ. De KRO wil 

dichthiJ I de gewonc l mcnscn staan en 

is oprccht t sociaal I hetrokkcn. 

RespeLl voor andcren en voor JCzelt is 

ccn hclangrijkc KRO-wJarde die cen 

n:latie heclt met de katholicke lrJditie 

van pluriformitcit tliets ah,oluteren 

nicr-, opdringcn aan tlJH.lcrcn, llll'l 

clrammerig en vcmordelcnd ztJtl. \VeL 

vccl 'rcllccticgocd' aandragcn, mcn~cn 

( llV - s 'JN 



tot denken aanzetten, hun houvast hie

den, voortdurend uitdagen en grenzen 

Iaten verkcnncn zodat men zelf kan 

ontdckkcn en herakn wat men crgens 

van vindt. En dat naar de menselijke 

maat, dichthij de mensen in hun dage

lijks Ieven. De sterke journalistieke tra

ditie van de KRO i-; hicrop tcrug tc 

vocrcn. KRO-rrogrammamakers willcn 

graag rrogramma's makcn die aantrck

kelijk en zingevend zijn voor kijkcrs. 

Oprcrvlakkigheid is tahoe. Hct gaat 

om rrofcs.,ionaliteit, kwaliteit, eerlijk

heid en geloofwaardigheid. Ook de ge

zellige kant van het Ieven, de harmo

nic, gemoedelijkheid, het 'bourgondi

<,che' en het genieten van de gocde din

gen zijn waarden die bij de KRO een 

helangrijke rlaat" innemen. Ook deze 

hehhen hun oorsrrong in de katholieke 

traditic. Humor is daarhij helangrijk als 

hct maar nict ten koste van anderen 

gaat. 

Uit het onderzoek naar de grote ach

terhan van de KRO kwam heel dui

delijk naar voren dat het geloof ex

plicict uitdragen via radio en TV 'niet 

hocft' voor het mcrcndeel van de 

katholieken. Het lcit dat de KRO het 

gclool nicl opdringt, zoals de Evan

gelische Omrocr, wordt als rmitief er

varen. Katholieken hehhen van huis uit 

gcen zending.,drang, zoals Jehova's Ce

luigen. llovendicn willen mensen zich 

niel (mecrl als katholiek 'labelen' Wat 

blqtt 1., hun hang naar en hun '>taan 

voor de traditic van de katholiekc 

waarden en normen. 

l'ositionercn hecft altijd twee in

va\.,hoeken: de relevantie van Je pro

po<,ilic voor ccn suh'>lanticlc 'alnemers

grocp' en het onderscheidend vermo

gen van Je propmitie ten opzichte van 

die van je concurrentcn. Kijkend naar 

CllV7H'JH 

het concurrcntieveld van de KRO zien 

we de a! eerder genoemde EO die 

zich binnen omroepland wellicht het 

<,cherp'>t prohleert. Deze omroep pro

filcert zich <,terk als een moraliserende, 

evangeliserende partij De NCRV heeft 

ook iets van zending'>drang, doch min

der dan de EO. Typerend voor 'hct vin

gertje' is de <,]ogan die de NCRV tot 

voor kort hanteerde: 'vooral nu'. De 

VI'RO richt zich, net als de EO, ook 

op een beperkte doelgroep doch met 

de kenmerken: vrijzinnig, individueel, 

grenzen verleggcnd. 

De VARA, met haar socialistiscbc ach

tergrond, bevindt zich qua progressivi

teit nog het meest in de buurt van de 

VPRO. Commerciele omroepen staan 

voor sensa tie, het onheperkte consumc

ren, voor 'hoe meer, hoe heter'. Een 

grote doclgroep (met daarbinnen vee! 

jongeren) wordt hierdoor aange<,pro

ken. De TROS is pendant van deze po

sitionering binnen de publieke omroep. 

De AVRO heeft van aile., een beetje en 

is daarmee nogal gezichtsloos. 

Op basis van al het voorafgaande werd 

de plaat'> voor de KRO bepaald De 

KRO wil -om zovecl mogclijk respon

se in de samenlcving te kunnen genere

ren - een brede doelgroep bliJven aan

sprekcn en kicst dus nict voor ecnniche

positioncring. Ten opzichtc van de 

commercicle omroeren en de TROS, 

die zich ook richten op ecn brede doel

groep, wil de KRO 'de andere kant van 

de samenleving' vertegenwoordigen. 

De kant waar ( wereldwijd) ontplooiing 

en ontwikkeling van men<,en centraal 

<,taan, waar ethiek en waardcn tellen, 

waar sociale betrokkenhcid belangrijk 

is en aandacht hestaat voor duurzaam

heid en maat<,chappelijk verantwoord 

gedrag. Natuurlijk heeft daar ook her 

genieten van het Ieven - zij het hinnen 
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grenzcn - een plaats. De kerndoelgroep 

waarop de KRO zich richt is genoemd 

'mensen in balans'. Mcntaliteit en reli

gie spelcn bij dezc keuze een even be

langrijke rol 

Hct gaat er om de komende jaren dezc 

keuzes zichtbaar en herkcnbaar tc rna

ken en van hieruit waardering te gaan 

oogsten voor het merk KRO. Een om

roep kan dit uiteraard het best doen via 

haar programma's, die dagelijks worden 

uitgezonden. De gekozen positionering 

moet (en dat is thans bij de KRO het 

geval) voedingsbodem en inspiratie

bron zijn voor de ontwikkeling van 

nieuwe programma's en producten. De 

KRO wil media-onderneming zijn, het

geen meer inhoudt dan 'maker van pro

gramma's'. De keuze van persoonlijkhe

den die de programma's en producten 

dragen speelt een cruciale rol Binnen 

de KRO zijn Frits Spits en Anita Wit

zier hiervan mooie voorbeelden. Pro

gramma's en persoonlijkhedcn zijn een 

voortdurende bevestiging van de posi

tionering en maken deze herkenbaar. 

Herken
baarheid 

bevestiging 

IDENTITEIT/ 

POSITIONERING 

verankering 

'vloeiend' 

Om de context waarin allcs gebeurt 

zichtbaar te maken, werden een nieuw 

logo, een thema en een reclamecam

pagne ontwikkeld. (De laatste twee niet 

door cen reclamebureau maar door een 

team van eigen programmamaker<>') 

Het logo draagt bij aan het gevoel dat 

de KRO wil uitdragen: warm, geborgen 

en men.,elijk. Het straalt kracht en trots 

uit. 

Het thema luidt 'KRO, het gevoel 

blijft' Dcze regel is de vertaalslag van 

de waarden waar het echt om gaat en 

waar de KRO voor staat. Waarden die 

heel diep in mensen zitten. Waarden 

die, omdat ze blijvend zijn, van genera

tie op generatie worden overgedragen. 

Deze regel zegt niet - in directe zin -

iets over de KRO, zoals het 'vooral nu' 

van de NCRV, dat nogal boNklopperig 

overkoml. 'Het gcvoel blijft' legt mcer 

het accent op de doelgroep en biedt 

deze ruimte en inspiratie om eigen keu

zes te maken. Zoa!., de TV-commercials 

van de KRO Iaten zien is voor de cen 

moeders glas ranja op haar verjaardags-

passende 

PERSOONLIJKHEDEN 

waardering 

herkenbare 

PROGRAMMA's 



ring 

fee'>tJe de link met waarden 'van vroe

ger' die vandaag en morgen nog tellen 

en voor de ander het ccnvoudige zakje 

patat dat hij van vader kreeg na ecn 

het<;tocht door de regen. Lezer<; van dit 

vcrhaal zullen zo elk hun eigen herin

nering hchhen om 'het gcvoel hlijft' in 

tc vullen. 

Het CDA 
Daar waar de KRO inmiddc\<; a! zo'n 

andcrhalf jaar op wcg i'> om intern en 

extern in zckerc 'ru<;t' te houwcn a an 

haar pmitionering, <;taat het CDA nog

al onder druk en <;taat hct gevoerdc he

kid tcr di'icll',<;ie. Tegcn de achtcrgrond 

van hct KRO-vcrhaal willen wij het 

CDA enigc he'>piegclingen voorhou

den. Nict geba<;ccrd op enig onderzoek 

of op he<;tudcring van relcvante <;tuk

ken, doch vanuit de pmitie van een van 

de miljocncn kiezcr-, die om land tclt. 

Wij doen dit aan de hand van het eer

dcr he<;prokcn model. 

Ook hij het C:DA i<; de vraag aan de or

de: ligt het prohlccm in wat we te hie

den hchhcn (om 'product') of in de 

vraag: hoc prijzcn wij on<; aanhod aan' 

Ak wij kijkcn naar de 'identiteit' van 

hct CDA dan zijn wij het '>poor a! 

cnig'>zin<; hi)'>ter. Wic wa<; hct CDA en 

wic i'> hct C:DA' Aan de cnc kant horen 

we dat her C_:J)A rijdem paar<; I zijn 

oppmiricrol mocili1k hcdt kunnen in

vullen, omdar hct gcvocrdc heleid dichr 

lag hi) dat waar het CDA (ook) voor 

<;taat c.q. dat de hclcid,keuze'> van paar-, 

I vaak 111 hct vcrlcngdc lagcn van 

l.uhhcr<; Ill. Aan de andere kant lijkt hct 

C:DA al<;tand tc ncmen van her verlc

dcn met zijn kcuzc<; voor de rhcma'-, 

zorg, vcilighcid, ondcrwij-,, IZinlilic/gc

zin en naa<;tcnlicfdc Dczc dualitcit 

'>chcpt vcrwarring hij de kiczcr en hct 

hrcin van memcn kan <;lccht tcgcn vcr-

Wll!TIIlg. 

<I lV- s "' 

Het is hovendicn nict gehccl duidelijk 

wat de kiezcr mel dezc keuzes van het 

CDA moet. Daar zijn de thcma'., te uni

verseel voor en het i'> te vee!. De con

text onthreekt bovendien en er spreekt 

wcinig visie uit, in tegenstelling tot het 

door Kok C'>. geclaimde 'sterk en '>Oci

aal'. Het navrante is dat het 'oudc' C:DA 

de pmitionering 'sterk en sociaal' des

tijds hezat, verper'>O<llllijkt door Ruud 

Lubbers zeit. 

llij de KRO hebben we nogal wat rijd 

be-,tecd aan de rclcvantie van de (ka

tholieke) roots voor de mensen van van

daag en morgen Het C:DA hecll, net 

als de KRO, sterke roots. F.chter, de re

lcvantie van de chri<;tcn-dernocratie in 

de relatie tot de hovengenoemde door 

hct CDA gesclecteerdc thema\ is niet 

helder geworden. Waannee onder

schcidcn christcn-democraten zich van 

andere politieke partijen die onderwcr

pcn a!-, zorg, veilighcid en onderwij<; 

hoog op hun prioritcitcnlijstjc hehben 

staan? 

Het zal ovcrigcns voor het CDA - in 

vergelijking met de KRO- nict gemak

kclijk zijn om vanuil zijn roots te 

wcrken aJn cen eigcntijdse po'litione

ring. De achterhan hcclt immer<; nog 

ecn hoog hloedgroepengehalte, waar

mce zorgvuldig omgegaan client tc 

worden. 

Wat voor de KRO hcrkcnbarc pro

gramma's zijn (zie model) is voor het 

C:DA de wijze waarop het dagelijks 

politick hedrijvcn wordt ingevuld Daar 

moct heel concreet zichtbaar worden 

gemaakt waar je voor staat. Op ba<;is 

van bet succe<; hicrvan wor<h in vcr

kiczing'>tijd geoog<;t. Het C:DA heeft 

volstrckt gclijk wannccr het aangecft 

dat het gemakkclijkn i'> om te <;coren 

al'> jc in de regering zit dan wanneer je 

oppo'>itie moet voeren. lchter, Croen 

Links en de Sl' hehhcn rccentclijk he-
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wczen dat je ook gocd zichtbaar kunt 

zijn als je geen regeringsverantwoorde

lijkheid draagt 

Minstens zo sterk als bij omroepen gaat 

het bij politieke partijen om de memcn 

die hct gezicht van de organisatie bepa

lcn. Het CDA heeft op dit punt een he

lc <;terke historic. Echter, de laatste vijl 

jaar zien we het CDA in vcrsneld tem

po alscheid nemen van de eigen men

<,en. Men-;en die vaak gcdurende velc 

jaren zorgdroegen voor de bevestiging 

van de identiteit van her CDA En 

mogelijk al-; gevolg daarvan - zien we 

dar 'de eigen mensen' alstand nemen 

van het CDA Waar waren al die kan

jers van het CDA tijdens de verkic

zingscampagncJ 1\lochten of wilden ze 

niet in becldc Werd hiermee een be

wuste breuk met hct verlcden gc'illus

treerdo De kiezers hebben er waar

-;chijnlijk moeite mee gehad omdat ze 

te snel hun houva<,t kwijtraakten. Feit is 

dat in de perceptie laap de Hoop 

Scheller er aileen voor stond. t\loedig 

en daarmee zeker respect aldwingend. 

J\1aar vanuit po..,itioncring gezien on

juisL Een zo Jonge partijleider moet au

toriteit kunnen 'lenen' van personen die 

hem voorgegaan zip1 en die door de 

kiezer geaccepteerd zip1 als drager<, van 

de identiteit van de partiJ 

l'olitici moeten dat war ze claimen cerst 

verdienen Kok zou acht jaar gelcdcn 

a]<, lc1der van de PartiJ van de Arbeid 

niet geloohvaardig zijn geweest a]<, hij 

tocn \terk en sociaal' had geclaimd. 

Nu, na vier jaar goed op het geld ge

pa5t tc hebben als minister van Finan

cicn en na vier jaar mini<;ter-president

schap, kon dat heel goed Rmenmiillcr 

en Marijnissen waren, gezien hun rol in 

de oppositie de laatste vier jaar, ook 

heel geloolwaardig en consistent bezig. 

Het in zijn ccntje zo sterk claimen van 

de waarden- en normendi'>CU55ie van 

onzc samenleving, met cen verhaal dat 

bovcndien nog weinig diepgang leek te 

hebben, was voor de lijsttrekker van 

het CDA, met zijn huidige mentalc <;la

tus binnen de Nederlandse samcnle

ving, een brug te ver. Daar komt hij 

dat, daar waar de KRO jui<,t niet 'het 

vingertje' hantecrt en zichzell heel po

sitiel neerzet (via 'het gevoel blijlt'), het 

C::DA bij de kiezer appelleerde aan ge

voelcns van angst en dn:iging. Daarbij 

nogal 'hct vingertje' hantercnd. Dar 

hoort de kiezer liever niet en hij i'> dan 

geneigd daar alstand van te nemen. 

iTenzij de hoodschapper een algemeen 

erkcnde autoriteit i-; waar we allcmaal 

welnaar mocten luisteren!. 

Samenvattend lijkt het crop dat her 

CDA stcrk met zichzcll bezig i<. ge

wee<,t, met het vertellcn wat samen met 

her kader was uitgewerkL In mindcre 

mate 1s aansluiting gezocht hij de 

breinpositie die her C::DA in het verle

den hedt opgehouwd bij kiezcrs. Om 

van daaruit te houwen. in welke nch

ting dan ook. 

Omdat de wereld zo transparant is ge

wordcn moet vandaag de dag aile<. 

kloppcn. ldentiteit, aanbod en persoon

lijkhedcn moctcn elkaar, zoals in het 

model is aangegeven. voortdurend hlij

ven ver-;tcrkcn HiJ l'vdA. VVD, Croen 

Link<. en de Sl' was er tijdens de verkie

zingscanlpagnc van dit voorjaar ~prakc 

van een gonle balans. llij het CDA en 

U66 liet de alstcmming te wenscn over 

en dar 1s nict voorhi1gegaan aan de kie

zer 

Hopelijk kunnen het KRO-verhaal en 

onze he'>piegelingen het C:DA wat 111-

spiratie geven hij het maken van de 

juiste keuzes voor de toekomst 
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