Politieke marketing is een nuttige en aanvaardbare aanvulling op
L

het functioneren van politieke partijen. Zij is een belangrijk middel
om het profiel van partijen te versterken. De ideologische uitgangspunten 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

L.

ideologische uitgangspunten van de politieke elite. Of politieke
marketing bijdraagt aan versterking van de democratie zal afhangen
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van de bereidheid om die brug ook daadwerkelijk over te gaan.
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<,tcmkcu' Jl hangcn van hoc partijcn

m~~ktc Crocnl.ink<,

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

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

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

J)J~rtl~J<,t

'chJt
de

vcrkccrd wcrd

tclcur<,tcllcndc

vcrkiczing,uihl~g

naar van ccn

i\)1/C

al~ ktczcr'-. vindcn dJt

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

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

tocu<..,grocp'ic-,<..,ic..,

C11ll-

clit thcma of de reputatic hcch zich op

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

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

volgd. De pJrtij <,tond in de pcilingcn

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

\\'Zl<..,

dat in de

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

-

c~mpagnc

hclangri_jkqc

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

1n de ogcn vJn de kiczcr<, thcn1a''i

cigcnaar

zc<,
\VJ<.,

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

wcrkgclcgcnhcicl I l'vdAL criminJlitcit

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

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

dJt die witl<,t tn de pcilingcn voort-

rcchtvaardigheid

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

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

hct

dcrgclijkc con<,t~tcring i' zorgcli1k voor

onder,chcidcndc

Crocnl.ink<,-

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

(JlvdAJ,

ondcrwij'>

hct CD;\

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

Fr he,taan cchtcr twcc vcrkooptechnic-

W1jz1gcn vcrloor (~rocnLink'-; ccn on-

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

dn,chctclcnd clement. I )c kiczn die zit

<.;tratcgJc kunncn dicncn

tc wJchtctl op ccn rcdcltjkc linbc pMtij

Simpclwcg komt f>rilltill<} crop nccr de

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

thcn1ZI\ WZIZir JC cigcnaar van hcnt tc

I)()()

b-

ten qijgen op de urgcnticladdcr lk 'ci-

en nooit voor <..,urrogZlot.

gcn' thema\ ccn hooldrol Iaten <,pclcn
\

1

in hct publiekc dcbat, i' de opdr~cht

nkoofl

I )c

polittckc

ideologic

"

rijk

aan

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

gcprotilcct-d

gcldt dar hct hijvomhccld bnclhouw,

worden en op wclkc mJnicr vlocit

gczin en waardcn en norn1cn ccn pro-

voort uit de vcrkoop<,tratcgic. Ecn van-

mlncntc pl~at<, moct prohcren tc gcvcn

idcl'l'n.

Welke

puntcn

zclt'>prckcnd clement hinncn de vcr-

tn de politicke <,trijd Bolkc<,tcin voerdc

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

hij de St~tenvcrkiczingcn in I 995 cen

wil dJt de kiczcr <,tcmt op De Hoop

'ucccwollc f>rilllitllJ-<,tratcgic met hct

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

thcma mindcrhcdctl, dat door de kle-

tc Iaten wctcn wic I )c !loop Schetter

zct·, aJn de VVI) wordt gckoppcld De

"- Ecn aJntalm~andcn na z'n aantrcdcn

l'vd;\ had in I 99-1 cen <,Oortgelqk <,uc-

(I lV

II/ ·J~
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Len twccdc t~~k van de vcrkoop<,trJtc-

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

dcrzocbmogcli[khcdcn

r

m

-1

z
Cl

cc·s mel werkgelcgenheid Croenl.inks

z

daarcntcgcn

\VJ.<.,

mlndcr gclukkig

n1ct

het om de conulrrc·ntiepo'lttc· v0n hc·drijvcn, en 0111 hct inVC')tcnng•JJinlJJt

hct thema milieu. In 1989 was milieu

Dat past meer biJ de CDLI dan hij de

nog ecn 'hol-iln11' hii de mecsl rece11te

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

Kamervcrkiezingen spceldc milieu nau-

ren-democralen door ecn goede '/tdlllf-

welqks een rol in het publieke dehat.

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

Nict omdat burgers minder gc'intcres-

langrijkc i5uc over tc ncn1cn

-;ccrd in milieu vvaren, maar van\vcgc

Pmllillt} en (tdllllll<} kan op iedcr thema

het lcit d;n geen van de partijen de ei-

toegepast worden. Het crtmtn<Jiiteits-

gen invalshoek voldoende onderschei-

vraagstuk, dat in Nederland zecr pro-

dend kon prohlcren waardoor er geen

minent <Janwezig is. kan hijvoorheeld
gezien worden als ecn 'lt~ll'

slrijdpunt onl'>tond.

Aanname van de

I let doc! van fnnllitu} 1s om

marketing-

een prominent thcma van
een andere partij re \telen'
f-

en 'eigen' te maken

benadering heeft

Het

gevolgen voor de

gaal dan om de delinicring

c:

van het tssuc en de tcrmen

partij-organisatie.

\Vaarin hct gcgotcn is. I)c

c11

onlct,.-prohkcm,

met

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
de invalshoek van het ver-

achtcrliggende gedachre is
dat het psychologisch eflcct

VJfl VCT-

minderen van de sociale cohesie en een

schillcnde benaderingen voor eenzelfde

atname van her normbesel

Voor de

thema in grole mate afhankeltJk is van

hand liggende oplo'"ngcn zqn dan de

de gckozen invalshoek en de gcbruikte

wijkagent, een verstcrking van de wijk-

termen. Fen goed voorbeeld i' het

gemeenschap en meer aandachr voor

werkgclcgenheidsissue in Duitsland. In

w<Jarden en normcn in hct gezin en op

de begin jarcn tachtig was de SPD hier

<,chool. In dat geval zou her CDA cen

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

gooi naar het 'eigenaarschap' kunnen

helang aangezien de wcrklomheid in

doen. lntrigerend in dit opzicht is de

die tijd a!, groot5le prohleem wcrd er-

('steel' 1 poging van Bolkestcin om de

varen. Het werklomhcidsdebat voltrok

VVD op het gebied van waarden en

zich in de Lcrminologie van een verde-

normen en christelijkc cthiek een ge-

lingsvraag<,tuk. Sommige mensen uit de

zicht tc geven

lagere <,ocialc klaS'>en hadden onvoldoendc ontplooiing<,mogelijkhcdell en
onderwiJs, en waren daardoor kanslom

Gevolgen voor politieke
partijen

voor een baan, aldus de SPD-redene-

Bij gebruikmaking van marketing kan er

ring. De CDLI onderkende het gevaar

ccn intere.,.,antc spanning ontstaan tus-

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

sen korte termijn- en lange termiJnden-

wist de tcrminologie van het debat te

ken. /\len kan zich voorstellen dat de

wijzigcn in de richting van de macro-

Duitse C:DLI momenreel in een derge-

economi,che

CDU

lijk dilemma zit. Hct huidtgc elcctoraat

<,prak over hct creere11 van werkgcle-

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

genheid in plaats van het hestrijden van

tingpcrspecticl i-, een doorbraak naar

werklomheid. Bij werkgclcgcnheid gaat

naastgclegen Jongerc groepen noodza-

invalshock.
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kelijk [en progrc<,sicverc Ulhll·aling en

politreke proccs hli1ven. l'oliriekc mar-

mccr aamhcht voor bijvoorhccld mi-

keting kan daarhiJ op de achtcrgrond

lieU hchorcn tot de mogeliJkhcdcn. Dat

als onderstcuncnd instrument ecn rol

i'> de lange termijmtrategic. maar her

spelcn llij gocd gchruik is marketing in

korte

staat ccn hrug te slaan tusscn de wcn-

tcnnijndcnkcn

zegt

dat

hct

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

<>en van de samcnlcving en de idcologi-

kiezingen 111 199H van ck CDU onver-

sche uitgangspunten van de politiekc

standig zou ziJIL Andere politieke groe-

elite. Of ZiJ hiJdraagt aan de vcrstcrking

peringcn (/)c

van de democratic, zal afhangen van de

C:liillfll

bijvoorhecldi ZiJn

daar cigcnaar van.

bereidheid om die hrug daadwerkelijk

I )e gebruikte markeringimtrumenten

over Lc gaa n.

kunnen nict gezien worden ak alzondcrliJke dclcn, maar vonnen ccn samen-

Naar aanlciding van het voorgaande is

hangcnd gchccl. Fen goede communi-

een aantal <,tell111gen te formuleren:

nier

I) Door een vcrandcrende <>amenleving

zonder onderzoek Het kiczcn van de

i-, de behoclrc aan het gebruik van mar-

market111ghenadering

keting voor partijcn vcrgroot

catiestratcglc

kan

bijvoorheeld
als

-,amenhan-

gend gchecl impliceert voor parti)Cil

21 Het gebruik van markctmg in de po-

verandcnngen in de organisatie

litick versterkt de democratic

Len

keuze voor permanent onderzoek en

1) l'olitickc marketing vcrschcrpt het

<,~nlcturelc strategievorming i-, in dat

proficl van de partijen, en vergroot

Iicht onontbeerlijk De politicke hcwe-

daardour het onderschcidende karakter

gingcn van Clinton en Blair hehben die

van de partijen.

draai reeds gemaakt In Ncdnland is

-1) Aannamc van de markeringbenadc-

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

ring hccft gevolgen voor de partijorga-

verkiezing<,<,trl)d waardoor veel vcrlo-

ni<.;atie.

ren gaat Uiteraard spcelt in Nederland
llehalve dat her gaat om prioriteitstcl-

[)" F Fc11nrnu1 is hclcids111dctuuku Tmd m
Vcrkiczim)sonduzock en Co11111111111C£lllc. Dit

ling hinnen de organisatic, zou de over-

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

de beperkte financielc ruimte een rol.

heid h1er ook een rol kunncn spelen.
I let gaat 1mmcrs om het lunctioncrcn
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zoek mecr zodcn aan de dijk zctten.

euze plaats in de politicke arena. ldeo-
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Conclusie

jdil1l ,ti
Thou'.Jlld ( )ak<,

Li'kctur_t/ c~[ the f>w,J,/nd,

van de democratic Als Wallage plcit

(J

uugu'->lU'. Ji)t)~
(

~ll!l

how·-J. 1

Lc/Jn~;-,tdc 1od

Padcrhorn· I qq I

(~Jocnl.lnk'->,

(;,omLurb ill<~ll1ci 111cl
·rii'cc,lc K11111CII'tTb('Z!II,JO!, I qq.~
( )ndcrzock VJll de NC h ki1k- c11 lul'->lcrdlcn'.l

ldfl/lOII

7

111

'>Cplcmhcr 1()()7 twcc weken voor de cCJ'-.tC

Algcnwnc ] 1oltttckc Hco.;chou\VIngcn van De

t loop

Scheller

z
Cl

