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Politieke marketing is een nuttige en aanvaardbare aanvulling op 

het functioneren van politieke partijen. Zij is een belangrijk middel 

om het profiel van partijen te versterken. De ideologische uitgangs

punten en de politici moeten echter de hoofdbestanddelen van het 

politieke proces blijven. Bij goed gebruik is marketing echter in 

staat een brug te slaan tussen de wensen van de samenleving en de 

ideologische uitgangspunten van de politieke elite. Of politieke 

marketing bijdraagt aan versterking van de democratie zal afhangen 

van de bereidheid om die brug ook daadwerkelijk over te gaan. 
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/JtiJPU/1 IPI/111/Ilij did ftl~JIItj Ill 

t/JL I <HJ] /lll 

lllitllll<il dt( 

markctlllg wortlt 111 dn quk gcdeli

niecrd a!, het pogen lllZILht tc kr1Jgcn 

I ton. "1 Bovcno..,tJand citattt 

van de 1\nlcrikaiJn<..,c \Vctcn

'Lhapper ll1·uce 1\cwmJil. 

naar Janlciding von de 

door Clinton gewonnen 

vcrkiczingcn gcclt de in

vloccl vJn polttiL"KC marke

ting in de huid1gc Amcn

KJJI"c politick aan. In hct 

moral"erende NedcriJnd 

hc<.,tJat cnigc koudwJtcr- Drs. F Fcllllfllld 

in de hchocltctl etl wen,en 

vatl de ktczcr"llarkt. een 

~Jna!y..,c tc kunncn rnakcn 

Vtlll de po<..,!llc von ccn pZtr

liJ op die markt. en die gc· 

gcvcn<.., tc kunncn (JJllZct

tcn in l'l'll -,trJtcgt'->Lh plan 

on1 de J1<"itie van de pJrliJ 

tc optimali,crcn. /ou polr

llckc marketing. 111 dczc 

von11, 111ct tcgcn1oct kun

ncn komen aan de e"en 

die JJil cen hcdendJJg'c 

vrcc<.., tcgcn dcrgcltjkc mZtrkctJngtocpZl-.

"ngen .1\.IJJr " dJt wei terecht' De 

centrale vrZIJg in dczc hijdrZ!gc 1'-. ol hct 

inqrumcrll pol1lleke mJrketing L"Cil nut

tigc en JJI1VJZirdharc Janvulltng 1.., op 

hct lunctionci"Cil vJn politiekc pJrltJcn 

Het Jntwoord \"Jil ondcrgetekende 

dJJrop i' ccn volnwnd1g ·,a· l'ol1t1eke 

politickc pJrtij wordcrl gcqcld' 1, gc

hruikntJking \"Jil mJrKctlngtcchnlckcn 

n1ct ccrdcr ccn vcrqcrking vJn de 

I lrl dll1hl I> ,Jrf'd>ccd of' F FciiiiCIII<I. I), 

Ol'crccllk,mhiiii»CII ( IIIII OII Cll (),\I() l'o/rluh 

llldlkcillll} ,1, ll<'ll"llllltllll'oor f'olilrckc /'<1111/CII 
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democratic' .t\. \orkcting ...rclt partijcn 

n<1mcli1k 111 q<1<1t hct cigcn prolicl <1<1n 

tc <;chcrpen en zich hetcr te richten op 

'pccilieke doclgroepcn Hct 'ccn-pot

n<lt'-wndroom von de huidigc politick 

zou doannce deel, ondcrvangen kun

ncn worden 

Hct hctoog tcr onclcr-.tcuning van ho

vcngcn<>cn1dc -.tcllingnanlc vcrloopt 

lang' cen dnctal lijncn. In de ccrqe 

pleat' komt de vcrandcrendc <;Z\Illenk

VIng aan de ordc waordoor de context 

van pol1t1ckc porliJCil gewi1z1gd i<;. len 

nicuwc "ituatic d1c vraagt on1 ccn aan-

gcpa"t 111"trun1cntanun1 Vcrvolgcn" 

\vordt 1ngcgaan op de rclat1c tu..,..,cn po

litick en marketing. Fen comh111<1t1e 

waan11cc nog ntct icdcrccn zich vcr

zocnd heelt. Ten <;lotte wordt de inhoud 

VZ\n het LOIKcpt pol1t1ekc lll<lrketing he

licht. ( lnder men aan de hond van cn

kclc prakti,che markctingtoep<l"lllgcn, 

en de gevolgcn voor politieke portijen. 

Een veranderende samenleving 
l(>t in de JJrcn zeqig kcnmerktc de <;o

CI<lk <;tructuur in Nederland zich door 

vtTZLl!dling. l )c "an1cn!cving wa" vcr

dcclcl in homogenc grocpen, met voor 

elk op '-,Oilll11igc tcrrcincn cigcn voor

zicnJngcn. ( )p vcrkiczing...rcrrcin ll1Zllll

lcqcnde de vcrzuiling zich in opmcr

kcliJk q<1bicl qcmgedr<lg Vanal de 

j<11Tn ze<;tig tr<1mlormccrt de Nedcr

lanc\<.,c '-,Zllllcn!cving langzaan1, en \Vcrpt 

qukJc hiJ hectJC de vcrzud111g van z1ch 

Jl Fen proce' dat nog <;teeth voort

duurt. lklangrijk i' de comtatcnng dat 

dczc verandning v<1n de "'ciale <;true

tum het q<lhiele qcmgeclrilg doorhro

kcn hcclt. I )c Craal komt na ondcr

zock tot de conclu<;IC dat het vcrhand 

tu"cn <;OU<llc kla"c en rcligic met hct 

...rcn1gcdrag 111 de afgclopcn 25 jaur lor" 

i" utgcnon1cn.~ Hct vcrzudd '-,lcnlgc

drag, <;temmcn op de partiJ die hoort 

hl) de cigcn zuil i" gcduzdd van 72':1) in 

I 'J56 naar i/% in I 'J'J4. 

f Ioewe! het vcrb<1nd tu<;<;cn <;oci<llc 

kl<1<;<;c en rcligic met hct <;tcmgcclrag 

nict gchccl vcrd\vcncn i..,, i" de con..,ta

tcring dat hct aan cro-,ic ondcrhcvig i-, 

onom,trcdcn Hct wegv<1lkn von die 

vJqe klc,patronen lijclt tot ccn groc1 

v<1n het zwcvcnd ckctorJJt 

I )c gcvolgcn hiervan voor politickc par

tijcn zqn nict gcnng. 1\ bar licl-,t 70'X) 

van de kiczer<; twijlclt tu<;<;cn twcc ol 

lllClT part1jcn, \Vaurdoor van ccn va..,tc 

achtcrhan nauwcl1jk, mecr 'prakc i,. 

l'artiJcn zullcn hiJ clkc verk1czing de kic

zcr opnicuw n1octcn ovcrtuigcn, en dat 

implicccrt ecn <1Llicvcrc houding dan 

voorhccn. J)c pJrtiJcn moctcn op zock 

naar de pcr<;oon achter de kiezn, om uit 

tc vindcn wat cr in de <;Jmcnlcving kdt. 

Da<lrnila't i' hct communiccrcn van de 

politicke hood,chap, om de burger tc 

ovcrtu1gcn, aan hclang tocgcnon1cn. 

Cenocmdc laccttcn, inlormiltievcrga

ring en communicatic londcrzock en 

verkoopl, hchoren prom111cnt tot de 

gcrecd,chap<;ki't dcr 111t1rkrlms. Zoal<; uit 

de praktijk hlijkt in de Vercn1gde 

Staten, hct Vcrenigd KoninkriJk, maar 

ook hij de cine grotc partijcn in Neder

land, zijn nlarkctingtocpa..,..,ingcn in de 

huidigc tiJdgee<;t omtuitbJar 111 hclang 

aan hct tocncmcn. Fen logi<;ch procc<;. 

Politiek en marketing, een 
logische combinatie 
Democratic i' op tc vattcn al, ccn 'Y'

tccm waarhij ecn uitruil van helangen 

plaatwlllclt. l'olitieke actoren <;treven cr

naar om de cigcn hclangen tc hcvredi

gcn. l'artijcn willcn hun 1dcologiei'n vcr

wezcnlijken en <;trcvcn daarom nilar 

rcgeringwerantwoorclelijkhcid en <;tcm

mcnmaximoli,atie. J)c kiczcr hccft zijn 

eigcn wcn,c11 en problcmcn, maar bcide 

actorcn kunnen niet zonder clkaar. 
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Omdat partijcn in hun zoektocht naar 

bcvrcdiging van de doclstcllingcn afhan

kclijk zijn van de voorkcuren van de 

kiezcrs, openbaart zicb daar een span

ningweld. Om de eigen idealen te ver

wezenlijken is ecn zekere mate van in

achtneming van de wcmcn van de 

burger noodzakclijk Op zijn mimt moe

ten politici weet hebben van wat de pro

hlcmcn zijn die in de samcnlcving Ieven. 

Waar comumentcn (kiezers) behoeften 

hebben, en organisaties/hcdriJven lpar

tl)en) doelstellingen, is marketing een 

middel om beide zaken met clkaar te 

vcrcnigcn en ccn vrijwillige tran.;;Zlctic 

tus'ien de actoren tot <;land te hrengen. 

In dat gevalleidt (politiekc) marketing, 

volgcns Buurma, tot ecn win-winsitu

atic. Ecn situatie waarin bcidc partijcn 

beter at zijn 1 

lnlormatievergaring en communicatic 

spelen een promincntc rol in het demo

cratisch systecm. Twec aspecten die tot 

het kcrninstrumcntarium van marketing 

bchorcn. Marketing doct gccn albrcuk 

aan de democratic, maar betekent eer

dcr ccn versterking crvan. Ecn vccl

gchoord argument tegen politieke mar

keting is dat partijcn nog mcer op 

elkaar gaan lijkcn Hct tegendeel is 

waar. l'artijcn zijn beter in staat de voor 

hun waardcvolle trend<; en signalen uit 

de samenlcving op tc pikken, 'ipecifieke 

doclgrocpen te onderschcidcn en bc

schrijvcn, en ccn communicatiestrategie 

tc ontwikkclcn om het eigen potcntiecl 

tc bcreiken. 1\larketing lcidt nict tot dc

zclldc uitkomstcn bij verschillende par

tijen, hct is ccrder cen middel de onder

scheidcndc clcmcnten - met andere 

woorden het prolicl - tc ver<,tcrken. 

Het concept politieke 
marketing 
Aan marketing kleelt het imago van 

ecn strikjc om hct pakje, en de burger 

icts aansmeren. De bclangrijkste kritick 

op de rclatic tussen politiek en marke

ting i'> dat hct gcvaar bestaat dat de 

nwrketem hct voor hct zeggen krijgen, 

en dat daarmee de ideologic ondcrge

snceuwd raakt. Marketing is cchtcr 

geen doc\, maar ccn middel om hct 

qrccc<, van een politieke ideologic hi) 

het electoraat tc optima]i.,eren De ide

ologie is onaantastbaar en de politicus 

maakt de keuzes. 

De get-ccdschap'>ki.,t van politieke mar

keting ligt volmct rn'>trumenten, die in 

grote lijnen zijn tcrug tc vocrcn op de 

twee marketingpoten: ondcrzock en 

verkoop In politick prgon heet dat 'kij

ken wat er \celt onder de burger<;' en 

'communicatic met de kiezcr' 

Onderzoek 
Onderzoek is hct startpunt van de mar

kcting<,tratcgic 1\laar i'i het niet bij uit

'>tek de politicu'i die wcet water in de 

samcnlevrng leelt' Hij is immers bijna 

iedere dag op pad om crgcn<, in het 

land ccn sprcckhcurt te houden. ,\laar 

leert hij daar de kiczcr kcnncnc Vaak 

zijn dcrgclijke optredens ccn bcvcsti

ging van cigcn idccCn, n1ct nan1e onl

dat de mcn<,cn die daarop alkomcn bc

horcn tot het eigcn acticvc kadcr van 

de partij. Het electoraat waar de politi

cus zich op moet richten i'i daarentcgcn 

vele malen grotcr en gcvariccrdcr. Voor 

hct ondcrzock i., draagvlak onder poli

tici we\ van groot helang. De politici 

moeten het cctls zijn met de opzct van 

hct ondcrzoek om te voorkomcn dat 

ant\voordcn gegeven Vv'ordcn op vrCJgcn 

die nict bij de partij en het kader Ieven. 

Aan bet begin van elk marktonderzoek 

staat de <;egmentering van het clccto

raat in doclgrocpcn. Nict aile mcn<,en 

zijn gc\ijk, en du., i'> het onzinnig het 

gchclc electoraat te willcn bckcren 

Kcuzcs makcn dcrhalve. Aan een '>UL-
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ccwollc <,cgmcntatie ziJn cnkclc voor

Wilarden verhonden. Zo moeten de <,eg

mcnten rclcvill1t zqn. i)CJt wil zcggen, 

de onder.,cheidcnde variilhelen dienen 

van invloed te ziJ11 op <,temgedrag 

lharnCJCJ<,l i' hct zinmg a\, de grocpen 

Viln hchoorliJke grootte ZIJn willen ze 

elcctorilill intcre<,<,ilnt zijn. Ten <,\otte 

zullcn de c[u<,ters goed henoembaar 

moeten ziJ11. Dat bctekent dat ze in te 

klcuren zijn met diverse kenmerken, 

waardoor een <,lriltegie te ontwikkelen is 

om de potenticlc groepen tc hereiken 

De ili111wending Viln middelcn en ener

gle i' nicl ongelimileerd. Uaarom zal de 

campagnestrCJtcgie zich richtcn op de 

kansrijke <,cgmenten, du' op de groepen 

die zich meer dan gemiddeld aange

trokkcn voelen door partij 'X' Het kost 

de minslc mocite nm potentiele ililn

hangcr<, tc bcrciken en te overtuigen. 

De C:DA-doclgroepemtrCJtegie in I 'l'J4 

wils niet gchcel conform hoven<,taande 

eisen. In de eerste pbat<, werdcn drie 

vriJ ruime lecltijd.,k\a<,<,en, 35-50 jaar; 

nieuwe stcmmer<, (jong.,te leeftijds

grocp); ouderen, tot doclgroepen be

stempeld 1 Dat i' bijnil het gehcle clcc

torailt. Een CJnder bezwaar i'> dat in 

I 'l'l4 gckozen werd om minder kans

riJkc scgmentcn tot doelgrocpen te 

pronwvcren. lngczct werd bijvoorheeld 

op de grote <,teden en de lccftijdscate

goric 35-50 omdilt de christen-demo

cratcn daar ondcrvcrtcgen\voordigd 

wCJrcn. Spccilickc C:DA-<,egmcnten "'' 

gelovigen ol hct plattciCJnd hehoorden 

niet tot de doclgroepenstrategie. 

Segmcntat1e vindt in de regcl plaats op 

basi'> Viln dric methoden. De mec<,t op

pervlakkige manicr is te kijken nililr fci

tcliJk politick gcdrilg Stemgedrag, his

t<>ri-,ch r.;tcn1gcdrag en de vraag \Vatnonl 

rcsp<ll1dcnt 'a' nu voor partij 'x' en niet 

voor 'y' kiest kortom, het gehruikelijke 

opin1ewcrk Viln Interview en Nli'O 

( llV Ill 'J~ 

Vee\ mcnsen in de politieke arena zi)ll 

er dol op. In werkelijkheid i' dit soort 

werk nuttig voor analyse<, achterCJI, 

nlaCJr i'i de \Vaardc voor ccn ~lratcgic 

bqkans nihil. Voorspellende waarde 

heeft deze methode niet, en zij ts niet 

in <,taat ontwikkelingen onder de op

pervlakte waar te ncmen. 

In de tweede pbat<, wordt veelvuldig ge

hruik gemaCJkt van socio-economische 

en demngrilfi>che >egmentaticvilriabe

lcn. Segmentatie op basi> van deze 

ohjecticf waarneemhare kenmerken, zo

als beroep, lccftijd, regio etc, WilS rele

Vilnt in het verzuilingstijdperk, lllililr de 

kracht ervan i> danig afgenomen. De ag

rarier in Limburg is nCJmelijk nauwelijk., 

te vergelijken met de CJgrarier woonach

tig in de Noordoostpolder Een derge

lijke groep is te heterngeen om een 

campagnestrategie op lm te Iaten. 

Fen derde wijze Viln <,egmenteren, die in 

hct hedri)f.,\even ill va>te grond aan de 

voeten heelt gekregen, en ook in de po

litick een helangrijke rol gaat vcrvullcn, 

i'> de lcvemstijlsegmentatiemethode. 

Personen met dezclfdc levensstiJI bezit

ten overeenkomsten in lcvenshouding 

en waardenorientatie>. Dat uit zich on

der meer in het con>umentengedrag, 

maar ouk in polinek gcdrag. Dat gecft 

pilrtijen ecn belangrijk hilndvat in hct 

beretken van doelgroepcn, die dicht hij 

de waarden staan die de etgen partij uit

strCJa!t. 

len voorhccld van lcvcn<,<,tijlsegmente

,-ing ten behoevc van de politick komt 

uit Duitsbnd.' De Konrad Adenauer 

Stiftung (KAS), een wctemchappeliJk 

instituut dCJt geliecrd is aan de CDLI/ 

C:Sl\, hcelt de Duitse samenlcving 

anno eind jaren tKhtig ge'>cgmcnteerd 

op basis van lcven'>Stijlcn (zie liguur I) 

[ )e negcn onderschciden segmcnten 

waren: 1) dcr <lll)tJcschlosscm 1111d anflll\~ 

Sllll<J'.fii/Ji<JC Nonllalhiirl}er ( 2 ;% lhlll de hwol~ 
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k11uj lnhoorl lot dil '"''"""/ :> .1 dcr tjcl"''""" 

KoJtscrPdlit 1C ~~ 11 r;iJ ); :: ~, dn inlct}ricrlc dltcrc 

;\ lrii5Ch [I 1%1, 11 dn llolirrlc 11lic ,\ ICIIIch 

( I(Yr) ~ J) ricr du_{~tinJ~OIHilltcrlc fiilu)crc 

i\ ln1sclr ( 10% ). 11) ,/cr /'Oiillldlrrirll-liiiksiillrr

"illll' Ciii!)C</c/1/c jiilli/CIT i\ lc11\cJr ( \'){,: 7) dcr 
illlhli/miilc 111/Cijmrlr Jlolillldlrriil/i,/ i IO'Yo 1, 

Y, ,In lllllllfiil/i,;r elm i'"''il'r AdrcilllciliiiCI 

( 1 1<~il ~1, 9 ~; dcr fJ_(/idJ/orimticrlc. koJJPCJJliomhcs

li1l1mlc Arhcitnrlnncr 1~ 11 Y~b 

Len vombeeld van het heiang van lc

ven"tijl,egmentenng laat zich illuqre

rcn door hct ')Cgnlcnt jongcrcn, dot 

zccr hcterogeen i,. I )c Cl )L! 'comdc 

gcn1iddcld nict hoog hii jongcrcn, nlJJr 

na een lcvctw;ti)ianaly'e bleek dar teh 

genuanceerdcr te liggen ( )ndet de 

JO!lgC gocd orgc\cidc CJtTi(TCpCr',OilCll 

('du(s/H'!}~oricnlicrlc fiin_rjcn: 1\ 1cn~cll') <..,coordc 

de CI)L! rcdeli1k goed met 17'Y,,, waar 

de SI'J) met 22% de groohtc " 

!)uurcntcgcn \V<J<.., de Janhang onder de 

jongc link~o,-gconl;ntccrdc ro<..,t-lllJtcria

li,ten ['lillb-li/Jmdc. iiiiCtjricrlc l'o'lllldi<nil

/i;l" drJmJtt,ch laag: ,]echt, I% tegen

ovcr 39<1{) voor de Criiucn Voor ccn 

<..,uccc .... vollc doclgrocpcn<..,tratcgic gcch 

rn dit gcval de lcvcn...,qijl...,cgmcntcring 

rnccr aanknoping<..,puntcn dan de tradi

tionelc lcdtitlhindeling 

Na 'egmcntatic i' de volgcnde qJp het 

hctcr lcrcn kcnncn van de 'cigcn' <..,cg

nlcntcn. C_~rolwcg worden daarin tv~'cc 

wcgcn hcw<lndcld. In de ecrqc plaah 

hct groot...,chaligc kwantttatrcvc ~urPcy

ondcrzock. waarhij vragcnlij<..,t<:n ol cn

qucte' aan re,pondenten worden voor

gclcgd. Het voordecl daJrvJn i' dJt 

n1ct de opgc...,lagcn gcgcvcn<.., viJ de 

con1putcr ccn ~Lhat aZin inlorn1atic naar 

hoven gehaald katl worden. Fen twecdc 

toep<l"ing i' hct diepte-intcrview ol de 

Fir}llur t. Lcuwsstljlr;rocfJcll ofJ hasis 111111 tJCIIICCIISci)(J/Irclijkc IPI7£7r3cllonC'tii<IIics. 

l k1 gchohcnc "'-on'>CIVtlllvc 1 
[ )cl illlk'>
ldwrt~lc 

__ .,;: ---- ( 
l'oqll1JicnJiiq lnlcgnntc ( 

[)cJ auJgc-.Lh]o..,...,cllC und I 
anptl..,..,ung..,hhlgc Noilll,llhul gc1 1 

) 

lkr pJITciH<nlcll-

\ 

llt_Tlc. konvcll.liOih 
[w..,LIIllllll<: 
:'\rhcltnchmcJ 

___, 

~ 
[ kr i<.,Oilcrlc ,1ltc ,\1e~ht_h 
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tradi tioneel 
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<lriCllliCrtl' 

1 Jllllgcrc 
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progressid 
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toul',gmcp. I let tc<,lCtl v~n poltttckc 

voor<,tcllcn -kt1kcn hoc hct v~lt- en de 

men'> Jchtcr de ktczcr lncn kcn11cn i'> 

gocd mogclt)k vi~ dngcli)kc kw~lit~

ttcvc cxcrcitic' l'rc<,idcnt Clinton 

m~~kt pcrm~ncnt gchruik v~n dczc on

dcrzocbmogcli[khcdcn De Ncdcr

l~ncl'>c p~rtijcn hchhcn inmiddcl, ook 

cnkclc crvJringcn op clit tCITCtn opgc

d~an. I )c l'vdA zag hct nut v~n dcrgc

lijkc tcchnickcn in na de WAU-cri'>i' in 

1 'J'H wa~rhij de tijclgcc<,t door de <,oci

~~1-dcnwcr~tcn vcrkccrd wcrd ingc

'chJt J)J~rtl~J<,t m~~ktc Crocnl.ink<, 

gchntik v~n kw~lit~tic! ondcrzock n~ 

de tclcur<,tcllcndc vcrkiczing,uihl~g 

vJn I '!'J-1.'' I ccn van de conclu,ic'> uit de 

tocu<..,grocp'ic-,<..,ic.., \\'Zl<.., dat in de C11ll

pagnc ccn vcrkccrdc <..,tratcgic WJ<.., gc

volgd. De pJrtij <,tond in de pcilingcn 

op gmtc win<,t en <,tcldc zich in de 

c~mpagnc lou'-fllo{ilc. rcdeli)k en 'rc,;tcr

llll<l>fd/Ju;' op om die wimt tc con<,oltdc

rcn. I )c campJgnc<,trategcn wi<,tcn nict 

dJt die witl<,t tn de pcilingcn voort

kwtlnl un ccn agrc...,~.,icvc profilcring op 

hct onder,chcidcndc Crocnl.ink<,

clcmcnt 'rJdtc~lc lui<, in de pel, v~n de 

!'velA. J)oor d1c r~dic~lc houding tc 

W1jz1gcn vcrloor (~rocnLink'-; ccn on

dn,chctclcnd clement. I )c kiczn die zit 

tc wJchtctl op ccn rcdcltjkc linbc pMtij 

ktc<,l nJmclijk voor hct grotcrc l'vdA of 

I)()() en nooit voor <..,urrogZlot. 

\ 1nkoofl 

I )c polittckc ideologic " rijk aan 

idcl'l'n. Welke puntcn gcprotilcct-d 

worden en op wclkc mJnicr vlocit 

voort uit de vcrkoop<,tratcgic. Ecn van

zclt'>prckcnd clement hinncn de vcr

koop<,lratcgic i' rccl~mc AI, hct CJ)A 

wil dJt de kiczcr <,tcmt op De Hoop 

Schetter, clan i' de ccr<,tc tJak die kiezcr 

tc Iaten wctcn wic I )c !loop Schetter 

"- Ecn aJntalm~andcn na z'n aantrcdcn 

(I lV II/ ·J~ 

i' De Hoop Schcf In hi) 17')(, van hct 

clcctorJ~t hckcncl.c Cccn <,]ccht ciJfcr 

voor ccn nicuwc frocticvoorzittcr wei 

ccn percentage dat in de aanloop naar 

de vcrkiczlllg"trijd omhoog moct 

Len twccdc t~~k van de vcrkoop<,trJtc

gic i-, de lactorcn die ".tcmgcdrag hc·l·n

vlocdcn tc m~nipulcrcn. bctorcn al, 

traditie en iclcologi'>chc opvattingcn zip1 

ntct tc manipulcrcn. maar wei intcrc<,

'~nt 1n dit kadcr i' hct tcnomccn il,llr

cigcnaar<,chap. Vccl kiczcr' Iaten hun 

<,tcmkcu' Jl hangcn van hoc partijcn 

zich op<,tcllcn bij hct thcma d~t zij hct 

hclangrijk'>tc vindcn. Fen partij i'> cigc

naar van ccn i\)1/C al~ ktczcr'-. vindcn dJt 

de partij de bc,tc oplo<,<,ingcn hcc!t voor 

clit thcma of de reputatic hcch zich op 

dat tcrrein hct mcc<,tc in tc <,pannen. In 

I 'J'J-1 hlcck d~t hct Cl )A op gccn van de 

- 1n de ogcn vJn de kiczcr<, - zc<, 

hclangri_jkqc thcn1a''i cigcnaar \VJ<., 

wcrkgclcgcnhcicl I l'vdAL criminJlitcit 

1VVD1, milieu ICrocnl.ink<,l; <,ocialc 

rcchtvaardigheid (JlvdAJ, ondcrwij'> 

il'vdA I: gcwnclhcid,zorg (I've! A I. fen 

dcrgclijkc con<,t~tcring i' zorgcli1k voor 

hct CD;\ 

Fr he,taan cchtcr twcc vcrkooptechnic

ken- {>nlltllllj ctt /rilllllll<J- die a], tcgcn

<.;tratcgJc kunncn dicncn 

Simpclwcg komt f>rilltill<} crop nccr de 

thcn1ZI\ WZIZir JC cigcnaar van hcnt tc b
ten qijgen op de urgcnticladdcr lk 'ci

gcn' thema\ ccn hooldrol Iaten <,pclcn 

in hct publiekc dcbat, i' de opdr~cht 

voor de mcclia<,tt·atcgic. Voor hct CDA 

gcldt dar hct hijvomhccld bnclhouw, 

gczin en waardcn en norn1cn ccn pro

mlncntc pl~at<, moct prohcren tc gcvcn 

tn de politicke <,trijd Bolkc<,tcin voerdc 

hij de St~tenvcrkiczingcn in I 995 cen 

'ucccwollc f>rilllitllJ-<,tratcgic met hct 

thcma mindcrhcdctl, dat door de kle

zct·, aJn de VVI) wordt gckoppcld De 

l'vd;\ had in I 99-1 cen <,Oortgelqk <,uc-
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cc·s mel werkgelcgenheid Croenl.inks 

daarcntcgcn \VJ.<., mlndcr gclukkig n1ct 

hct thema milieu. In 1989 was milieu 

nog ecn 'hol-iln11' hii de mecsl rece11te 

Kamervcrkiezingen spceldc milieu nau

welqks een rol in het publieke dehat. 

Nict omdat burgers minder gc'intcres

-;ccrd in milieu vvaren, maar van\vcgc 

het lcit d;n geen van de partijen de ei

gen invalshoek voldoende onderschei

dend kon prohlcren waardoor er geen 

slrijdpunt onl'>tond. 

het om de conulrrc·ntiepo'lttc· v0n hc·

drijvcn, en 0111 hct inVC')tcnng•JJinlJJt 

Dat past meer biJ de CDLI dan hij de 

SI'D. en op dte manier wiqen de chr"

ren-democralen door ecn goede '/tdlllf

...;tratcgic' hct cigcnaar-.chap van dn hc

langrijkc i5uc over tc ncn1cn 

Pmllillt} en (tdllllll<} kan op iedcr thema 

toegepast worden. Het crtmtn<Jiiteits

vraagstuk, dat in Nederland zecr pro

minent <Janwezig is. kan hijvoorheeld 

gezien worden als ecn 'lt~ll' 

Aanname van de 
c11 onlct,.-prohkcm, met 

I let doc! van fnnllitu} 1s om 

een prominent thcma van 

een andere partij re \telen' 

marketing-
mecr hlauw op straat en 

~trengcr "itraHcn a\..., logi

sche remedie. 11ct imago 

van de VV[) past daar her 

bcstc hi) Het prohlcem 

van criminaltteit kan ook 

henaderd worden vanuit 

en 'eigen' te maken Het 

gaal dan om de delinicring 

van het tssuc en de tcrmen 

\Vaarin hct gcgotcn is. I)c 

achtcrliggende gedachre is 

dat het psychologisch eflcct 

benadering heeft 

gevolgen voor de 

partij-organisatie. 

VJfl VCT-

schillcnde benaderingen voor eenzelfde 

thema in grole mate afhankeltJk is van 

de gckozen invalshoek en de gcbruikte 

termen. Fen goed voorbeeld i' het 

werkgclcgenheidsissue in Duitsland. In 

de begin jarcn tachtig was de SPD hier 

i)suc-cigcnaar van, en dat wa~ van groot 

helang aangezien de wcrklomheid in 

die tijd a!, groot5le prohleem wcrd er

varen. Het werklomhcidsdebat voltrok 

zich in de Lcrminologie van een verde

lingsvraag<,tuk. Sommige mensen uit de 

lagere <,ocialc klaS'>en hadden onvol

doendc ontplooiing<,mogelijkhcdell en 

onderwiJs, en waren daardoor kanslom 

voor een baan, aldus de SPD-redene

ring. De CDLI onderkende het gevaar 

en startle een 't'f}rttlltiJiqsoffensiel'. ZiJ 

wist de tcrminologie van het debat te 

wijzigcn in de richting van de macro

economi,che invalshock. De CDU 

<,prak over hct creere11 van werkgcle

genheid in plaats van het hestrijden van 

werklomheid. Bij werkgclcgcnheid gaat 

de invalshoek van het ver

minderen van de sociale cohesie en een 

atname van her normbesel Voor de 

hand liggende oplo'"ngcn zqn dan de 

wijkagent, een verstcrking van de wijk

gemeenschap en meer aandachr voor 

w<Jarden en normcn in hct gezin en op 

<,chool. In dat geval zou her CDA cen 

gooi naar het 'eigenaarschap' kunnen 

doen. lntrigerend in dit opzicht is de 

('steel' 1 poging van Bolkestcin om de 

VVD op het gebied van waarden en 

normen en christelijkc cthiek een ge

zicht tc geven 

Gevolgen voor politieke 
partijen 
Bij gebruikmaking van marketing kan er 

ccn intere.,.,antc spanning ontstaan tus

sen korte termijn- en lange termiJnden

ken. /\len kan zich voorstellen dat de 

Duitse C:DLI momenreel in een derge

lijk dilemma zit. Hct huidtgc elcctoraat 

van de C:DLI i-, vcrgrij'>d Vanuit marke

tingpcrspecticl i-, een doorbraak naar 

naastgclegen Jongerc groepen noodza-
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kelijk [en progrc<,sicverc Ulhll·aling en 

mccr aamhcht voor bijvoorhccld mi

lieU hchorcn tot de mogeliJkhcdcn. Dat 

i'> de lange termijmtrategic. maar her 

korte tcnnijndcnkcn zegt dat hct 

)ll-i111CI1. van hct thema mil1cu bl) de ver

kiezingen 111 199H van ck CDU onver

standig zou ziJIL Andere politieke groe

peringcn (/)c C:liillfll bijvoorhecldi ZiJn 

daar cigcnaar van. 

I )e gebruikte markeringimtrumenten 

kunnen nict gezien worden ak alzon

dcrliJke dclcn, maar vonnen ccn samen

hangcnd gchccl. Fen goede communi

catiestratcglc kan bijvoorheeld nier 

zonder onderzoek Het kiczcn van de 

market111ghenadering als -,amenhan

gend gchecl impliceert voor parti)Cil 

verandcnngen in de organisatie Len 

keuze voor permanent onderzoek en 

<,~nlcturelc strategievorming i-, in dat 

Iicht onontbeerlijk De politicke hcwe

gingcn van Clinton en Blair hehben die 

draai reeds gemaakt In Ncdnland is 

meer <,prake van ad-hoc-werk rond de 

verkiezing<,<,trl)d waardoor veel vcrlo

ren gaat Uiteraard spcelt in Nederland 

de beperkte financielc ruimte een rol. 

llehalve dat her gaat om prioriteitstcl

ling hinnen de organisatic, zou de over

heid h1er ook een rol kunncn spelen. 

I let gaat 1mmcrs om het lunctioncrcn 

van de democratic Als Wallage plcit 

voor ccn onderzoeksinstituut voor de 

Tweede Kamer zou cc11 dcrgeliJk insti

tuut voor de gezamenlijke politickc 

partiJcn ot cen samcnwerkingwcrband 

tmscn univcrsitcitcn op het terrcin van 

politieke marketing en kiezcrsonder

zoek mecr zodcn aan de dijk zctten. 

Conclusie 
l'ohticke marketing vndicnt een seri

euze plaats in de politicke arena. ldeo

logischc u1tgangspunten en de politici 

moctcn de hooldhc<;tanddclcn van het 

( llV Ill '17 

politreke proccs hli1ven. l'oliriekc mar

keting kan daarhiJ op de achtcrgrond 

als onderstcuncnd instrument ecn rol 

spelcn llij gocd gchruik is marketing in 

staat ccn hrug te slaan tusscn de wcn

<>en van de samcnlcving en de idcologi

sche uitgangspunten van de politiekc 

elite. Of ZiJ hiJdraagt aan de vcrstcrking 

van de democratic, zal afhangen van de 

bereidheid om die hrug daadwerkelijk 

over Lc gaa n. 

Naar aanlciding van het voorgaande is 

een aantal <,tell111gen te formuleren: 

I) Door een vcrandcrende <>amenleving 

i-, de behoclrc aan het gebruik van mar

keting voor partijcn vcrgroot 

21 Het gebruik van markctmg in de po

litick versterkt de democratic 

1) l'olitickc marketing vcrschcrpt het 

proficl van de partijen, en vergroot 

daardour het onderschcidende karakter 

van de partijen. 

-1) Aannamc van de markeringbenadc

ring hccft gevolgen voor de partijorga

ni<.;atie. 

[)" F Fc11nrnu1 is hclcids111dctuuku Tmd m 

Vcrkiczim)sonduzock en Co11111111111C£lllc. Dit 

tlrtikcl is of' f>crsoolllijkc titcl gcsclmuc>J. 
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